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Să-și pună pofta ’n cum!
Cetitorii noștri sunt informați 

despre broșura politică, ce a apărut 
sub titlul „greșelile și păcatele poli
ticei noastre de naționalitate", scrisă 
de Argus (un pseudonim).

Ziarele ungurești din Budapesta 
vorbind despre aceasta broșură au a- 
probat toate tendința și scopul auto
rului ei de-a dovedi, că s’au făcut 
greșeli și s’au păcătuit din partea gu
vernelor maghiare, în ce privește po
litica lor față cu naționalitățile. Și că 
acum ar fi timpul să se gândească 
a le îndrepta primind mâna de împă
care, pe care după asigurarea lui Argus, 
aceste naționalități ar fi gața a o în
tinde Maghiarilor.

De ce acum deodată află timpul 
așa bine venit Argus, să se facă îm
păciuirea cu naționalitățile ? tocmai a- 
eum când coarda e mai întinsă ca 
ori și când, coarda inimiciției și a 
urei în contra desvoltărei naționale a 
popoarelor nemaghiare? De ce toc
mai în clipitele acestea să se poată 
spera în delăturarea unor rele ce de 
veacuri bântue în raporturile dintre 
aceste popoare și cârmuitori ? Despre 
toate acestea nu-și poate da samă 
nici Argus, care vine să propovădu
iască pacea în toiul luptei pentru 
limbă și naționalitate, pentru libertate 
și drepturi egale.

E ceva cu totul particulară do 
piața aceasta oarbă de împăciuire, 
când se face tot ce e posibil și im
posibil chiar pentru a pune piedeci 
și a zădărnici ori ce împăciuire. Este 
un proces sufletesc, ce se desfășură 
în pieptul celor ce au cârma și pu
terea în mână în Ungaria, un pro
ces, ce li-1 face reaua conștiință că 
greșesc și păcătuesc prea peste mă
sură înpotriva, Românilor și a celor
lalte popoare nemaghiare' și convin
gerea, ori, dacă nu tocmai convin
gerea, un simț ascuns și mut, că nu 
e bine ce fac și că poate s’o pață 
rău, să aducă mari pericole pe capul 
patriei și al națiunei lor.

Văd ce ar fi mai bine, dar n’au 
puterea să și urmeze ce văd. Ar vrea 
să se amețească și să se îmbete cu 
credința, ce o are bigotul care crede, 
că rugându-se și făcând cruci și mă
tănii înaintea icoanelor sfinte, poate 
să-și ispășească păcatele cele mai vechi, 
ca să continue mai departe cu cele 
nouă.

Argus, care a scris broșura amin
tită, s’a făcut tălmaciul acestei con
științe, și acestui simț ascuns al ce
lor încărcați de păcate. El vine și le 
spune să se lase de obiceiul de-a le 
vedea toate negre, de-a privi în con
locuitorii de altă limbă, numai duș
mani neîmpăcați. Și atunci vor do
bândi ca mulți, foarte mulți, ba cei 
mai mulți dintre bărbații fruntași ai 
naționalităților să se apropie de ei, 
și să se le întindă mâna de îm
păcare. Cam după cunoscutul vers : 
„Eu ț’is frate, tu-mi ești frate, în 
noi doi un suflet bate". — Toate 
să fie atunci uitate, dujuiănia să 
piară și în locul ei să se îmbrăți
șeze maghiar și nemaghiar pentru 
preamărirea statului unitar națio
nal — care pe toți vrea să-i îm
brățișeze cu aceeași căldură. Toți să 
fie una, toți să trăiască împreună în 
pace și bună înțelegere, având peste 
toate celelalte ale lor un singur 
ideal mare : de-a face să se înalțe și 
să înflorească limba și cultura ma
ghiară menită a fi temelia fericirei 
statului național. Nu e aceasta o icoană 
a viitorului foarte seducătoare pentru 
cei dela cârmă? N’ar avea decât să su- 
ridă prietinește și să întindă mâna. Și — 
una, două, trei — împăciuirea ar fi gata. 
Astfel de visnri și dorințe a de
șteptat Argus în piepturile puternici
lor zilei din Ungaria. Rămâne numai 
ca mulțimea, massele maghiare atât 
de rău informate despre naționalități 
să se poată hotărî a nu mai privi în 
ele niște dușmani ai țărei și a națiu
nei lor. însăși foaia ministrului de in
terne Andrassy, „Magyar Hirlap", face 
o încercare de mulcomire în direcția 
aceasta spunând cetitorilori să’, în- '

Catastrofa dela Lisabona.
O nouă veste de spaimă a cuprins 

întreaga lume. Regele Portugaliei Bon 
Carlos 1 și fiul său moștenitorul tronului 
Ludovic Filip au fost împușcați ziua în a- 
meaza maro, pe una din străzile orașului 
de reședință Lisabona. Iată cauzele acestui 
omor.

Dorr Carlos s’a născut în 28 Septem
vrie 18G3 la 22 mai 1886, să însură cu 

' frumoasa princesă Amalia fica contelui de

tr’un articol apărut în numărul dela 
31 Ianuarie a. c. că alta-’s Croații și 
alta-’s Românii din Ungaria. Croații 
visează de regatul lui Zvonimir, de re
înființarea imperiului mare illiric. Ro
mânii și celelalte națianalități diu Un
garia însă n’au astfel de aspirațiuni. 
Aici totdeauna a esistat stăpânire ma
ghiară. De o mie de ani nu s’a pomenit 
ca vre-una din naționalități să fi făcut 
vre-o încercare de a se rupe de Ungaria. 
Când Mihai-Viteazul a năvălit în Ar
deal, la avizul împăratului austriac: 
nu Românii, ci Săcuii și Sașii au fost 
aceia cari au sprijinit întreprinderea 
lui... Răscoala lui Horia a avut ca
racter agrar, ca aceea a lui Dozsa și 
ca răscoala țăranilor din România. Iar 
la 1848 numai partea cea mai mică a 
naționalităților au ascultat de porun
cile lui Ieliacici, Iancu, Axente și Hur- 
ban. Iar evanghelia politică a bărbaților 
de stat ai României îndrumă pe Ro
mâni la amiciție cu Maghiarii.

Multe ar fi de zis despre aceste. 
Ajunge însă deocamdată că foaia ma
ghiară amintită îmbărbătează pe ai 
săi, să nu ia de bani buni toate câte 
se vorbesc și se scriu despre gravi
tatea în afară a naționalităților din 
Ungaria. Ar fi bine deci ca massele 
maghiare stăpânite de șoviniști să se 
mai liniștească și să se liniștească și 
conștiința conducătorilor lor; să chib- 
zuiască toți dacă n’ar fi cuminte să pri
mească mâna, ce sunt gata a le-o în
tinde cei cu acțiunea de împăciuire 
din sânul naționalităților, când acea
sta împăciuire se poate dobândi așa 
de eftin ?

Să-și pună însă pofta ’n cuiu !

Paris, iar la 19 Octomvrie 1889 să urcă 
pe tron; după moartea tatălui său Ludovic 
I. Domnia sa n’a fost prea norocoasă; co
loniile Portugeze începură să se răscoale, 
conflicte diplomatice îl siliră să îngenun
cheze prea de multe ori steagul Portugez 
în fața marilor puteri, cu deosebire în 
fața Angliei. Astfel începu să peardă dra
gostea poporului său. Pe lângă acestea să 
întâmplă că mama sa, regina văduvă în 
urma unor întreprinderi comerciale neno
rocoase, ajunge în greutăți bănești. Re
gele acopere datoriile reginei văduve din 
lista civilă și astfel ajunge și el în încur
cătură. Printr’un proiect do lege înaintat 
cortesului (camerei) portugeze, regele cere 
ca reprezentanta țărei să-i acopere dato
riile. Cazul acesta a produs mult sânge 
rău în toate păturile poporului. Ministrul, 
n’a fost în stare să facă să treacă proec- 
tul prin cameră și e silit să-și dea dimisia.

Regele încredințează cu conducerea 
țărei pe un om hotărât la toate, pe loas 
Franco, dându-i deplină putere ca după 
propria sa chibzuință să-i aducă în rân- 
duială și încurcăturile materiale. Prin par
lament nu isbutește nici Franco să treacă 
cu proiectul de lege ; văzând aceasta, scurt 
disoalvă parlamentul și începe să dom
nească prin ordinațiuni, adecă prin hotă- 

I rări volnice și cu prima ordinațiune preia 
1 în numele statului datoriile casei domni- 
j toare. Țara începe să. se tulbure. Partidul 
republican, câștigă prin faptele nesocotite 
ale guvernului autocrat, tărâm tot mai 
mult. Franco oprește apariția jurnalelor 
lui nepretinoase, oprește ținerea de con
sfătuiri și adunări de ale partidelor opuse 
— aruncă în temnițe pe toți aceia, cari îl 
încurcau în planurile sale. Nemulțumirea 
și revolta creștea din ce în ce și toată 
ura se vărsa înpotriva regelui, care-i dă
duse lui Franco atâta putere. Aicea tre- 
buesc căutate căușele atentatului din 3 
Februarie, a cărui scurtă povestire e ur
mătoarea;

Regele să întorcea dintr’un orășel 
Villa Viciosa unde stătuse câte-va luni, 
să-și reocupe reședința din Lisabona. La 
gară să urcă într'o trăsură mare deschisă 
dimpreună cu soția sa regina Amalia și 
cei doi fii ai săi, principele moștenitor Lu
dovic Filip și ducele de Beja, Emanuel.

, Pe când trăsura înainta încet, un in- 
i divid apăru îndărătul trăsurei și descărcă 
| două focuri asupra regelui. Primul foc îl 
i nimeri în gât, al doilea în spate. Regele 
' își duse amândouă mânile la cap și căzu 
în direcțiunea reginei. In acelaș minut eși 
un al doilea individ din mulțime și trase 
asupra moștenitorului. Regina scoase un 
țipet îngrozitor și încerca să gonească in-

FOILETONUL »GAZ. TRANS.«

Din putere proprie.
Heinrich Schliemann, marele archeolog.

(1822—1890).
— Fine. —

In Aprilie 1868 întreprinse o călăto- 
rie în Grecia și cercetă mai întâiu inzula 
Itaka, patria iui Ulisse. Pe muntele Aetos, 
de aici, pe care se zicea, c’ar fi stat odi
nioară cetate» lui Ulisse, făcu cu patru 
lucrători cea dintâi săpătură, dar tară mare 
isbândă, deși s’au descoperit mai multe 
vase și vaze precum și statua unei zeități 
străine, desigur toate foarte vechi. A săpat 
chiar și Schliemann și fiind căldura foarte 
mare (52 grade în soare), adesea era scăl
dat în sudori. De aici s’a dus ia orașul 
Mykena, care era așezat în colțul cel mai 
dinspre miazănoapte al șesului din Argos, 
odinioară rezidența Agamemnilor. De aici 
neobositul alergă la Troja, cea mai în
semnată dintre cetățile homeriane ale 
»Iliadei< și >Odysete<-ei. Operile acestea 
poetice, cari aveau să-i servească de că
lăuza de frunte Ia săpăturile proiectate, le 
purta totdeauna în buzunar și, în ori-ce 
clipă liberă, le lua în mână.

Din Troja veche, firește, nu mai 

exista nici o urmă, chiar nici locul, unde 
ar fi stat oare când, nu se știa cu sigu
ranță. Invățații credeau greșit, că cetatea 
a stat pe locul, unde astăzi este satul 
Burnabași. Părerea asta Schliemann n’o 
găsi în conglăsuire cu cele spuse de Homer, 
ale cărui expuneri, după cum zicea el 
singur, erau «evanghelie*  pentru el. Astfel 
n’a avut odihnă de loc, pănă când, spre 
surprinderea lumei întregi, n’a descoperit, 
că Troja cea veche a stat cu mult mai 
departe spre mare, acolo unde se ridica 
colina Hiss'irlik de pe care avea-i o ve
dere admirabilă jur împrejur. Aicea, zicea 
el, a putut, trebue chiar, sa fie locui, de 
unde Priamos și Helena vedeau cetele po
porului lor svârcolindu-se în luptă undu- 
lătoare.

Cum-că cetatea lui Priamos poate fi 
îngropată înlăuntrul colinei, ce este drept, 
a presupus un învățat și mai nainte, dar 
nu s’au încercat nimic, ca să se convingă, 
cine-va, de starea lucrului. Schlieman însă, 
bazându-se tare pe Homer, numai de cât 
a luat hotărâre, să lucre cu tot dinadinsul 
cu sapa și hârlețul, ca se poată ajunge la 
un rezultat hotărât. El spera, că va putea 
produce dovezi sigure, că tradiția gre
cească despre răsboiul de zece ani din ju
rul Trojei se întemeiază pe adevăr și că 
Homer scrie despre lucrul acesta sincer 
și în mod vrednic de credință.

Pe temeiul unei scrieri erudite, ce o 
trimisese Schliemann în timpul acesta uni
versității din Rostock, a primit diploma de 
doctor în filozofie.

La 11 Octomvrie 1871, cu zeiul pro
priu în toate întreprinderile sale, începu 
la prima din cele patru săpături mari ale 
sale și o continuă cu 100—150 lucrători, 
cu întreruperi scurte, unsprăzece luni în
tregi împărțite pe anii 1871—9. In lucrare 
era spriginit de soția sa Sofia, greacă 
născută în Atena, pe care și-o alese de 
tovarășă pentru viață și care pentru ideia 
lui era tot așa de însuflețită, ca și el. Ce 
greutăți și osteneli a trebuit să întimpine 
în lucrarea sa 1 Vara îl împiedeca căldura 
cea de nesuferit, iarna gerul, în toată vre
mea vifore și ploi dese. Dar entuziasmul 
lui Schliemann și ai credincioasei sale so
ții n’a scăzut nici în urma vremii neprin- 
cioase de peste an, nici în urma succesu
lui puțin dela început.

La o afunzime de doi metri cerce
tătorul dete de niște ziduri de temelii, 
din pietri mari pătrate, construite de greci 
mai târziu. Aparțineau la o clădire lungă, 
cam de 20 metri și lată de 14 metri, pro
babil o casă pentru sfatul orășenesc. Pen
tru că Troja, pe care o căuta Schliemann 
trebuia să zacă mai afund. O fântână as
tupată, pe care o curățise conducea în 
afunzime de 17 metri și încă numai aici 

începea suprafața originară de pământ. 
Un canal, săpat din baza fântânii, răspun
dea la niște ziduri de casă. Câte genera
ții vor fi locuit pe colina aceasta, și ce 
istorie poate să aibă el îngropată în sânul 
său! Schliemann era hotărât, să descopere 
taina, ori cât de mare jertfă ar costa de 
timp, de muncă și de bani.

>Greutățîle«, scria e)«,numai îmi mă
resc pofta d’a ajunge în sfârșit marea 
țântă, care ’mi stă înainte, și să dove lese, 
că >lliada« se întemeiază pe adevăr. Nici 
o osteneală nu voiu cruța, de nici o chel
tuială nu mă voiu spăria, casă pot ajunge 
la rezultat*.

Săpăturile cu sapa și hărlețul pă
trundeau tot m;>i afund și mai afund în 
munte! Dar numai după ce gropile au 
ajuns afurizimea de 5 metri, au dat de 
lucruri însemnate. Peste tot au găsit vase 
de lut cu picturi, cane și pălură de niște 
forme de tot minunate, baztne de câte 2 
metri în diametru și unelte mici lucrate 
foarte delicat. Cu cât intrau cu săpăturile 
mai afund, cu atât erau obiectele găsite 
mai lucrate crude, negre. Cu toate acestea 
erau dovadă eloqueută, că le a confecțio
nat, un popor cu cultură înaltă. Tot a- 
ceasta se cunoștea de pe numeroasele 
ciocane, săcuri și cuțite, ce s’au găsit 
acolo.

Cât de grea și periculoasă era lu-
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dividul de lângă trăsură, lovindu-1 din 
toată puterea cu un buchet, ce-1 avea în 
mână și-l primise la sosire. Moștenitorul 
căzu în bravele fratelui său. Numai pre
zenței de spirit a lui Figuera Freira și a 
unui soldat se poate mulțumi salvarea re
ginei; unul din atentatori își îndreptase deja 
arma asupra reginei, dar fu omorât înainte 
de ao descărca. Să povestește despre ero
ismul acestei nefericite regine, care văzân- 
du-și bărbatul murind, acoperi cu însuși 
trupul ei pe moștenitorul. Dar totul era 
prea târziu.

Regele muri pe loc, iar principele 
moștenitor in drum spre arsenal, unde 
porniră în grabă în fuga cailor. înmor
mântarea va avea loc Sâmbătă. Se poves
tește, că în casa mortuară în care regele 
și principele moștenitor fură așezați pe ca
tafalc, întră deodată Franco; regina ședea 
lângă sicriu. Regina se ridică la intrarea 
Iui și privindu-1 cu dispreț zise: »Iată-i! 
asta-i opera d-tale«! Franco palid, îngână 
câte-va cuvinte și părăsi sala, iar regina 
isbucni în lacrimi.

La început se credea că atentatul a 
fost făptuit de niște anarhiști, s’a dovedit 
însă că în el sunt amestecate multe per
soane politice și pare că în adevăr nu 
anarhiștii, ci un complot, o conjurație re
publicană a săvârșit atentatul. Capul lor 
este un învățător din Lissabona, numit 
Baica, fost sub-oflcer la marină, tată Ia doi 
copii. Trei dintre conjurați au fost omo- 
râți pe loc de polițiști, mai mulți prinși și 
închiși, dintre cari unul s’a omorât în tem
niță luând venin. Se zice că vor fi jude
cați de conziliul de războiu și vor fi îm- 
pușoați.

Urmașul regelui Don Carlos I. e fiul 
său al doilea, caro a și fost, încă în aceiași 
zi ridicat pe scaunul regal. Și-a luat nu
mele de Manuel II, și iată proclamația pe 
care a dat’o îndată după urcarea sa pe tron:

»Portughezi! Un atentat scârbos apasă 
inima mea de fiu și frate cu cea mai mare 
amărăciune. Știu că națiunea întreagă îm
părtășește durerea mea și urăște crima 
nedemnă și oribilă săvârșită, care nu gă
sește pildă în istorie.

Sunt chemat de constituție să con
duc destinele regatului; cu acest prilej 
voiu lace toate sforțările posibile pentru 
binele patriei spre a câștiga iubirea popo
rului portughez.

Jur acum că voiu ține religia cato
lică și integritatea regatului, că voiu ob
serva și face să se observe constituția na- 
țîunei. Declar de asemenea că miniștri ac
tuali rămân și mai departo«.

Semnat: Don Manuel; contrasemnat 
de toți miniștrii.

Astfel s’aîncheiat povestea unui rege, 
și astfel s’a început povestea unui nou 
rege. Numai omul e învățat să pue pe 
alți oameni deasupra sa, săși-i închipuiască 
mai buni, mai aleși, mai vrednici. In fața 
sorții nu este deosebire între coroana re
gală, între averile cele mari alo miliona
rilor, între straiul do domn sau cojocul și 
căciula țărănească — în fața sorței cu 
toții suntem oameni, nimic mai mult de
cât oameni și glonțul, sau pumnalul când 
pătrunde în corpul omenesc nu cunoaște 
mărire, nu cunoaște înjosire — împarte 
aceiași măsură tuturor — moartea.

Revista politică.
După o scurtă întrerupere prici- 

i nuită de desbaterile delegațiunei un
gare, dieta ungară și-a reluat Sâm
bătă ședințele. In ședința aceasta s’a 
votat mai întâiîî, fără multă discu- 
țiune proiectul de lege privitor Ia re- 
gularea posesiunilor din Ardeal. S’a 
trecut apoi la desbaterea proiectului 
despre modificarea organisațiunei ju
decătorilor și a procurorilor, care după 
o scurtă desbatere, s’a votat dease- 
menea.

*

In ședința de Sâmbătă a dietei, 
deputatul Dr. Ștefan C. Pop a inter
pelat pe ministrul de interne conte An- 
drassy și pe cel de honvezi în chestia 
barbariei dela Covăsinț, unde cu o- 
caziunea alegerei de primar, preotul 
român Cure a fost ferecat în lanțuri, 
bătut până la leșin din partea gen- 
darmilor și închis.

D-l Ștefan C. Pop face pe larg 
istoricul abuzului și ilegalităților prini- 
pretorelui Farago din Șiria și istori
sește în ce mod barbar a fost mal
tratat preotul loan Cure.

Dr. A, Vlad: Aceste sunt stări ca în 
Rusia 1 E rușine pentru țară! (Strigăte din 
partea kossuthiștilor: Acolo să vă duceți! 
In Rusia ar trebui să vă isgonim pe toți!)

Dr. Ștefan Petrovici: Destul de trist 
că se aud astfel de cuvinte! Prin astfel de 
purtare D-voastră încurajați volniciile și 
barbariile administrației și mai ales ale 
gendarmilor.

Dr. Ștefan C. Pop continuă a 
spune cum preotul Cure a fost elibe
rat numai în urma intervenției advo
catului Dr. Monția și a poporului, care 
a luat garanție. Cere suspendarea și 
pedepsirea primpretorului Farago, și 
pedepsirea gendarmilor. Cum în tim
pul din urmă s’au întâmplat în mai 
multe părți astfel de volnicii admi
nistrative, întreabă pe ministrul dacă 
are de gând să pună capăt acestei stări 
rușinoase.

Ministrul Andrassy nu era de 
față, deci va răspunde altădată.

De câteva zile, domnește o mare 
fierbere in sânul partidelor coaliției 
și mai cu seamă între deputății în- 
dependiști. Știm adecă, că după în
cheierea pactului economic cu Austria, 
și după urcarea cvotei, pe care o are 
s’o plătească Ungaria pentru cheltu- 
elile comune, Kossuth, Apponyi și 
ceilalți conducători maghiari, s’au lău
dat în gura mare, că au asigurat în 
textul învoelei încheiate teritorul va
mal independent pentru anul 1917. 
Lauda aceasta a fost mai întâiu des- 
mințită de cătră ministrul președinte 
austriac Beck în camera austriacă, 
iar zilele trecute a desmințit-o și mi-

nistrul de externe baronul Aehrenthal 
în ședința delegațiunii a^striace, zi
când între altele următoarele:

„Comunitatea stabilită în 1867 
nu se rupe, ci rămâne întreagă. Pe 
terenul politicei economice unitatea 
monarhiei se stabilește in mod ex
presiv și pentru viitor. In dispozițiile 
de drept de stat ale transacției nu 
aflu nimic ce ar vătăma postulatele 
de dualism ale monarhiei austro-un- 
gare. Nu aflu în ele nici un fel de 
restrângere a comunității economice 
de până acum. Nu văd în 1917 sfâr
șitul ultimei transacțiuni economice 
cu Ungaria. Din contră văd că se va 
deschide atunci poarta unei nouă tran
sacțiuni. Fără teritoriu economic co
mun nu-mi pot închipui politica ex
terioară a Monarhiei".

Declarațiunile neîndoelnice și clare 
ale bar. Aehrenthal au scos din să
rite mai cu seamă pe kossuthiști, 
cari se legănau in speranța că în a- 
nul 1917 se vor desface în cele eco
nomice de Austria, având asigurat 
teritoriul vamal independent. După 
lungi și agitate consfătuiri, kossuthi- 
știi au decis să interpeleze pe mini- 
strul-președinte Wekerle. Această in
terpelație s’a și făcut în ședința de 
alaltăeri a dietei, de cătră deputatul 
Barta Odbn. Wekerle, plecând insă la 
Viena — n’a putut răspunde inter- 
pelantului.

La cestiunea pusă la discuție de 
„Sorcovă11.;; Nr. 9, 1908. : Cum să pot 
înrădăcina cărțile poporale in sinul 
poporului ?

Poporul român este ca un aluat, din 
care poți face sau pânea cea mai bună sau 
coca cea mai rea posibilă, depinde numai 
de meșter... de este el bun și înțelept. Cei 
mai chemați și mai buni meșteri ai popo
rului nostru pot să fie numai preoți și în
vățători. Căci ei în prima linie sunt che
mați a învăța și lumina pe popor. Condu
cători ai poporului sunt ei sau spre ridi
carea, spre înaintarea în bine, sau ducători 
spre povârnișul decăderei. Că ei să fie con
ducători rezultă din contactul cel intim 
ce esistă între popor, preot și învățător.

Pentru ca înaintarea să fie posibilă, 
s’guiă, să recere ca acești conducători să 
câștige încrederea poporului ș! aceasta se 
poate câștiga prin alipirea cu dragoste 
desinteresată cătră popor, dacă esistă un 
interes viu continuu de toate ce-1 privesce 
pe popor, dacă principiul conducător nu 
este principiul materialist desastros înain- 
tărei, că mai întâi sunt eu și apoi iară 
eu — de ceilalți ce va vrea Dumnezeu, ci 
principiul conducător să fie unul mai al
truist cuminte ca noi toți să fim în bine. 

încrederea poporului o putem câștiga 
deci prin dragostea desinteresată, dragoste, 
din carea rezultă însuflețirea și pacienț», 
prin o apropiere desinteresată din dra
goste cătră popor. Câștigată odată încre
derea, calea spre înaintare va fi presărată 
cu flori frumoase,... cu succes.

Dară să mă întorc la temă!

Mijloacele sau mai bine să zic mij
locitorii înrădăcinării cărților scrise pen
tru popor, în mijlocul lui sunt și pot să 
fie numai preoți și învățători. Insă pentru 
ca aceasta s’o poată îndeplini se recere, 
ca ei să fie cuprinși de multă dragoste 
față de popor. Esistă în sînul preotului șt 
învățătorului dragosie curată pentru po
por... atunci nu poate esistă piedecă in 
munca spre ridicarea spre deșteptarea po
porului la lumina cunoștinței... îndărătni
cia poporului nostru nu poate să fie pie
decă, căci poporul este așa după cum îl 
creștem, după cum îl învățăm. Intre preot 
și pop< r esistă acelaș raport ca și între 
tată și Si.

Precum un tată bun grijește și se 
nizuește a da fiilor săi o educațiune cât 
mai bună, întocmai așa și preotul trebun 
să grijiască a’și crește și educa bine pe 
fii săi sufletești.

Un tată bun în timpul liber adună 
în jurul său pe fii săi, le cetește din cărți 
morale., le tâlcuește cuprinsul pe înțele
sul lor, îi povățuește spre bine, însuși gri
jește ca fii săi să cetească cărți folositoare, 
însuși nizuește ca în fii săi să deștepte 
dorul, dragostea de-a ceti. Asemenea tre- 
bue să facă și preotul, care’și cunoaște che
marea 89.

Va aduna în sările lungi de iarnă în 
jurul său — azi vor veni din toți doi, mâne 
trei... încetul cu încetul îndomnându-se 
unii pe alții vor veni toți, le va ceti și 
tâlcui trumsețea ascunsă în cărțile scriito
rilor noșiri meșteri, îi vor face părtași la 
comorile de bogățiă ascunsă în ele.., se 
vor sfătui împreună despre greutățile ce 
întîmpină și ’1 amenință...

In felul acesta preotul va putea răs
pândi și deștepta în poporul nostru gus
tul, dragostea și dorul de-a ceti. In felul 
acesta vor ajunge în mijlocul poporului 
cărțile scrise pentru popor.

Un alt mijlocitor al răspândirei căr
ților folositoare în mijlocul poporului am 
zis, că sunt învățătorii.

Pe lângă preoți se vor alătura și ei 
pe de-o parte, pe de altă parte, prin deș
teptarea gustului de cetit cărți românești 
bune în copii — indirect acelaș gust și 
dor îl vor sădi și în părinții copiilor... Vor 
îndemna și chiar vor controla, dacă copil 
cetesc părinților lor acasă din cărțile ce 
din biblioteca școlară sau parochială le 
vor împărți...

In multe părți locuite de Români 
sunt în viață șezătorile, prin cari în cele 
mai multe locuri se propagă, prin ființa 
lor, demoralisarea, desfrâul. Nu este prea 
târziu însă ca în locul vieței decăzute a 
obiceiurilor rele, preoții și învățătorii să 
introducă o nouă viață folositoare neamu
lui întreg, să le schimbe în șezători de 
cetit —• literare Și nu e grea, nu e peste 
putință această schimbare — numai dra
goste să fie față de poporul obidit și ră
mas în întunerec... La aceste șezători preo
ții și învățătorii luând parte să cetiască 
celor adunați... ba chiar să facă mici pro- 
ducțiuni literare cu cântări și declama- 
țiuni esecutate de tineri din popor. Ace
stea vor da îndemn și însuflețire, prin 
acestea vor atrage pe toți...

Dar nu în toate părțile sunt în viață 
șezătorile, acolo unde nu sunt se poate și 
este de dorit să se înființeze vre-o reu
niune, cea mai potrivită scopului înalt e 
înființarea de agenturi de-ale »Asocia- 
țiunei*.

rarea, când săpăturile se coborau în deal 
pănă la 10 metri afunzime. Aici deteră 
peste un strat mare, compus din cenușă 
și alte obiecte, cari erau semnele unui foc 
mare, cum și peste resturi fără importanță 
de ziduri făcute din bucăți mari de piatră 
necioplită.

Schliemann făcea săpăturile din toate 
părțile. Când una din ele pătrunse pănă 
îa o afunzime de 60 metri, deteră de un 
zid înalt de 6 metri, foarte gros. Forma 
de zidire mai departe, împrejurarea că 
era zidit pe suprafața originală de pământ 
în sfârșit chiar și obiectele, ce se aflară 
în jurul acestora, dovedeau, că ele se trag 
din anticitatea cea mai depărtată. Schlie
mann susținea, că acesta ar fi zidul, care 
înconjura clădirea Fergamos, care, după 
tradiție a fost zidită de Poseidon, și Apo
llon, pentru regele trojan. Zidul a fost 
desgropat pe o întindere de 30 metri. Aici 
deteră peste un teren lat, podit cu niște 
lespezi mari și frumoase : la toată întâm
plarea suișul spre poarta cetății și palat. 
Acum sapa și hărlețul trebuiau să-și facă 
drum prin mase de pământ lutos ars, evi
dent rămășițe de țigle din clădirea dea
supra a zidului cetății. Toate circumstan
țele erau mărturie, că cetatea, care a stat 
aici, a fost nimicită de un foc mare. Nu 
mai eia aproape nici o îndoială: au dat 
de vechia Trojă dărâmată.

Găsirea neașteptată a unui obiect 
părea că sprijinește presupunerea aceasta. 
Săpând mai departe, oamenii lui Schlie
mann, sub ochii lui, deteră de un obiect 
mare de aramă, deasupra, pe obiect un 
strat de dărâmătură aproape de un metru 
și jumătate grosime, peste aceasta un zid 
do întăritură înalt aproape de șase metri, 
care a trebuit sa fl fost zidit curând dupâ 
dărâmarea Trojei. Schliemann nu-și cre
dea ochilor, când văzii că după ladiță se 
lipește ceva, ca aurul? Numai decât â în
depărtat din locul acela pe toți lucrătorii, 
de a căror poftă de avere avea motiv să 
sa teamă și, fără a se odihni o singură 
clipă, ajutat numai de soția sa, începu să 
sape cu un cuțit mare în jurul obiectului 
de aramă fiind amenințat în toată clipa de 
a se prăbuși asupra lor dărâmături de zid 
și să-i îngroape sub ele. Ceea-ce a găsit 
acum este neprețuit pentru cunoașterea 
antichității. Erau adecă un număr mare 
de păhare de aur, diademe, brățare și lan
țuri de atârnat parte din ele grele, de 
mai mulți funți, mai departe cane mari 
de argint, și mii de plăci mici de aur țin
tuite deelaltă. Cine se putea îndoi, că toate 
acestea nu vor fi fost comoara de fală a 
unui rege, a unui domnitor puternic.

>Acestea sunt comorile lui Priamos, 
aici este locul, unde a stat trufașa cetate 
a nenorocitului rege! Ceea-ce a cântat

Homer, este curatul adevăr. Acum s’a 
împlinit visul tinereții mele !< strigă Schlie
mann pliu de bucurie.

La 17 Iunie 1873 încetă cu lucrările. 
Șî, pe atunci, nu mai [avea de gând să 
mai facă nici odată alte săpături în Troja. 
pentru <ă credea, că și-a ajuns ținta. îm
prejurările însă au adus altfel cu sine.

Fără să zăbovească, neobo situ1 cer
cetător se duse mai întâiu la Mikenae, 
scaunul ce’ui mai puternic dintre toți 
dușmanii regelui Trojan, Priamos. Voia se 
desgroape și cetatea asta de sub mormanul 
de pământ șî petri, cu care l’au acoperit 
mii și mii de ani.

In Februarie 1874 începu lucrările pe 
Acropolea dela Mykenae, dar le întrerupse 
în curând, fiind reclamat de alte lucrări 
și călătorii. Abea pe la sfârșitul lui Iulie 
1876 le începu din nou, dar acum cu toată 
energia. Și și aici obținu rezultate, cari 
întrecură toate așteptările lui și cari pu
seră în uimire întreagă lumea civilizată.

Cine peregrinează astăzi la cetatea 
dela Mykenae, trece peste acelaș prag, peste 
care a trecut odinioară Agamemnon, să
pat de neobositul Schliemann de sub dă
râmături, de mai mulți metri. El a des
coperit și mormintele acelei case domni
toare. Erau cinci morminte cu 15 cadavre 
cu astfel de fabuloase podoabe bogate de 
aur, încât nime nu se putea îndoi, că aici

s’au descoperit adevărate morminte re
gești. In ele s’au găsit mășci de aur cu 
trăsăturile celor morți, și plăci d aur, 
cari, de bună seamă au fost așezate, pe 
pieptul morților. încărcate cu aur au fost 
la tot cazul și vestmintele lor.Inti’un mor
mânt s’au găsit 700 plăci mici de aur, 
luDgi de un deget cari, probabil au fost 
întărite în formă de solzi pe hainele prin- 
ceselor moarte. In toate mormintele se 
găseau, așa zicând îngrămădite, agrafe de 
aur pentru braț și cercei, diademe marf, 
ace mari de aur cu bolduri (gămălii) pre
țioase din cristal de munte și sticlă, ul
cioare de argint, pocale de argint și aur, 
schiptra de aur, spade cu cingătoare de 
aur, cutiuțe de aur ș. a. Unde se puteau 
găsi astfel de scule prețioase, comori atât 
de nenumărate, de cât în morminte re
gești ! Fost’au oare acestea mormintele 
Iui Agamemnon și ale rudeniilor sale?

Comorile erau întocmai după cum se 
descriau poetice în Iiiadă șiOdysee. Schlie
mann nici în asta nu s’a văzut înșelat în 
iubitul său Homer, și pentru toate încor
dările și jertfele sale se văzu răsplătit cu 
îmbelșugare. Nu înțelegem răsplătit cu 
prețul obiectelor găsite, pentru că din a- 
cestea n’a păstrat pentru sine un singur 
obiect, ci pe toate le a predat societății 
arclieologice grecești, care a dispus să s» 
adune și sorteze intr’un muzeu frumos, pa
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Așa precum nu este sat românesc 
fără biserică, așa să nu esiste sat fără de 
agentură de-a > Asociațiunei*.  In biserică 
prn rugăciuni ne întărim credința în un 
Dumnezeu, prin Asociațiune ne întărim și 
ne ridicăm din întunerec ia lumina cunoș
tinței. Insă la acestea să recere muncă 
din dragoste pentru neam...

Puțini sunt, aceia, cari din idealism 
curat, din dragoste... lucră pentru ridicarea 
neamului nostru., esempiul lor e prea de 
puțini urmat..., căci cei mai mulți vânează 
după mărire și glorie, după materie... și 
țăranul, poporul nostru este sărac și nu 
le poate satisface dorințele.

Și ca un copil... așa și poporul înain
tează și învață dela cei cu carte binele și 
și răul. Cum ne purtăm noi cu el, așa să 
poartă și el cu noi.

Și ne scuzăm mereu zicând, că po
porul e îndărătnic... ba nu, noi suntem in
diferenți... suntem egoiști, materialiști...

Și Doamne cum aș vrea credința 
aceasta să mă înșele..

jStiîîw, 18 Ianuarie 1908.
Gydef.

Viața Ia București.
23 Ianuarie 1908.

Fuziunea din primăvara trecută a 
celor două grupări conservatoare n’a fost 
eu noroc pentru partidul conservator în 
general.

Cele două fracțiuni conservatoare, 
cari au guvornat în cei doi ani trecuți, 
adecă Cantasuziniștii și Tacliiștii, au dus’o 
într’o hărțuială continuă mulți ani de zile 
și hărțuiala aceasta era cu atât mai în
verșunată, cu cât aceste două fracțiuni 
vrășmașe aveau, cu toate acestea, nevoie 
una de alta spre a putea lua frânele gu
vernării.

Cei dintâi aveau trebuință de ceilalți 
pentru-că aduceau ou ei numărul, iar cei 
din urmă aduceau cu ei autoritatea pe 
oare o dă tradiția, bogăția etc.

Dar în chipul acesta, prin această 
înțelegere aparentă a acestor două frac
țiuni conservatoare, o altă fracțiune, a ju
nimiștilor domnului Carp, era pentru tot
deauna osândită să facă politică de prin
cipii în oposiție.

Revoltele țărănești pe de o parte, iar 
pe de alta stăruința cantacuziniștilor și 
mai cu seamă a unor junimiști, prietini ai 
acestora, au făcut fuziunea tuturor con
servatorilor în primăria trecută spre a se 
putea prezenta partidul unit și tare în 
fața partidului liberal întărit în timpul din 
urmă prin elemente noi în fața curentului 
radical ce se manifestă în toate păturile, 
dar mai cu seamă în massele poporațiunei, 
care a avut să îndure.

După fuziune însă grupurile, canta- 
cuzinistă și carpistă, cari singure au fost 
de fapt fuzionate, au început o acțiune 
mai hotărâtă de desconsiderare și înlătu
rare pe ici pe colo a grupărei tachiste, 
care a fost numai de formă fuzionată cu 
celelalte.

A fost destui numai un prilej — acea 
alegere de comitet la clubul conservator 
— și ruptura a fost gata. La o consfătuire 
ținută la d-1 Take Ionescu, la care au luat 
parte în număr foarte mare fruntași con
servatori și delegați din provincie s’a pro
clamat noul partid conservativ-democrat 
sub conducerea d-lui Take Ionescu.

când toate obiectele Trojane, găsite pănă 
aiei, și cele de mai târziu, astăzi se gă
sesc în Berlin, unde se vor păstra pentru 
toate timpurile în «Muzeul Schliemann*,  
Pentru că nobilul cercetător n’a întreprins 
săpăturile pentru câștig, ci numai pentru 
știință.

Deși Schliemann după așa mari is- 
bânzi în -Troja deocamdată nu se mai gân
dise se continue săpăturile de acolo, to
tuși zelul său de cercetător în curând îl 
îndemnă din nou să cerceteze și mai de
parte după comorile cetătii îngropate. Ast
fel între anii 1878-1883 întreprinse două 
săpături cu un număr foarte însemnat de 
lucrători. Prin acestea s’au făcut desco
peririle cele mai însemnate, scoțându-se 
ia iveală obiectele cele mai importante și 
eele mai interesante. înainte de toate prin 
cercetări scrupuloase architectonice, stabili 
Schliemann că în dealul acela s’au îngro
pat nu mai puțin ca șapte cetăți, cari fi
rește au existat în diferite timpuri. Cât 
de departe, în ce epocă veche se poate 
urmări istoria generației omenești pe te
meiul săpăturilor lui Schliemann și de ce 
importanță și însemnătate mare au fost 
prin urmare lucrările uriașe a-le marelui 
bărbat ridicat din putere proprie!

Cari din aceste cetăți a fost Troja 
cea veche a lui Homer, firește nu se poate 
stabili ușor. Numai atâta se credea ca si-

Ori cum s’ar prezenta viitorul, pier
derile vor fi mari și dintr’o parte și din 
alta. Vor fi mari pentru acei cari rămân 
fiind-că pierd atâtea forțe și mai cu seamă 
numărul, care îndeosebi în provincie se 
pronunță pentru disidenți.

*
Intr’aceea guvernul lucrează mai de

parte la opera de reforme ce a luat’o asu- 
pră-și. Acum e în toi proectul Casei ru
rale, va veni apoi al reformei administra
tive sau poate al Monopolului cârciumelor, 
care va fi prezentat Camerelor, în termeni 
mai împăciuitori pentru cârciumari, cari au 
făcut atâta opoziție și cari cu toate acestea 
nu se lasă.

Cea mai mare parte dintre biurourile 
advocaților din țară proclamaseră greva 
împotriva Iegei judecătoriilor de ocol. Dar 
simțind că, după ce legea a fost și sanc
ționată, ar fi ceva caraghios să mai faci 
grevă, cei mai mulți s’au lăsat.

Ar fi destul ca un singur advocat să 
pledeze la un tribunal și greva a încetat...

Un proect însă care amintește jalea 
din primăvara trecută e acela al despăgu
birilor. Acesta s’a votat în sumă de 15 
milioane lei. S’au găsit însă și deputați 
cari cereau urcarea sumei la 25 milioane 
și mai mult chiar. S’au admis despăgubiri 
și pentru săraci. Poate însă, că ar părea 
mult mai drept ca despăgubiri să se dea 
numai la cei ruinați, fie bogați, fie săraci.

♦

Academia Română, pierde încă unul din 
membrii săi in secțiunea literară prin moar 
tea timpurie a lui D. Ollănescu-Ascanio, 
scriitor de frunte și om distins prin cul
tura minții, ca și prin a inimei. A scris 
mult pe vremuri în calitate de membru al 
Junimei. A scris versuri, nuvele și drame. 
A scris și împreună cu Teodor Șerbănescu. 
In timpul din urmă colabora cu versuri și 
mai cu seamă cu nuvele la revista dru
mului N. Petrașcu: Literatura si Arta Ro
mână.

înmormântarea a avut loc Marți după 
amiazi, fiind însoțit de un public ales.

Sâmbătă, la 19 Ianuarie liceul «George 
Lazăr« și-a serbat aniverzarea a 49 de 
ani dela înființare.

Această serbare a constat din servi
ciu divin la biserică, luând parte elevii și 
corpul profesoral Apoi o cuvântare a di
rectorului dl Marin Demetrescu și în ur
mă producțiuni ale elevilor, cari au distrat 
pe un public destul de numeros. Acest 
liceu, împreună cu «S-tul Sava« sunt cele 
mai vechi licee...

O altă serbătoare, căreia tot școlile 
și toate școlile îi dau căldură și viață e 
aniversarea unirei principatelor. 49 de ani 
de când cele două țări surori, după vea
curi do lupte cu vecinii mulți și tari și 
chiar între ele, se hotăresc să facă în sfâr
șit pasul unirei, care să dea tărie și pre
stigiu României viitoare.

M.

ȘTIRILE ZILEI.
—'.24 Ianuarie v.

Acțiunea procuraturei. După cum se 
anunță din Orăștie, d-lui Iuliu V. Ioano- 
vici i-s’au intentat de-odață patru procese 
pentru niște articoli și corespondențe pu- 

gur, că aceasta ar fi așa z sa «Cetatea 
arsă.*  La început Schliemann credea că 
Troja este a treia de dinjos, după aceea 
că este cea d - a doua. Cum a putut insă 
neobositul cercetător să constate, că în 
dealul acela au fost îngropate atâtea ce
tăți? Pentru-că, dacă o cetate s’au pră
pădit în cutare, ori cutare chip, pe locul 
acela s’a zidit altă cetate. Noii locuitori 
au stricat zidurile clădirilor ruinate,întru
cât le steteau în cale pentru clădirile lor. 
De aceea se vedea acum un adevărat la
birint de ziduri fundamentale, cruciș-curme- 
ziș. Dar după îndepărtarea îngrijită a tu
turor dărâmăturilor și după măsurare 
acurată și după asemănarea rămășițelor 
s’a putut deosebi limpede fundamentul 
unei clădiri, de fundamentul celei de a 
doua, care zăcea mai afund. Așa s’a pro
cedat de sus pănă jos și astfel s’a constatat 
cu siguranță nedisputată, că acolo zăceau 
îngropate atâtea cetăți.

Schliemann însă tot nu era mulțumit 
cu isbânzile sale. Lucrarea nu și-o ținea 
încheiată. Colina Hissarlik nu avea cuprins 
foarte mare. Oare Troja veche, pe care 
Homer o lăuda ca cetate frumoasă, cu străzi 
lungi, să nu fi fost mare ? Împrejurarea 
că Homer nu J’a mințit pănă acum nici 
odată, îl întărea în convingerea, că Troja 
a trebuit să fie mai mare, cu mult mai 
mare, ca colina Hissarlik. Dar unde s’a 

blicate în ziarul «Libertatea*.  Acestea se 
vor per tracta în 11 Februarie la curtea cu 
jurați din Cluj. Sfârșitul îl putem ști îna
inte : d-1 Ioanovici e «agitator*,  periculos 
pentru patrie. Trebue deci băgat la «dubă*.  
Patrioții se bucură de învingere: tribuna
lul a răpus un nou agitator «cu buze va
lahe*.

Procesul dela Gernova. Se anunță ur
mătoarele din Rozsahegy: Isprăvindu-se 
cercetările în cauza procesului de Ia Cer- 
nova, procurorul regesc și-a înaintat țeri 
acuza la tribunal. Deoarece inculpații nu s’au 
folosit de excepție, pertractarea se va pu
tea începe încă în Februarie. Vor fi citați 
cam 60 de acuzați și vr’o 200 martori. Se 
spune, că dintre »agitatorii« dela Cernova 
nu se mai află nici unul în închisoare pre
ventivă.

Porniri bune. In comuna Veștem (1. 
Sibiiu) s’a pus bază unui >Fond pentru 
ajutorarea școlarilor săracii. Spre scopul 
acesta — în loc de cunună pe sicriul re- 
pausatei Victoria Moga n. Bozdocu moartă 
la 1 Faur 1908. soția simpaticului Aureliu 
Moga, notar în acea comună — au contri
buit următorii domni : Irimie Raduțiu, not. 
în Avrig 2 cor., Dimitrie Bunea, preot 1 
cor., Dumitru Savoiu 1 cor. 10 fii., loan 
Popica, înv. 1 ccr., S. Luca 1 cor., toți din 
Sadu ; Stefan Popoviciu, not. 1 cor., Mich. 
Ogreao, înv. dir. Racovița 1 cor., Alexan
dru Neagoe, not. Șebașul inf. 2 cor., Con
stantin Popp și s ția, amploiat la «Albina*  
5 cor., Nicolau Togan, protop. gr. cat. 
Sibiiu 1 cor., N. Drnean, înv. 1 cor, I. A. 
Mărginean 1 cor., Alexandru Bucur 1 cor., 
Moisă Dorobanțu 1 cor., loan Moisă 1 cor., 
Ioan N. Baciu și soția 3 cor., George N. 
Mustață 2 cor., N. Vestemian, primar 5 
cor., loan Papiu, preot 6 cor., Teodor Stoia 
șl soția 10 cor. Total 47 cor. 10 fii.

Geriul să răsplătească marinimoșilor 
donatori jertfa dată săracilor! Eventuale 
ajutoare în viitor rugăm a se trimite la 
Direcțiunea școalei comunale.

Binefacere pentru popor. Din Doștat 
ni se scrie următoarea știre îmbucură
toare: Direcția băncei «Tovărășia agricolă*  
din Șebeș a binevoit a vota din profitul 
curat al anului 1906/7 suma de 25 cor. 
ca ajutor pentru poporul din Doștat, în 
scopul înfințării unei >Insoțiri« pentru 
asigurarea vitelor. Prin care fapt, lăudata 
Direcțiune și-a arătat gândul de care este 
condusă, spre a da impuls înființării dife
ritelor însoțiri în poporul nostru. Pentru 
care ajutor, în numele poporului îi aduc 
cele mai călduroase mulțumiri, dorind ca 
și alte bănci de ale noastre să-și ia în
demnul din acest caz a-și ajutora clientela, 
în ori-ce formă, din venitele sale. — Un 
sătean.

Petroșenii capătă judecătorie de cerc. 
Să vestește că ministrul de justiție a 
luat măsuri, ca Petroșenii să aibă în viitor 
judecătorie de cerc.

Cununii. D-nul George V. Brânză și 
D-șoara Elena D. Drăghiciu își vor serba 
cununia lor bisericească Duminecă, în 27 
Ianuarie v. (9 Febr. n. a. c.) în biserica 
Sftului Nicolae din Prund.

— Domnul Ștefan V. Grădinar din 
Brașov și D-șoara Alexandrina 1. Bătu 
din Tortoman (Dobrogea) iși vor serba 
cununia lor Duminecă, în 27 Ianuarie v. 
(9 Febr. n. a. c.) în biserica Sfântului Ni- 
coiae din Bacifalu (Săcele),

putut întinde cetatea, dacă nu la poalele 
colinei? De aceea trebuia să se facă și 
aici o săpătură întinsă.

Aceasta, a treia săpătură o începu în 
anul 1882.

Deși n’a fost cu putință să se des
copere întreagă Troja veche, totuși Schlie
mann a putut dovedi cu o siguranță, ce 
nu se poate răsturna, că cetatea, într’ade- 
văr are o întindere conziderabilă și că 
pe colină a fost așezată o fortăreață mare 
și că cetatea s’a întins la poalele colinei. 
Astfel cercetătorul a putut dovedi, că 
sunt adevărate spusele favoritului său 
Homer.

Am merge prea departe, dacă am 
descrie amănunțit și săpăturile, cari le-a 
făcut neobositul cercetător cu cel mai 
mare succes în anii 1884—1885, anume 
la reședința de odinioară a lui Tiryn, câ
teva ceasuri departe de Mykenă, despre 
care se povestea că zidurile uriașe dim
prejur ul ei, le-ar fi ridicat Cyklopii din 
stânci puternice, — cum și în Orchome- 
nos, vestita cetate antică din Beoția.

Când Schliemann nu iera ocupat cu 
săpături, sau nu era în călătorii, locuia în 
Atena cu familia: soția, feciorul și fata. 
Aici și-a construit o casă frumoasă nu
mită pe grecește : «coliba lui Ilion*.  Cine 
venea la Atena, ca călător — și numărul 
acestora era foarte mare pe fie-care an —

— D-nul Pavel Roșculeț și Elena Bă-? 
lășcuță, își vor serba cum nia lor religi
oasă Duminecă, în 3/16 Febr. a. c. în bi
serica gr. or. română din Prejmer.

— Domnul loan Mihuiu și D-șoara 
Ana Căproiu își vor serba cununia lorbi*  
sericească Duminecă, în 27 lan. v. (9 Febr. 
st. n.) în biserica română din Christian.

In chestia pensionarei învățătorilor 
Judecătoria administrativă a adus hotă
râre în chestia indicată, conform căreia 
anii de penzie ai învățătorului nu sunt a 
se socoti numai dela înscrierea lor la fon
dul de pensiune, ci dela timpul, în care 
au început a servi având cualificația co*  
răspunzătoare și prescrisă de lege.

Pentru masa studenților români din 
BrașOV au intrat cu lista de colectă Nr. 
41. (Colectant: Cornel Țeicu, c). VII. gimn.) 
Iosif Ania, paroch Iladia 3 coroane, Aurel 
Ania, econom 1 cor., Petru Ania, comer
ciant 1 cor., loan Țeicu, comerciant 2 cor., 
Ioan Țeicu 2 cor., loan Murgu, înv. 2 cor., 
Nicolae Rădulea, econom 1 coj., Cornel 
Moise, student 60 fii., loan Steflea 40 fii. 
Suma totală: 13 coroane.

Cu Lsta de colectă Nr. 9. (Colec
tant: Simeon Borzea cl. VIL gimnaz). Ni- 
colae Borzea, Aurel Borzea, Istrate Făgă- 
rășan, v. notar câte 1 cor., George Borzea 
notar 2 cor., I. Negrea, toți din Viștea de 
jos, 50 fl).. Solomon Făgărășan, Drăguș 2 
coroane. Suma totală : 7 coroane 50 fit.

Cu lista de colectă Nr. 4. (Colectant: 
Leon Blaga, cl. VIII. gimn.). Nicolae Maxi
milian 10 cor., Vasile BLga, Nicolae He- 
negar, Ioan 1. Blaga câte 4 cor., Ioana S, 
Lasiță 2 cor., Ioan I. Lasiță, Simion .Maxim 
câte 1 coroană. Suma totală: 26 cor.

Cu lista de colectă Nr. 37. (Colec
tant: Nicolae Perdea, cl. VII. gimnaz.). 
Patriciu Marcu, par. gr. or. Păuca, Dr. loan 
Dordea, c. d. adv. Săliște, Nicolae Dorda, 
Păuca. loan Chirca, notar Săliște câte 5 
cor., Stefan Laszkarăty, Păuca 1 cor., Ni
colae Cristea, Păuca 50 fii., Mărie Dordea, 
Păuca 150 cor., Măria Juga, Săliște 2 cor., 
Asinefta Dordea, Păuca 2 cor. Suma to
tală: 27 cor.

Cu lista de colectă Nr. 11. (Colectant 
Gheorghe Ciocoiu, cl. VI. gimn.). Ion Ion 
Ciocoiu 2 cor., Ion Ciocoiu 1 cor., N. N. 
60 bani, N, N. 40 bani, I. S. 20 bani, Ghe
orghe Ilie 1 cor-, Vasile Scurtu 1 coroană, 
Suma totală: 6 cor. 20 fii.

Cu lista de colectă Nr. 3. (Colectant: 
Miron Crețu. Maria Zaharie 1 cor., Vasile 
Aiteanu 2 cor., Sofia Bucșa 50 bani. Suma 
totală : 3 cor. 50 fii.

Cu lista de colectă Nr. 13. (Colec
tant : loan Sandu). Ioan Sandu 3 cor.

Cu lista de colectă. (Colectant: Dio-. 
nisie Marcu, cl. HI. com.) Moise Roșea, 
econom 1 cor., ParaBchiva Marcu 1'20 cor., 
Nicolae Roșea 60 fii., Nicolae Diatcu 40 
fii., loan Vizante 50 fii., toți din Kolun, 
Doroșteiu Roman, Straja Kerczisora 80 fii. 
Suma totală: 4 cor. 50 fii.

Cu lista de colectă Nr. 18. (Colec
tant : loan Pleșa, cl. V. gimnaz.). George 
Pleșa, Elisaveta Ficăr câte 10 cor., Nico
lae Tăbieș, Alexandru Draia câte 2 cor., 
Bârnă Nicolae, Litra loan câte 50 bani, 
Biedi Alexandru, Mic Solomon, Roman 
Ivan, Andraș Solomon, Roman Ianăș, Piesa 
Mihai, Adam Nicolae, Almășan George, 
Pancia Nicolae câte 1 coroană, toți din 

acela desigur nu întrelăsa, de a cerceta 
pe bărbatul vestit, care din puterea pro
prie a produs lucruri așa de mari, așa 
vrednice de admirat și care, prin perso
nalitatea sa originală, vrăjea pe toți, cari 
veneau în atingere cu el. Cercetătorii pu
teau fi germani, olandezi, englezi, danezi, 
svediani, italiani, francezi, spanioli, por
tughezi, ruși, poloni, greci, arabi ori turci,.„ 
cu toții se întreținea în limba patriei lor. 
Pe lângă limbile acestea mai înțelegea 
greca veche, latina și hebraica- Abea s’a 
mai auzit unde-va, ca un om să stăpânească 
atâtea limbi, ca acest minunat «bărbat din 
pntere proprie.*

Când la 1888, într’o călătorie cu Ru
dolf Virchow, renumitul profesor din Ber
lin, Schliemann petrecea într’un sat din 
Arabia, locuitorii de acolo erau pe cât de 
mirați, pe atât de veseli, auz nd pe un 
străin recitând în toată seara capitole 
mai lungi dm Coran. Iliada și Odysea le 
știa, ca creștinul adevărat pe Tatăl nostru. 
Mai știa pe de rost și alte multe opere. 
Memoria lui deprinsă cu multă învăță
tură, nu-1 părăsea nici odată.

Fanatismul lui pentru Homer era așa 
de mare, că toate persoanele d n jurul 
său, le boteza cu nume din Homer. Servi
torilor, cari primeau pe vizitatorii străini, 
le zicea Bellerophon și Telamon, alții din- 
subalternii săi se chemau: Achilbens, Te- 
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Krbtyor, Iosif Indrieș, Bnșov 10 bani, Ni- 
colae Lemeny, Brașov 10 bani. Suma to
tală : 34 cor. 20 fit.

Primească generoșii donatori cele mai 
călduroase mulțămite. — Direcțiunea gimn. 
gr. or, român.

35 de oameni pieriți în zăpadă. Gu
vernatorul general al Algeriei, confirmă 
că o furtună a împrăștiat compania 20 a 
legiunei 2 streine la Gort-Hassa. Doi ser
genți, doi căprari și vre-o 30 oameni au 
pierit în furtună.

Scandal la tribunal. Cazul s’a întâm
plat în Budapesta. Dr. Tholt, președintele 
pertractării a publicat sentința adusă de 
judecătoria superioară în cauza unui furt 
în care erau implicate vre-o 6 persoane. 
După comunicarea sentinței, dejudecații își 
făceau unul altuia imputări, aruncând unul 
altuia responsabilitatea pentru judecare. 
Vorbele însă n’au avut rezultat. S’a produs 
o încăerare, din care au fost abia despăr- 
țiți bătăușii de cătră procurori și păzitori. 
Unul dintre implicați a fost așa de grav 
rănit, încât abia s’a putut duce singur acasă. 
Urmarea: chestia se va continua, scanda
lul va fi sfârșit înaintea curții de ocol.

Excluderea religiei din școalele ita
liene. Din Roma se anunță, că conziiiul de 
miniștrii aluat următoarea deciziune relativ 
la învățământul religiei. Acesta este obliga
toriu numai pentru acei copii ai căror pă
rinți o vor cere în mod expres, învățătorii 
nefiind obligați astfel a o preda.

Bora. Se anunță din Fiume, că bora 
s’a deslănțuit cu toată puterea, împiede
când colosal comunicația. Corăbiile mai 
mici din port în parte mare nu pot co
munica, vapoarele mari atlantice sosesc 
asemenea cu mari întârzieri. Corăbiile află
toare în port, cari n’au putut pleca din 
cauza furtunilor îngrozitoare, au suferit în 
urma borei, pagube însemnate, unele chiar 
considerabile.

Camera comerciulă din Brașov va ți
nea Luni în 10 Febr. a. c. la oarele 3 p. m. 
o ședință plenară. La ordinea zilei sunt 
15 obiecte, între cari și raportul comisiu- 
nei pentru proiectele de legi despre re
forma dărilor directe.

Thaw în casa de nebnni. e cunoscut, 
că în al doilea proces a lui Tbaw, jurații 
au suspendat pertractarea, amănunțită, 
declarând, că acela nu esto 'de tot lumi
nat la minte. Tocmai de aceea el a fost 
trimis în casa de nebuni spre marea sur
prindere a tuturor, celor ce așteptau sfâr
șitul procesului cu mare încordare. Se 
anunță acum din New-York, că advocații 
lui Thaw în înțelegere cu familia au ho
tărât, că nu vor încerca nici cum elibera
rea din casa alienaților a lui. Se tem 
adecă, că iritația, ce-a produs-o procesul 
va îngreuna mult poziția doctorilor pentru 
a se convinge de starea lucidă a lui Tbaw. 
Rudelo acestuia folosindu-se de ocazie, 
voesc să strice căsătoria lui Thaw cu 
Nesbit Evelina sub cuvânt, că a fost alienat 
pe timpul încheerei căsătoriei. Ea însăși a 
fost tare surprinsă de verdictul juraților 
asupra ginerelui său. Pe când a sosit în 
Matteavan, în casa alienaților, Thaw, fiind 
intervievat, a răspuns :

— Eu sunt cu desăvârșire sănătos, 
zise, dar cu mult mai fericit, ca înainte

lemach, Laumedon, Aeneas ș. a. Unei tinere 
nemțoaice, crescătoarea copiilor lui, voia 
să-i dee numele de Hekabe, ceea-ce cres
cătoarea n’a vrut să primească, Copii lui 
se chemau Agamemnon șl Andromache. 
Astfel de greuruși i-se puteau trece cu 
vederea omului mare.

De durerea lui de piept de odinioară 
nu s’a arătat nici odată, nici o urmă. Peste 
tot, pe lângă toată slăbiciunea lui tru
pească din tinerețe, prin mijloace de în
tărire și gimnastică, și-a însușit o vânjosie 
corporală admirabilă. Pentru el nici o sar
cină nu era prea mare, nici o vreme urâtă 
prea rea, nici un pericol prea amenințător. 
Sâ șadă neîntrerupt patrusprăzece oare în 
șea, să lucre câte o jumătate de zi în 
arșița dogorâtoare, să doarmă pe câmp 
cu o peatră de perină... toate acestea erau 
pentru el o nimica toată.

Nici odată nu se apuca de un lucru 
însemnat, pănă nu-1 cumpănea și pregătea 
bine mai dinainte. In privința asta poate 
servi de model peDtru toți oameni. Câți 
ani i-a trebuit, ca să-și câștige mijloacele 
pentru ajungerea țintei sale proprii 1 Unele 
umblete erau zadarnice, unele lucrări fără 
isbândă. Dar nici odată n’a pierdut cu
rajul. ținta sa finală, nici odată n’a pier- 
dut’o din ochi... O singură clipă nu s’a 
abătut dela calea ce și-a propus. In ade
văr, o astfel de conștiențiozitate, prevedere 
și stăruință, este vrednică s’o urmeze ti- 
năr și bătrân.

cu câte-va luni. Acum ar fi zadarnică ori 
ce încercare, de a mă scoate din casa de 
alienați.

Necrolog. Subscrișii anunțăm cu multă 
durere moartea preaiubitului nostru Si
meon Moldovan, proprietar, întâmplată azi 
după scurte suferințe la 1 oară după 
ameazi, în al 63-lea an al etății, fiind în- 
părtășit cu Sfintele taine ale muribunzilor, 
înmormântarea scumpului repausat va fi 
.Joi în 6 Faur n. la 2 oare d. a. Cergăul- 
mic, la 4 Faur n. 1908. Rugați-vă pentru 
el! Livia m. Aurel C. Domșa, Hortenzia 
m. P. Suciu, Cornelia m. Vasile Moldovan, 
Ioan, Vasile, Lucreția și Gregoriu, fii și 
fice. Ana n. Suciu, soție. Vasile Suciu. so
cru. Ioan, Iosif, Maria și Saveta, cu fami
liile lor, frați și surori și număroși con
sângeni și afini.

»PăStorill« institut de credit și de 
economii în Timișoara-Pabric a ținut azi 
adunarea sa generală a IV-a sub presidiul 
d-lui protopop Dr. Traian Putici. Toate 
conclusele s’au adus cu vot unanim : s’au 
aprobat- raportul direcțiunei și al comite
tului de revizie, bilanțul anual și distri
buirea profitului net de 18825 cor. 64 fii. 
și s’au votat direcției și comit, de revizie 
absolutoriu pe anul 1907. Acționarilor li 
s’au distribuit dividendă de 6°/0 după capit. 
de fondare, adecă câte 24 cor. de fie-care 
acție, plătibile imediat după încheierea 
adun. gen. Fondul de rezervă gen. a fost 
dotat cu 3845 64 cor. și astfel ajunge suma 
totală de 12344 Uor. 54 fii. Asemenea au 
fost dotate și celelalte fonduri existente 
ca și cel cultura).

Pentru școală.
Din protopopiatul Bravului ni se scrie:

Noul protopresbiter al tractului 
nostru este neobosit în conducerea 
acțiunei de salvare a școalelor ro
mânești din acest colțișor de țară. 
In scopul acesta a întrunit preoți- 
mea tractuală la mai multe consfă
tuiri, iar în 1 Februarie n. a avut 
loc sub conducerea S. sale o confe
rință a fruntașilor români din Co
muna centrală Zernești.

Conferința a căzut de acord asu
pra resoluțiunei de a susținea școala- 
din Zeraești și a întregi salarele’ce 
lor 4 învățători diu fondul bisericei 
și din eventuala repartiție asupra 
parochienilor. S’a primit mai departe 
cu însuflețire și idea creării unui nou 
fond cultural din ofertele benevole 
ale tuturor fiilor acestei comune. Să 
va face apel și la Zerneștenii așe 
zați în alte părți, dintre cari mulți 
au astăzi o frumoasă situație mate
rială. Venitele acestui fond ar fi 
chemate să înlocuiască în viitor ori-ce 
arunc anual asupra poporului. — In 
curând comitetul și sinodul parochial 
vor fi chemate să întrupeze hotărî- 
rile acestei conferințe. Astfel nădăj
duim, că sub dextera povățuire a 
părintelui prot. loan Hamzea atât în

Și apoi, ceea-ce a făcut, n’a făcut’o 
pentru sine. A făcut’o pentru binele ob
ștesc al întregei lumi civilizate. Și în ce 
formă și prelucrare îngrijită i le-a oferit ! 
De câte ori termina cu o perioadă de să
pare și căutare, cu îngrijire și sârguință 
compunea după notițele din ziarul său, 
un raport credincios și lămurit, ca să dee 
lumei socoteală despre lucrarea sa, dar să 
și instrueze și învețe totodată. Astfel au 
apărut un șir întreg de cărți, pe cari le-a 
lăsat urmașilor să tragă folosul și învăță
tură din ele. Ele vor rămânea ca docu
ment neperitor de binecuvântare, care a 
lăsat’o după sine acest rar bărbat ridicat 
din putere proprie.

Dar nici cât a fost în viață, n’a lip
sit recunoștința și apreciarea recunoscă
toare a stăruințelor lui. Împăratul Wil
helm I a lăsat să i-se scrie: I-ți exprim 
mulțumită și recunoștința mea deplină și 
sperez, că vei fi norocos, in lucrările d-tale 
știențiflce, neinteresate, a presta spre onoa
rea patriei asemeni servicii însemnate și 
pe viitor.

Berlinul, alegându-l de cetățean de 
onoare, îl împărtăși de onoarea cea mai 
mare, ce o poate acorda el unui cetățean. 
Orașul Oxford îl învesti cu demnitatea de 
Doctor în dreptul civil. Aceia, cari se in- 
doiau și-1 batjocoreau la început pentru 
stăruințele sale, încetul cu încetul deve- 
niră admiratorii lui cei mai însuflețiți. 

comuna Zernești, dela care mulți 
așteaptă să premeargă cu exemplu, 
cât și în celelalte comune din^c ere 
chestiunea școalelor va primi o re- 
soîvare grabnică și pe deplin mul
țumitoare.

Delabârsă.

Porniri bune în Reghinul săsesc.*)

*) Din cauza aglomerării materiei întârziate.
- Red.

Târziu, la vrâstă înaintată, suferea 
durere cu o ureche, ale cărei începuturi 
se trăgeau de prin anul 1864, de care 
însă, în extraordinara sa stăpânire de sine, 
nu s’a plâns nici odată, prin care însă nici 
odată nu s’a turburat în lucrările ti cer
cetările sale. Cu toate acestea, la 1 Martie 
1890 începu la Troja a patra săpătură. 
Boala însă se agrava cu încurând, încât 
acuși își pierdu auzul cu totul și trebuia 
să sufere dureri mari. Se constată, că 
boala provine din creșterea osului dela 
organul auzului, ceea-ce nu se putea vin
deca, decât pr n o operație grabnică. Ope
rația o făcu profesorul Schwarze în Halle 
a S. la 13 Novembre. Cu toate că vestitul 
medic a trebuit să scoată din ureche mai 
muite bucăți de oase, operația a reușit 
foarte bine și bolnavul a putut călători 
mai departe. Scăpat de dureri, ajunse la 
Paris deplin sănătos. O înrăutățire repețită 
a boalei îl sili se conzulte iarăși un me
dic. încrezut în puterile sale și împotrivin- 
du-se pericolului, înștiința pe ai săi, că se 
va re’ntoarce în curând acasă și grăbi la 
Neapole, ca să inspecteze cele din urmă 
săpături dela Pompeji. Abea ajuns aici, se 
bolnăvi de moarte. O aprindere din ure
che se întinse pănă la creeri și în curând 
și-a pierdut conștiința. Moartea, pe care 
el o credea încă departe, puse capăt vie
ții sale în 26 Decembre 1890. Vestea: 
>Schliemann a încetat din viață® străbătu 
în toată lumea civilizată ca un bocet de 

Pentru un Român de bine nu poate 
să esiste o mai mare bucurie, decât când 
aude că în ținuturi, unde viața românească 
mai dăunăzi trăgea de moarte, astăzi ia
răși începe a licări lumina vieții naționale. 
Și sunt multe, foarte multe acele ținuturi, 
unde nici pănă astăzi nu vreau să se deș
tepte din somnul cel de moarte, ci dorm 
duși, și nici că le pasă de lumina zilei șl 
iarăși puține acele ținuturi, în cari încep 
și Românii noștri a se deștepta.

Intre aceste puține ținuturi putem 
număra cu tot dreptul și acela al Reghi
nului, unde de 20 de ani încoace așa de 
încet batea pulsul românesc, încât era 
teamă de o catastrofă, care dacă nu s’a 
întâmplat este de a se mulțumi harnicu
lui și energicului protopop gr. cat. de acolo 
Ariton M. Popa, care deși în timpul din 
urmă mai mult bolnav decât sănătos a 
lucrat din răsputeri pentru redeșteptarea 
acestui mândru colț de țară, părăsit parcă 
de Dumnezeu. Nici de 3 ani în Reghin, 
dânsul a făcut muite lucruri buue atât 
prin ridicarea tractului său, cât șl prin 
îndrumarea unei vieți mai românești în 
însăși parochia sa, unde însă l’au întîmpi- 
nat năcazuri și greutăți, cari pe un om 
mai slab de înger l’ar fi dus Ia desperare.

Dară scopul meu nu este acela de a 
arăta meritele cutărei persoane, nici de a 
da o icoană a stărilor noastre culturale și 
materiale de aci, o las aceasta în sarcina 
altor persoano mai competente decât mine, 
ci de a raporta despre o mică manifestare 
a deșteptării poporului nostru, la aparință 
perdut de acolo, adecă despre concertul 
și teatrul aranjat în seara de anul nou 
în acest mic orășel, fost oarecând sediul 
protopopesc al marelui Petru Maior și si
tuat între muntele și câmpia românească 
și așa dară menit să fie un centru de cul
tură românească.

Un ideal de mult conceput în mintea 
noului protopop a fost acela de a înființa 
în acest orășel per eminentiam industrial 
o mică reuniune de meseriași, ca astfei de 
o parte să împiedece renegarea meșteșu
garilor noștri de acolo, iară de altă parte 
să desvoalte în ei iubirea de limbă, legea 
și moșia strămoșească.

Dară, fiind-că acest ideal pe cât este 
de frumos și salutar, tot pe atât e de 
greu de realizat, a crezut de bine să aran
jeze la început un concert și un teatru 
cu concursul acestor meseriași, ca astfel 
strftngându-i la olaltă rând pe rând și 
cunoscându-i, să-i împrietinească cu pla
nul său. A conchemat așadară pe toți me
seriașii români, caile mai cu seamă, cari 
aproape 80 la număr au primit cu bucurie 
această idee și au promis că vor lucra 
din răsputeri la realizarea ei.

Ca conducător al corului a fost pri
mit învățătorul din apropiata comună Ier- 
notfaia, d-1 Alexandru Moldovan, caro cu 
multă energie și însemnate jertfe a diri- 
giat corul. Dară oarba neunire, boala noa
stră specială, s’a ivit și între noi rozând 
încă în germene Ia planta sănătoasă, căci 
unii vătămați în ambiție, alții nevoind să 
se amestece în stărâțe®, au început a stră
luci prin absența lor, așa încât în urmă 
ne aleserăm cu circa 30 do calfe.

Dară nu a fost destul atât! Meseriașii 
ei de ei nu ar fi fost în stare să aranjeze 
o astfel de producțiune, a fost de lipsă 
așa-dară și concursul celor din inteligență, 
cari, se cam codeau a lua parte în o so
cietate așa »mixtă«. Sunt însă de lăudat 
d-șoarele, cari s’au purtat cât se poate de 
bine, luând parte la toate probele. Laudă 
și recunoștință lor!

Nu mai amintesc celelalte greutăți, 
fle-cine s’a putut convinge din propria-i 
experință despre adevărătatea zicalei : 
»Tot începutul o greu«. A fost greu și 
acest început, ba într’un rând se treziră 
la probe fără nici un diletant. Dară bunul 
Dumnezeu nu ne-a părăsit, și in urmă a 
succes să se producă cu un concert și tea
tru atât de bine, — încât străinii începură 
a ne invidia, ba doi domni unguri chiar a 
se conzulta serios, prin ce modalitate s’ar 
putea împiedeca deșteptarea simțului na
țional dintre »valachi«.

In sara de Anul nou sala considera
bilă a hotelului orășenesc era ticsită de 
publicul, ce aștepta cu multă impaciință 
desfășurarea program ului.

Punctul prim a fost uRăsunehtl Ar
dealului*  de Vidu, care deși nu tocmai 
bine executat a plăcut publicului și mai cu 
samă solo: »Codrule ce te mândrești® a 
fost bine cântat din partea d-lui Rotar, 
calfă do pantofar. „Răsunetul văilor", de 
Popoviciu, a fost mai bine predat de cor, 
dară solo putea să fie cântat cu o voce 
mai puternică și mai românească. Mai bine 
a fost executat ^Triumful amorului*  de 
Gane, care a trebuit repetat. D-șoara Si- 
donia Șara, deși bolnavă, a stors admira
ția întregului public prin vocea-i artistică 
si melodioasă, iară duetul cântat de d-șoa
rele Letiția Șara și Amalia Maior a fost 
de toată frumseța; apl ansele și strigătele 
de »să trăiască® și »cum a fost« nu mai 
încetau.

După aceea d-șoara Ana Maior îm
brăcată în mândrul nostru costum săliște- 
nesc a declamat cu mult sentiment româ
nescul „Cântec" al d-lui Coșbuc.

A urmat comedia într’un act «.Sără
cie luciei de Iosif Vulcan, care a fost în- 
tr’atât de bine predat, încât ți se părea 
că nu diletanți, ci actori joacă pe bină. 
Și decorațiile frumoase mult au ajutat la 
bunul succes al piesei.

Rolul principal l’a jucat d-șoara Silvia 
Șipoș, ca Veselina. A jucat atât de natural, 
atât de drăguț, încât chiar și în decursul 
vorbirii a fost des întreruptă de aplausele 
mulțimii. Acestei d-șoare i-se cuvine laudă 
și pentru aceea, că a aplanat de multe ori 
certele ivite între corișt. D-1 Eugen Sava, 
practicant de notar, a jucat escelent rolul 
său de amant al Veselinei ca Trăilă Liliac. 
Prin glasul de bariton a cucerit întreg pu
blicul. Nebunul satului Viliga a fost d-nul 
Aurel Truța, subcomptabil, care a produs 
foarte mult haz; mai cu seamă întâlnireai 

jale,... multe, multe inimi au fost cuprinse 
de durere amară și doliu profund, sufle
tele tuturor însă, cari au urmărit strădu
ințele lui neobosite, cari s’au bucurat de 
învățăturile gustate din cercetările lui, 
au fost cuprinse de jale dureroasă. Știința 
antichității pierduse pe reprezentantul ei 
cel mai valoros, pe apostolul cel mai cre
dincios și mai zelos.

Un amic vechiu și fratele soției ne- 
mângăiate ,i-au dus cadavrul la Atena 
Acolo zace Dr. Schliemann în pământul 
loce al unei coline cu o poziție foarte în
cântătoare, pe care si-o alese însuși încă 
cu mult înainte pentru odihna sa veci- 
nică. De asupra mormântului său însă se 
va ridica un Mauzoleu măreț, care va 
arăta lumei, pănă în timpurile cele mai 
îndepărtate, locul unde odihnește de munca 
sa un cercetător mare, un bărbat uriaș, ri
dicat din putere proprie.

— Fie-i țărâna ușoară !
După >F. O.® N. Petra-Petrescu.

— Amintiri. —

Prin anul 1886 mă aflam ca elev al 
clasei a șeaptea a liceului din Blaj.

Cu toate că Blajul este foarte mie 
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desperată cu vrăjitoarea satului Sanda 
(d-șoara Silvia Ternăveanu), a fost reușită. 
L’a și răsplătit publicul cu râsete necur
mate. D-șoara Ternăveanu asemenea a pro
dus multă voie bună imitând foarte natu-, 
ral timbrul vocii țigănești. D-l învățător, 
Moldovan precum și d-l Dumitru Pașcu, 
ajutor de architect și-au jucat tot așa de 
bine rolurile.

C’un cuvânt teatrul a reușit peste a- 
șteptare, așa încât chiar și Sașii cari în 
fiește care lună se produc cu piese tea
trale, și-au exprimat plăcerea.

Mult a impus străinilor frumosul nos
tru port național, în care au fost îmbrăcate 
cele 40—50 persoane, cari aii jucat teatru.

După reprezentațiune a urmat dans 
însuflețit până dimineața lâ 6 oare. I-ți 
era mai mare dragul să vezi pe meseriașii l 
noștri crezuți perduți pentru națiune, cum 
chiuiau și se ’nsuflețiau.

In pauză li s’a dat coriștilor o cină, 
după carea harnicul protopop a ținut un 
prea frumos toast, mulțumindu-le tuturor 
și mai cu seamă meseriașilor, cari deși o- 
bosiți de munca grea de peste zi se pre
zentară cu adevărat zel în fiește care seară 
la probe și arătându-le ce mult se poate 
face prin unire și cât de dezastruoasă este 
neînțelegerea și apoi însuflețindu-i la muncă 
cinstită și la iubire de neam și de țară.

Deși prețurile locurilor au fost prea 
mici s’a încasat suma destul de considera
bilă de 440 cor.

Considerând greutățile cele multe, cu 
cari au avut a se lupta conducătorii între 
cari amintesc cu cu numele pe d-nii vred
nici de laudă: Dr. loan Harșia advocat și 
Dem. Truța sub-jude reg. în pensiune, cred 
eu că ar fl o prea mare pagubă, ca să nu 
se edifice și mai departe pe fundamentul 
început, și chiar o lașitate dacă încă de 
acum nu s’ar gândi inteligența noastră de 
acolo la înjghebarea unei reuniuni de me
seriași. Am văzut m toții ambițiunea ivită 
în piepturile meseriașilor noștri după reu
șita producțiunii lor și aceasta ambițiune 
va fl un puternic stâlp a înființândei reu
niuni.

Cu multă bucurie constat aceste por
niri bune în Reghinul-săsesc...

Numai despărțământul »asociațiunei« 
din acel oraș nu face nici un spor, deși 
de aci ar trebui să înceapă curentul ace
sta sănătos. De altcum a observat-o acea
sta și comitetul central al »Asociațiunii«, 
care sub No. 947—1907 îndrumă despăr
țământul acesta să desfășure o activitate 
mai sistematică. (A se vedea Nr. IV -1907 
din »Transilvania« pag. 216 în procesul 
verbal din 17 Octombrie 1907). Barăm de 
ar fi ascultată admonațiunea aceasta!

E vorba ca în Reghin să se înființeze 
cât mai curând și o reuniune de femei.

La lucru frați români și Dzău să vă 
ajute!

Unul dintre cei mai mici.

Jocul poporului din Serețel.
2 Februarie 1908.

Onorată Redacțiunel... Nu tocmai așa 
de mulți ani — s’a început Ia poporul ță
ran din ținutul nostru, a se ținea de da
tină, ca să-și facă câteva oare de veselie, 
vara ori iarna, toamna ori primăvara, :— 

când, Ia acestea petreceri poporale vin și 
Români țărani de prin satele vecine — 
drept lătureni la joc.

O cunoștință aceasta ; o convenire de 
veselie între frați de aceeași mamă și în
tre Români de acelaș port, de aceleași da
tini și spirit vesel....

Un joc acesta țărănesc și un danț 
pitoresc:

— Un joc al poporului!...
Acest joc al poporului, nu se joacă 

însă fără vre-un folos oare-care. El se face 
în favorul bisericii, și se face în favorul 
școalei. Pe lângă folosul moral-național; 
pe lângă desfătare și voie bună; pe lângă 
convenirea frățească și românească, — se 
ajunge și la un folos material, care fiind 
în favorul și interesul unei instituțiuni de 
cult și moralitate, acest folos și câștig ma
terial, devine -»întru adevăr*  — moral!... 
Se obține, prin aceasta, acel element psi- 
chologic de viață, pe care Horațiu îl nu
mește: „Omne tulit punctum, qui miscuit 
utile, didci“ (ars. poeți 343). (Pe române
ște : A câștigat totul acela, care știe s’a- 
mestece ce e folositor cu ce e plăcut sau 
dulce!)

un sat nu alt-ceva, totuși din causa tine- 
rimei studioase este plin de viață.

Câte-va domnișoare, cari erau pe 
acel timp în Blaj să aprovisionau de cu 
vară cu dulceață și cu vișinată, < & îndată 
ce se deschideau școalele, ele erau ocupate 
Duminicile după prânz cu primirea de vi- 
site din partea teologilor și studenților 
din clasele a șaptea și a opta gimnazială.

Acest obiceiu (un tel de conditio 
sine qua non) era înrădăcinat în tineri
mea din Blaj așa că ace), care nu făcea 
visite era desconsiderat, și deci trebuia fie
care să se supună regulamentului studen
țesc, de aceea fie-care cet a broșurică : 
»Oodul manierelor elegante® ca să nu se 
compromită, că acele câte-va domnișoare 
din Blaj erau de tot meștere în ce privea 
conversația cât și în ce privea primirea 
musafirilor, de aceea acela care făcea pen
tru prima dată visită, se prepara mai ha- 
bitir ca pentru un examen.

Brima Duminecă din luna Octomvrie 
1886 era hotărâtă pentru visita lui Vale- 
riu O. ficiorul popii din Ucea de jos, 
trăsnil’ar crucea de sus, că ne-a făcut 
de râs?

Ce făcuse omul meu? încă din ajun 
a venit la mine și m’a rugat să-l însoțesc 
dimpreună cu un alt coleg, că primele 
visite să fac de obiceiu cu însoțirea a doi 
prietini, cari au trecut prin acel purgator, 
cum numeau noviții visitele.

Un atare joc țărănesc, împreunat și 
cu o reprezentațiune teatrală și cu cântece, 
a avut loc la 26 lan. s. n. în spațioasa sală 
a școalei gr. cath. din Serețel, — o școală 
frumoasă și mare, ce au ridicat-o popo- 
renii, puțini la număr, în acest loc.

— Atâția țărani și țărance; ațâția fe
ciori și fete; atâtea fețe clasice-romane; 
atâtea cămeși cu altițe la țărani — și a- 
tâtea cămeși mândre și cătrințe la țărance,
— în cât nu-ți mai trebuia, să vezi alte 
mândrenii din altă lume și alte mândrenii 
din altă țară !...

Este gingaș aportul românesc®, din 
ținutul Bistriței și al Șieului; din ținutul 
Lechinții și ai Bârgăului; e frumos și este 
grațios, când se reprezintă în toată fru- 
museța și puterea sa măiastră: In el ni
mic estravagant, nimic fasonat preste 
marginile conturei naturale; nimic bizar; 
e unul din cele mai curate și mai mândre, 
din întreg Ardealul...

Au fost, aci în Sărățel, mulți țărani
— și pentru Nedeia lor a fost mică, loca
litatea de școală — altfel destul de mare! 
Ei au venit, rând pe rând, curgând, cur
gând din satele vecine, ca să se veselească 
râzând din inimă, la reprezentarea piesii 
poporale : tTinerețe-Nebunețe*,  pe care ju
nimea țărână din loc, feciori și fete, ca în 
prima încercare, au jncat’o destul de bine 
dimpreună cu dialogul: ^Bărbatul și Mu
ierea*,  de G. Cătană și cântecul: »Gojo- 
cul blăstămat*,  în ziua de 26 Ianuarie st. n., 
la 7 oare sara.

Succesul moral și material al acestei 
petreceri poporale, este a se datori învă
țătorului confesional, care a instruat tine
rimea cu zel și diligință; prin ceea-ce 
s’a arătat, că și în alte comune se poate 
face tot astfel, unde vor fl atari învățători 
cu zel și doritori de deșteptarea poporului 
nostru.^

Această »Petrecere« a adus un venit 
curat de peste 80 coroane, cu cari se vor 
mai potoli multe, din multele lipse și re- 
cerințe zilnice ,— cu cari deja să luptă 
străbunul și bătrânul nostru popor român.XI

Colegul nostru Valeriu ne-a spus că 
domnișoara, căreia are să-i facă prima vi
sită este >Mariți V.< pe care tinerimea 
din causa volumului ei o poreclea »Dom- 
nișoara Lepedeu®, pe aceea domnișoară o 
cunoaște mai bine, că ieri aflându-se din 
întâmplare la gară i-a dat ajutor la scosul 
mașinei de cusut, a doua mașină de cusut 
la domnișoarele din Blaj.

Am consimțit și l’am așteptat îm- 
brăcați Duminecă la ora două când și so
sește gata de visită cu redingotă lungă 
împrumutată dela teologi ca mai toți, cari 
ajung în categoria lui, cu cravată neagră 
și cu mănuși cum a dat Dumnezeu.

II primim ca pe un prietin, sucim 
câte o țigară și plecând, facem o mică 
stațiune la Băcănia lui Traki din colț unde 
prindem curaj cu câte 2 pahare de vin 
și ne strecurăm frumos pe strada Plăcin
telor până la poarta Mariței.

Aci am mai dăscălit odată pe cole
gul Valerie punându-i în vedere cătrebue 
să sărute și mâna domnișoarei, să se re
comande spunându-și numele și în care 
clasă se află. Toate bune, dar cu săruta- 
tul mânei nu s’a putut împăca colegul 
nostru. El zicea: »înțeleg să sărut mâna 
metropolitului Vancea, dar domnișoarei 
Lepedeu ’mi este cam peste mână, dar in 
urma stăruinței noastre a trebuit să ce
deze și luându-si inima în dinți a pus 
mâna pe clanța ușei și noi dela spate îm-

Din Dârste.
— Balul pompierilor. —

Faptul, că acest ziar totdeauna a dat 
loc chestiunilor de interes general, mă în
deamnă să iau peana în mână spre a vă 
da unele amănunte câștigate cuocasiunea 
aranjării petrecerii pompierilor români din 
comuna noastră.

Se luase notă, la timpul său, în >Ga- 
zetă« despre balul pompierilor arangeat 
— conform anunțului — în sara de Bo
botează din acest an, și care anunț zicea 
între altele că, petrecerea va fi de carac
ter național român. *

Petrecerea a fost cercetată de un 
număr frumos de asistenți, luând parte 
și un grup de studenți brașoveni, pentru 
a gusta câte-va momente din plăcerea 
acelei sări. Pe la oara 6 și câte-va minute 
seara s’a început jocul destul de animat, 
când toți participanții păreau că trăesc 
într’o atmosferă dulce românească.

După câte-va oare de bună disposiție 
sufletească, dat ne-a fost însă a auzi cân- 
tându-se și a vedea jucându-se un »csăr- 
dăs*  sdruncinat, care te făcea să crezi, că 
ești în vre-una din piețele Seghedinului 
sau Torontalului. Indignare putea-i ceti 
pe fețele tuturor acelora, în cari n’a ador
mit încă sentimentul conștiinței de sine.

Această mașteră dorință — de a se 
cânta și juca »csărdâsul« a fost a d-lui 
Nicolae Bârsan fost cantor pe vremuri... 
care cu mâna proprie a compus ordinea 
de dans, nesfiindu-se a împestrița progra
mul cu 2 jocuri streine.

O parte din publicul asistent rând 
pe rând se îndepărtă spre casă spre a nu 
mai fi martor la astfel de scene, ce nu 
se puteau concorda cu pretinsul caracter 
național românesc al petrecerei.

Comuna noastră Dârste, este comună 
pur românească și ca atare elementul ro
mânesc este și trebue se fie predominat 
în toate afacerile de interes social. Con
ducătorii naturali ai acestei comune s’au 
silit totdeauna a sădi în popor sentimen
tul bogat în fructe al păcii, bunei înțele
geri, al împlinirei datoriei sale, al afirmă
rii sale ca popor român, dar durere, că 
oameni mici la suflet tind a paraliza aceste 
nisuințe.

Nu pot retăcea un pasagiu din ra
portul scris de un necunoscut, din inci
dentul arangerii unei producțiuni *Din  
Poiana-Mărului*,  apărut nu de mult în 
»Gaz. Trans.®, care începe așa: »Viața so
cială s’a mutat cu de-abinele dela orașe 
la sate, care fapt îl putem înregistra nu
mai ca un simptom îmbucurător în viața 
culturală a neamului nostru. Jurnalistica 
este cel mai bun și mai puternic mijloc 
pentru a ținea sus causa comună a popo
rului nostru, și presșa noastră e datoare 
a o face aceasta cu atât mai vârtos, cu 
cât fibrele vieții românești tind — pe 
alocurea — a se destrăma din trâmba fru
mosului național«.

Bine rumegate sunt cuvintele acestea 
și pline de adevăr, după-ce în comune 
din jurul Brașovului vedem, că se întâmplă 
cașuri, ca cel mai sus descris — rușine 
să le fie !

Participantul.

pingându 1 am ajuns în salonașul de pri
mire unde domnișoara Lepedeu încerca ma
șina de cusut, acum nu știm, încerca 
anume mașina s’au poate numai a voit să 
ne arate, eă are mașină de cusut și prin 
așa ceva să-și scoată în evidență hărnicia 
și poate chiar bunastare materială, că pe 
acele vremuri o mașină de cusut la o 
casă se considera ca o raritate.

Destul că cu chin, cu vai colegul 
Valerie a ajuns la destinație, se văzu in 
fața domnișoarei Lepedeu plin de sudori 
și roșu ca racu la obraji, pare că era la 
examenul de maturitate, noi la spatele lui 
abia puteam să ne ținem râsul.

II vedem că se face în forma covri
gului fiind lung și domnișoara Măriți mică, 
prinde mâna domnișoarei o sărută și șterge 
cu fruntea unde a sărutat, bună oară cum 
fac țăranii, când sărută mâna preoților, își 
spune numele și ocupă un loc pe unul din 
scaunele din jurul mesei. Pe colegul meu 
dela spate l’a umflat râsul când a văzut 
cum sărută Valeriu mâna, dar domnișoara 
i-a reparat nedibăcia zicându-i : »da glu
meț mai ești domnule Valerie®, ne-a ser
vit cu dulceață în care timp Valeriu puse 
mâna pe albumul cu poesii, care era ne
lipsit de pe masa fie-cărei domnișoare, și 
pe repezeală îi scrie următoarele:

„Mă duse-i la mândra mea 
Și-o găsii c’o iie rea 
Cea mai bună si-o cârpea 
Să meargă la joc cu ea.

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 6 Februarie. Curtea 

de cassație a aprobat sentința curțeî 
cu jurați din Cluj, prin care d-l Teo
dor Păcățianu, redactorul „Telegra
fului Român a fost condamnat la 
10 luni închisoare, pentru agitațiune 
contra ideii de stat maghiar.

Viena 6 Febr. Din diferitele 
centre sosesc telegrame anunțând 
asasinarea noului ministru de răz
boia Mathias Nunes. Confirmarea ofi
cială lipsește pănă acum. Nunes a 
fost colonel în artilerie și directorul 
arsenalului din Lisabona. El trecea 
drept militar foarte priceput și foarte 
cult.

Berlin, 6 Februarie. Coresponden
tul din Lisabona al ziarului „Vossische 
Zeitung“ anunță că Sâmbătă seara 
pe la orele 7 s’au auzit o serie de 
împușcături în aproprierea cazărmei 
regimentului 16 infanterie. Se trăgeau 
aproximativ 60 de împușcături pe mi
nut. Câteva minute mai târziu s’au 
auzit o serie de împușcături și în a- 
propierea cazărmei de artilerie, Am
bele regimente au refuzat să por
nească contra mulțimei răsculate din 
oraș. Se crede că au fost executați 
numeroși soldați răsculați și că ar fi 
avut loc ciocniri între trupe. Situația 
este cu mult mai gravă decât se poate 
telegrafia, deoarece cenzura oprește 
telegramele.

LiSSbona 6 Febr. In biblioteca 
orașului s’a descoperit un depozit de 
pumnale, revolvere și puști. In apro
pierea cazărmei s’a descoperit un 
mare depozit de bombe.

Lisabona, 6 Februarie. Autorită
țile polițienești cari sunt acuzate că 
prin neglijența și nepăsarea lor ar fi 
contribuit la gravele evenimente de 
Duminecă, se scuză arătând vecinica 
nepăsare a regelui care de câte ori 
i se atrăgea atenția să se cruțe și să 
fie cu mai multă băgare de seamă, 
răspundea: „Lăsați-mă în liniște! In 
timp de pace nu se poate întâmpla 
decât aceea ce trebue să se întâmple^. 
Din această cauză a demisionat și 
șeful poliției Leina.

Lisabona, 6 Februarie. S’a stabi
lit identitatea a doi atentatori : unul 
se numeșțe Manuel Buica, celalt Luiz 
Alfredo Dacosta, fost casier. Primul 
a ucis pe rege, Dacosta a omorât pe 
prințul moștenitor. Cel de al treilea 
atentator este necunoscut.

Petersburg 6 Febr. Generalii Stoe- 
ssel, Fock și Reuss, cari au fost con
damnați la moarte în procesul pre- 
dărei Port-Arturului, vor fi probabil 
agrațiați. Generalul Smirnow a fost 
condamnat la 10 ani închisoare.

S’a început conversația în care co
legul Valerie spunea domnișoarei, că o soră 
a lui este măritată cu popa din Cârța, 
care fiind mic și dânsa sdravănă ca el, 
mai în toată ziua îl ia la păruială și l’a 
făcut de se poartă ca o fată mare, la 
cârciumă nu merge decât în ajunul bobo
tezei cu ^Iordanul®.

Am avut noroc, că au venit în tim
pul acesta alții în visite și noi ne-amluat 
adio, că altcum ne făceam de râs ; bine că 
nu a deschis domnișoara albumul că nu 
știu ce s’ar fi putut întâmpla, tatăl ei fiind 
tamburul pompierilor din Blaș.

La școală dimineața toți colegii ne-au 
întâmpinat cu :

>Dar bine mă, să vă bateți joc de 
biata fată în așa mod nu este frumos, 
trebue să siliți pe Valeriu să seducă eă-și 
ceară scuze, că e prea mare blam pe biata 
fată, pot fi bune glumele lui Valeriu, dar 
nu și-au avut acolo locul.

Ne-am pus acum cu toții pe lângă 
Valeriu, ca să meargă să-și ceară scuze, 
la început trăgănase dar în fine s’a dus 
și ce-a făcut sau pățit nu știm, dar atâta 
știm, că de era pe vremea aceea vre-un 
automobil în Blaj nici cu aceia nu l’ai 
mai fi putut duce la vre o visită.

5/1 908. De sub Surul.
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Sfaturi ile-ale bucătăriei
pentru femeile econoame-

Urez spaniol (și ca mâncare de post.) 
125 grame de urez, îl opărești mai întâi 
cu apă fiartă, pe urmă îl speli bine în apă 
rece. După aceea îl pui să fiarbă într’o ju
mătate de litră do apă cu zama dela 2 
lămâi, cu 100 grame zahăr și cu 3 deci 
de vin să fiarbă la foc. După ce e fiert 
îl lași să se răcească și îl așezi frumos cu 
vîrful pe o farfurie și îl garnisești cu mere 
fierte date prin sită și îndulcite.

O cremă ușoară. într’o jumătate de 
litră de lapte se pune 20 bucățele de zahăr 
(pisat), 8 ouă întregi, o bucățică de vanilie. 
Toate acestea se amestecă bine la olaltă, 
pe urmă pisez 4 bucățele de zahăr și pui 
praful așa simplu pisat într’un vas așa de 
mare, caro să cuprindă bine cantitatea de 
lapte amestecată de mai înainte, așa încât 
să mai rămână și de vre-o două degete 
loc pănă la margine. Acest praf de zahăr 
pisat îl prăjești mai întâi pe mașină păn 
se face rumeni, pe urmă pui toată can
titatea de lapte peste zahărul rumenit și 
pune vasul acesta cu un capac peste el 
într’alt vas cu apă fiartă în cuptor, dar 
așa că fierbând apa să nu între în cremă. 
După un cias se poate încerca crema cu 
un ac de împletit ciorapi,dacă e gata acul 
cu care o înpungi rămâne uscat, dacă nu 
e gata iese mângit afară. Dacă o gata să 
răstoarnă și se servește rece la masă.

Pandispan. Bați opt ouă întregi cu 
bătătorul do spumă cu 35 deka de zahar 
pisat într’o căldărușe cam la marginea ve
trei (dar nu pe loc, numai să fie la căldură) 
cam '/2 oară, dar țapăn. Pe urmă când 
vezi că se umflă, pui înăuntru 2—3 linguri 
de făină pe care însă numai prin sită o 
slobozi peste zahărul bătut, pentru-ca să nu 
se facă gogoașe. Ungi pe urmă bine o 
tavă de plăcintă, o înfăinezi și torni ames
tecătura înăuntru. Pe timpul poamelor, se 
pot spăla cereși sau vișine și presară 
aluatul în tavă cu acestea. Să se coacă la 
un foc bunicel.

Coch de smeură. Fierbi 30 dekagr. 
de zahăr într’un '/4 litru de apă pănă se 
îngroașe, pui pe urmă în acest zahăr topit 
30 dekagr. de smeură, pe care ai dat’o 
mai întâi prin sită. Această amestecătură 
o mai lași să fiarbă mestecându-se mereu 
pănă ce se îngroașe și aceasta, atunci o 
iei dolafoc și o lași să se răcească. In timpul 
acesta freci 8 dekagr. do unt proaspătpănă 
se face ca o smântână, pe urmă pui înăuntru 
6 gălbinușe unul câte unul și lo mesteci 
mai departe adaugi și 15 dekagr. do mig
dale pisate, 2 linguri do franzelă rasă, pe 
care o umezești puțin cu nițel lapte. Smeură 
de mai înainte și spuma dela 6 ouă, le 
amesteci ușor. Ungi o formă cu unt, o 
presari cu franzelă rasă sau cu făină, pui 
amestecătura înăuntru și o coci, sau pui 
iorma într’o oală mai maro cu apă și o 
fierbi în aburi.

Tortă de mere. 125 grame unt, 12 
5 grame zahăr, 125 grame făină, 3 ouă, 
l’/2 linguriță de praf pentru prăjituri (acest 
praf se găsește în toate băcăniile), 2 far
furioare pline do lictar do mere, '/2 litră 
de smântână după lapte nofiert.

Se mestecă untul bine pănă se face 
spumă, adaugi tot câte puțin din zahăr 
la el, gălbinușurile de ou și pe urmă făina 
în care amesteci praful do prăjituri, la 
urmă spuma dela 3 albușuri. Din aceasta 
amestecătură coci 4 plăcinte într’o tavă 
rotundă, (cocându-le câte 5 minute). După 
ce s’au răcit le ungi cu lictarul de mere 
care trebue să fie îndulcit după gust și 
în care amesteci puțintică zamădealămâe. 
Pui toate plăcintele una peste alta și pui 
deasupra smântână dulce bătută spumă 
și puțin îndulcită pe deasupra.

Asigurarea vitelor.
Cetim în «Tovărășia» din Orăștie :
Dela adunarea generală ținută a treia 

zi de Crăciun la Orăștie, care a înființat 
tovărășia de asigurare a vitelor, — ne
contenit primim înștiințări singuratice pen
tru asigurări de vite. Tuturor fraților ce 
ne-au înștiințat, că doresc să-și as gure 
vitele, le răspundem, că tovărășia noastră 
după aprobarea statutelor, numai atunci 
își va începe lucrările (va plăti pagube), 
când va avea înscrisă o grupă de cel pu
țin 3000 capete de vite cornute, în sumă 
de cel puțin 1 milion cor. Mii târziu va 
face și grupe mai mici.

Prin urmare: rugăm pe toți cei-ce 
doresc să-și as gure vitele, să îndemne în 
satul ori în orașul său, ca să se înscrie 
de-odată cât mai mulți membrii și sa ne 

împărtășească de-odată numele cât mai 
multor membrii. Condițiile și taxele ce 
sunt a să plăti — le-am spus în numărul 
2 al «Tovărășiei». Iar cui ne cere prin o 
simplă carte poștală adresată sau redacției 
«Libertății», sau d-lui V. C. Osvadă în Hu
nedoara, — îi trimitem cu plăcere tipări
turi pentru liste de membri și liste pentru 
înscrierea de vite, — pe care apoi va avea 
să le umplă cu cât mai multe înscrieri.

înștiințările singuratice de altcum 
încă Ie luăm în socoteală — dar numai 
după-ce vor fi plătite primele taxe obligate.

Taxele sunt: 1) 50 fileri taxa de în
scriere (odată pentru totdeauna) după fie 
care 100 coroane preț de vite asigurate. 
2) Câte 5 fileri pentru fla-care 100 cor. 
preț de vită asigurată, ca taxă pentru pri
mul caz de nenorocire. 3) Câte 1 coroană 
pentru fle-care quota de câte 4 coroane, 
ce e a să subscrie de fie-care membru și 
anume: 1 quotă ă 4 coroane, după fie care 
1000 coroane preț de vită asigurată. Quo- 
tele sunt a să plăti în vreme de patru ani.

Răspunderea și plata pentru pagube 
să poate urca, în cel mai rău caz, numai 
pănă la S'/a’/o a prețului asigurat; — 
d’aici înainte să plătesc cazurile prin reasi
gurare.

La asigurare numai vite cornute, de 
peste șase luni să primesc.

Dări de seamă și mulțumite publice.
Cu ocas'unea Concertului și Conve- 

nirel colegiale împreunate cu teatru și 
dans, ce s’a arangiat din partea «Corului 
bisericei Sfintei Adormiri din Brașovul-ve- 
chiu<, în ziua de Bobotează, 6/19 Ianuarie 
a. c, în sala Hotelului «Central» No. 1 din 
ioc, au binevoit a contribui cu ofraitde ur
mătorii Prea Stimați Domni și Prea Sti
mate Doamne;

I. înainte de producțiune au contribuit 
pe lista No. 1. Mult St. D-nă Elena Popo- 
viciu 5 cor., Mihai Popoviciu 5 cor., Dr. 
Nicolae Mănoiu, advocat 3 cor., Dr. Ioan 
Vloșoiu, adv. 4 cor., D-na Euphemia Kertsch 
2 coroane, N. N. 2 coroane, G. Dușoiu, 
arhitect în Brașov 3 coroane, N. N. 2 
coroane. Vasilie Voina, protopop 2 co
roane, N. N. 2 cor., Dr. Venter 2 cor., N. 
N. 1 cor., Nicolae Mihăilă 5 cor., Dr. C. 
Lacea, profesor 1 cor., Bebi Chicomban 1 
cor., George Furnică 2 cor., George Mer- 
cheșan, cantor 50 bani, Nicolae Furnică 
40 bani.

II. In seara de Producțiune la cassă 
pe lista No. 2. au binevoit a contribui 
pe3te taxa de intrare următorii Prea Sti
mați Domni și Doamne: Elena 1. Săbă- 
deanu. patroana «Reun. Femeilor române® 
din Brașovul-veahiu 5 cor., Familia KJorea 
Preșmereanu 7 cor., Dumitru Căpățină, 
președ. 4 cor., loan Voicu, maestru 2 cor., 
Ioan Balea, epîtrop 1 cor., P. Pavel, croi
tor militar 2 cor., Emil Maximilian, teolog 
2 cor., Când. Mușlea, învățător 1 cor., Ne 
culae Marica 1 cor., Mihaiu Rusu, jude de 
tribunal în pensiune 2 cor., Nicolae Căpă
țină 1 cor., George Vișia, serg.-major 1 
cor., Vasilie Micu 1 cor., Dumitru Belescu 
(Sinaia) 80 bani, Gligorie Popescu (Sinaia) 
80 bam, George Măzgărean 40 bani, Ivan, 
serg.-major 40 bani, Bartha, filler 30 bani, 
Aleesandru Suru, veterinar 40 bani.

Cu totul au întrat 425 cor. 70 fileri, 
din care substragându-se cheituelile totale 
de 220 cor. 26 fileri a rămas un venit net 
de 205 cor. 44 fileri adăugându-se la fon
dul Corului.

Ne împlinim sfânta misiune, când ți
nem și de astădată ca în numele Corului 
bisericesc a exprima cele mai călduroase 
muițămiri PreaStimaților Domni și Doamne, 
cari din iubire adevărat creștinească ne au 
oferit și cu ocasiunea acestei producțiuni 
frumoasele și neîntrecutele Dumnialor con- 
tribuiri.

Exprimăm deosebită mulțămită Mult 
stimatelor Doamne Elena Săbădeanu, pa
troana reun. femeilor române din Brașovul- 
vechiu, Maria los. Maximilian, presidenta 
și Elena D. Căpățină, cassiera reun. pre
cum și întreg biroului reuniunei, pentru 
onoarea și dragostea arătată prin partici
pare Ia care cu bucurie trebue să constat 
însuflețirea și iubirea de neam, cu care își 
petreceau în mijlocul poporului.

Primească cea mai călduroasă mul
țămită Domnii : George Vișia, sergent-ma- 
jor de infanterie și colegii D-sale pentru 
venirea într’ajutor cu scrierea notelor pen
tru coruri în voci, și prin care au înlesnit 
ridicarea eheltuelilor fără de a pretinde 
nici cea mai mică parte în bani.

In genere aducem tribut de mulță
mită Domnilor loan Balea, epitrop și loan 
Voicu, măestru pentru ajutoriul oferit 
la vinderea biletelor în seara de l roduc- 
țiune, și în fine tuturor sprijinitorilor și 

ajutătorilor din loc și din afară ai acestui 
Cor adevărat românesc.

Brașov, în Ianuarie 1908.
Dumitru E. Căpățină, D. Noianu, 

preș. căssarul corului.
Dumitru Jaliu, 

secr. corului.
«

La- petrecerea teatrală-muzicală din 
Sighișoară, aranjată de tinerimea adultă 
în 26 Decembre anul trecut st. v. (a doua 
zi de crăciun) au binevoit a suprasolvi ur
mătorii P. T. Domni:

Dimitrie Moldovan, protopop 160 co
roane, loan Muntean, paroch Sighișoara 2 
cor,, loan Puica, paroch 1 cor., Onoriu 
Sas, paroch Danoș 2 cor., E. Florea, înv. 
2 cor., N. Urdea, N. Rondolean 60 bani, 
Olber 20 bani, Z, Colcer 1 cor., N. Chetan, 
I. Varga, N. N. câte 1 coroană, N. N. 80 
bani.

In total s’auîncassat 246 cor. din care 
substragându-se spesele de 216 coroane, 
rezultă un venit curat de 30 coroane, cari 
s’au depus spre fructificare în scopul fa
cerii unei scene stabile.

Tuturor acestor domni marinimoși 
precum și acelora, cari au binevoit a par
ticipa la petrecere li se exprimă și pe a- 
ceastă cale cele mai vii mulțumiri.

Sighișoara, 25 Ian. 1908 st. n.
Ștefan Garoiu, 

înv.-cassar.
*

La concertul, împreunat cu teatru și 
joc, aranjate în Reghinul săsesc, în ziua 
de anul nou c. de cătră tinerimea română, 
mai ales meseriași de aici, au lost cu to
tul : încassări 448 cor., cheltueli 298 cor., 
deci un venit curat de 150 cor., pe lângă 
de tot marele câștig moral 1 Suprasolviri 
s’au primit dela următorii : D-na Silvia 
Cornșa cu soțul Ionel, din Seliște, 10 cor., 
d-1 Dr. loan Harșa, Reghin 4 cor., D-nii 
Dr. Aug. Chețian, L. Grecul, din Reghin 
și N. N. câte 3 cor., loan Ghidiu, Meșter- 
hăza, George Moldovan și Alex. Târnăvean, 
Reghin câte 2 cor., asemenea și Nic. Petru, 
Gorghiu, Klein M. și Adlef, Reghin câte 
1'40 cor., Iuliu Gram», Chiheriul de sus, 
1 cor., Isidor Pop, Reghin 80 bani. Aurei 
Dumbrava, Hibic și Ios. Prâgai, Reghin 
câte 40 bani.

In numele comitetului aranjator ex
prim și pe calea aceasta cele mai căldu
roase mulțămite tuturor sprijinitorilor și 
îndeosebi marinimoșilor suprasolvitori, în
șirați aci, grație cărora s’a pus deja bază 
fondului dorit pentru aranjarea de con
certe și teatre românești independente în 
acest oraș cu o menire așa de frumoasă 
în viața unui ținut așa de mare românesc, 
lipsit de alt centru cultural și economic.

Reghin, la 25 Ianuarie 1908.
Ariton M. Popa, 

protop. gr. cat.

MULTE Și DE TOATE.

. ALBINA" institut âe credit și te economii
Filiale» Brațov,

Conspectul operațiunilor In luna lui Ian. 1908.

Intrate:

E ș i t e :

Numerar ou 1 Ian. 1908. Cor. 41,202 83
Depuneri spre fruotifioare B 228,738-23
Cambii rescumpărate W 425.128 80
Conturi ourente .... B 69,771-48
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . n 16,98218
împrumuturi pe producte . n —•—
Monetă.............................. B 7,963 90
Jomisiunl, oupoane și efecte 43 934-94
Bând.............................. .... n 220467-93
Interese și provisiunl . . B 24,771-78
Diverse.............................. B 293 730 01

Cor. 1 372,692 08

Depuneri spre fruotifioare . Cor. 281,835-89
Cambii esoomptate . . « B 443 452-—
Conto curent .... B 18 368 80
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi .... B 26,379 -
împrumuturi pe produote ■ B —•—
Monstă........................ B 8,396 65
ComisiunI, oupoane și efeote B 43,379-46
Interese și provisiunl . • B 6*4-36
8pese și salare . . . B 7,831-34
Baud............................. B 420,566-11
Diverse......................... B 91.585-20
Numerar ou 31 Ian. 1908 B 30,313-27

Cor. 1.372,692 08
Dr. Nicolae Vecerdaa

dirigent.
Iosif (hioiotâ loan Murăroiu

contabil. casflar.

Rămășag interesant.
In zilele trecute s’a lăcut un rămășag 

curios între Florio, sportsmann din Sicilia 
și Wilier, aeronaut italian. Ambii, oameni 
bogați s’au înțeles, că fiecare își va co
manda o mașină de sburat, și cu aceea vor 
înconjura în sbor — înainte de 31 Decern. 
1908 — locul în formă de elipsă al curse
lor de automobile din Palermo. Prețul ră
mășagului este o sută de mii de lire, pe care 
o va câștiga cel, căruia îi succede încer
carea. Dacă la amândoi le va succede, în
vingător se va privi acela, care va face 
drumul amintit în timpul cel mai scurt. 
Cei doi bogătași, Sportsmanni se pregă
tesc să se i-a la întrecere cu mașini de 
sburat, din a căror construcție nici un cuiu 
nu e încă gata.

*

Cel mai mare organ al lumei.
Cel mai mare organ al lumei se află 

în Sidney, în Australia La început a fost 
destinat pentru expoziție din Saint-Louis, 
iară de aici a fost dus în Australia. Are 
cu totul o sutăpatruzeci diferite registre 
și zece mii fluere. Uriașul organ constă din 
5 organe deosebite, la cari se poate cânta 
separat la fiecare. Dacă e în lucrare între
gul aparat, el are lipsă de 5 organiști și 
în astfel de cazuri se nasc curente do aer 
așa de puternice, încât trebuesc deschise 
fereștrile, căci altfel s’ar sparge. întreagă 
construcție de altfel lucrează cu ajutorul 
electricității. Spesele pregătirei și construc
ției. au fost în total cinci sute mii de 
coroane •

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Responzabil pentru Redacțiune: I. Lupan

Câte-va cuvinte
asupra boaleior secrete.

E trist, — dar în realitate adevărată 
o& în vremea de azi e bătătoare la ochi 
mulțimea ajelor oamini, a căror sânge și 
sucuri trupești sunt atrofiate și cari în 
urma ușurinței din tinerețe și prin deprin
deri rele și-au sdrunoinat sistemul nervos 
și puterea spiriutală. E timpul suprem 
ca acestei stări îngrozitoare să se pună 
capăt. Trebue să fie cine-va care să dea tine- 
rimsi deslușiri binevoitoare, sinoere și amă
nunțite în tot ce p ivește viața sexuală, 
trebue să fie cine-va oăru a oamenii să-și 
înoredințeze fără teamă, fără sfială și ou 
înoredere neoszurile lor seorete. Dar nn e 
în deajuns însă a destăinui aceste neoazuri 
ori și cui, ci trebue să ne adresăm unui 
astfel dă medic specialist, conștiintios, care- 
știe să dea asupra vietei sfaturi bune 
sexuale și știe a -juta și morburilor ce 
deja eventual există, atunci apoi va în
ceta existența boaleior secrete.

De e chemare atât de măreață si' 
pentru acest scop e institutul renumit în 
toată țara al D-rului PALOf’Z, medic de 
spital, specialist, (Budapesta, VII., Râ- 
kdezi-ut 10), unde pe lâ gă discreția oae 
mai strictă primește ori-etne (atât bărbații 
cât și femeile) deslușiri asupra viețefe 
sexuale, unde sângele și suourile trupești 
ale bolnavului se ourăță, nervii i-se în
tăresc, tot organismul î-se eliberâză de 
materiile de bolă, chinurile sufletești i-se 
liniștesc.

Fără conturbarea ocupațiunilor diluice 
dr. PALOCZ vindeoă deja de ani de cjile 
repede și radical cu metodul siîu propriu 
de vindecare, chiar și cazurile cele mai 
neglese, ranele sifiliti e, bontele de țeve, 
bășică, nervi și șira spinărei, începuturile 
de confusie a minței, urinările onaniei și 
ale sifilisului, erecțiunile de ipaimă, slă
birea puterei bărbătești (impotența), vătă- 
măturile, boalele de sânge, de piele și toate 
boalele organelor sexuale femeeșli. Pentru 
femei e sală de așteptare separaiă și 
eșire separată. In ceea-ce privește cura,, 
depărtarea nu este piedeoă, căci dacă 
cine va, din ori-ce cauză, n’ar putea veni: 
în persoană, atunci ou plăoere i-se va d& 
răspuns amănunțit foarte discret prin sori- 
soare (în epistolă e de ajuns a se înlălurst 
numai marca de răspuns). Limba română, 
se vorbește perfect. După încheierea curei, 
epistolele se srd, ori la dorință se retrimit 
fie căruia. Institutul se îngrijește și de me
dicamente speoiale. Vizitele se primesc în
cepând dela .10 ore a m. pănă la 5 ore 
p. m., (Dumineca pănă la 12 ore a. in.)

Adresa: Dl’. PALOCZ, medio de spit» I. 
p8scialist, Budapesta, VIL, Râkdczi-ât Kk
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institut de credit și economii, societate pe acțiuni în O-Sinka (Șinca-veche).

CONVOCARE.
Domnii acționari ai institutului de credit și economii „ȘINCANA", societate pe acții, în Șinca- 

veche (6-Sinka) se învită la

I-a adunare generală ordinară,
care se va ținea în Șinca-veche, la 23 Februarie 1908, st. n. la 1 oară p. m. în localul băncii.

Obiectele puse la ordinea zilei sunt:
1. Alegerea a doi acționari pentru verificarea protocolului adunării generale și a unui notar.
2. Raportul direcțiunei și a comitetului de supraveghiare asupra anului de gestiune 1907, și da- 

Tpa absolutoriului.
3. Distribuirea profitului curat.
4. Alegerea membrilor în direcțiune.
5. Completarea comitetului de supraveghiare la eventuală abzicere a vreunui membru.
6. Modificarea §-lui 67 din statute conform scriptei tribunalului reg. cu Nr. 5727—906.
7. Statorirea marcelor de prezență pentru membrii direcțiunei și a comitetului de supraveghiare.

Șinca-veche, la 22 Ianuarie 1908.
O I K E (J Ț I U E A.

Bilanț încheiat cu 31 Decembre 1907.
ACTIVE: Cor. 01. PASIVE: Cor. 01.

Cassa în numărar .... 6037 26 Capital vărsat.................................................... 53790
Cambii escomptate .... 252659 — Depuneri spre fructificare....................... 170799 29
Mobiliar.........................................

10% amortizare ....
1038 40 

. 10390 934 50
Reescompt..........................................................
Interese transitorii.........................................

32260
5232

—

Efecte......................................... 500 __ Posturi transițoare......................................... 1412 47
Cont curent ............................. 8955 80 Profit ourat....................... ..... 5592 80

• — - - 269086 56 269086 56

Contul Perdere și Profit cu 31 Decembre 1907.

Șinca-veche, în 31 Decernvre 1907.

DEBIT: Cor. 01. CREDIT: Cor. 01

Interese la depuneri................................... 8272 81 Interese dela cambiile escomptate . . 20230 60
„ „ reescompt................................... 2614 65 „ „ capital de acții .... 704 70

10% amortizare din mobiliar .... 103 90 Venite dela realități................................... 646 62
Salate................................................................ 1586 93 Interese de cont curent............................. 146 48
Dare la depuneri............................................... 827 93 -------- ---------------------------------------------------------
Spese de fondare......................................... 204 09
Spese curente .................................................... 1249 29
Chirie...................................................................... 276 _
Dare directă și arunc comunal.... 1000 -
Profit curat .................................................... 5592 80

21728 40 21728 40
II

Ioan Fătu m. p. 
președinte.

lacob Bălan m. p.
cassar.

Vicențiu Dîmboiu m. p. 
contabil.

loan Fulicea m. p. 
Nicolae S. Popa m. p.

EIE E CT
David Chiușdea m. p. 

Sergiu Bârsan m. p.

IVITE A:
losif Herțiogea m. p.

Reronim Morariu m. p.

Subsemnatul comitet 
iu registrele cari au fost

de supraveghere am 
purtat în ordine.

examinat Contul prezent și l’am aflat

Emili» Poppu m. p. Dr. Hariton Pralea m. p, Eustahiu Crișian m. p.
președ. com. de suprav.

Stefan Quasnovsky m. p. loan Bârsan m. p.

Propunerea Direcțiunei
referitoare la Împărțirea profitului curat.

1) 5% dividendă la acționari........................................... 3500’—
2) 10% Fondului de rezervă............................................... 209 28
3) 2% Funcționarilor............................  41’84
4) 10% Membrilor direcțiunei......................................... 209 28
5) 10°/o Scopuri filantropice . ................................... . 209'28
6) Remunerație președintelui............................................... 200-—
7) Supradotație fond, de rezervă................................... 1223 12

Cor. 5592 80 

direcțiunea.*

Un articlu căutat 
pentru 

neguțători
în părțile locuite de români și sârbi 
este birca renumită pentru ciucuri 
la oprege și pentru țesut de braciri, 
cătrinte și măsaie. Birca aceasta 
resucită are glanți (luciu) demătasă 
și este tare căutată în multe locuri. 
Cereți mustre gratuit în 30 de co
lori deJa

Magazinul de bircă alui 
Alexandru Kocsis 

văpsitor în Nemetbogsân
Nr. 28,5—5. Krasso-Szoreny.

iul, firmă de mulți ani recunoscută ca prima 
și foarte solidă:

Prima Pepinerie cu vițe nobilitate
de pe Târnava.

Proprietar, fr. caspari, Mediaș [Ardeal].
Cereți Catalogul prețurilor!

Catalogul conține sorisori de recunoș
tință din toate părțile țărei. Fiecare pro
prietar de vii se poate convinge, înainte 
de a comande de soliditatea firmei a- 
dresându-se verbal sau în soris la vre-o 

persoană cunoscută.
[801-2,30—47.]

RONCEA & MÂNU
fabrică de 

Brânzeturi și Cașcaval 
Brașov, Pe Tocile nr. 15. 

Recomandă produsele fabricei ou 
prețurile următoare:

Cașcaval trimis cu poșta 
pănă la 5 Klgr. kilogramul cu cor. 1 40 

„ j, 25 „ „ jj „ 136
n »50 „ „ „ „ 133

Comande se efectuează prompt și 
Prețurile sunt netto Cassa fără obligământ 

loco Brașov.

PENTRU FIERT, FRIPT 
Șl PRĂJITURI

Z5’|. MAI CU SPOR CA 
ORI CE UNTURĂ

PENTRU UȘOR DE 
MISTUIT RECOMAN- 

’ DATĂ DE MEDICI 
; VERITABILĂ

NUMAI CU ACEASTĂ 
MARCÂ’DE SCUTIRE.

în deplină consonanță

Petru Bărbat m. p.
Filimon Bălan m. p.

Abonamente ia 
„Gazeta Transilvaniei" 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat sau lunare.
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IIC0LA1 BMCU,
primul maestru român de apaducte, canalisări, 

instalații de gaz și telefoane, 
BRAȘOV, Pe tocile Nr. 16, 

se recomandă On. public din Brașov pentru 
ori și ce lucrare de instalații!^’, canalisări și 
apaducte, closete, trenajațd, pivnițe, cu deose
bire pentru lucrări de canalizare, closete (îmblă- 
tori), conform planului de canalisare și al sta

tutului orășănesc.

r5:. }

gt In curs de 14 ani de când lucrez în Brașov 
ori și ce lucrare mi s’a încredințat am exe
cutat spre mulțumirea celor ce mau onorat 

cu lucrări în branșa mea.

/*(

Farâ 
rădăcină

so.ooo
Pruni de Kîstrita si 
EBosnia oltui^â Exem
plare foarte frumoase

cultura
120 jug.

' .«-J /<7?

_yT -/r/v

FiSDHER t comp
PEPIMERÎE DE POMI Si VITE

150.000 Pcaii Roditori 
1,000.000 Sujete 

1,000.000 Plaata penku gard 
vin arbori de prjmenada, ar
bori de oraamsni, rose, frncie 

cu boaba, contiieri etc.

1 Eliiou aîtcaa
de vile Europeans! Amsrlfi 

cu su.
Specialitate: alioae de ■ 

pentru desert.
”1 r

S«|

rtf

K1y ja jf*

GHETE
Domn' și Copii 
tf-Eieie cu șinoare. 
Uliete cu nasturi, 
diete cu zug. 
GIaete de voP.jiu. 
P n ut oil de casă

original amencane pentru Dame,
s“nj»uei albi de atlas. 
Papuci albi. 
Pnpuei de dans 
Papuci de gimnastică 
Papuci călduroși 
Papuci de postav

CiBme 
CEwiwe 
Ciume 
Cessue
(Jnmasse. 
(Kaloei.

de lueru, 
Hallna 
de vânat, 
de călărit.

pentru. Dame, Dowwi și ©opis,
Calitata solida. — Magazin de încălțăminte — IVare asortiment 

^î!i*  ALFRED 1PSEN Kronstadt, Preț,ri icftine 
Strada Vămii nr. 36, (vis â vis de Cafeneaua Transilvania).

Si

a lui MUSCHONG din Baia Buziaș 
de Karte! liferează prompt ori ce canfitafa de 
S ACID CMBOIID i 

natural, chemic foarte carat, fluid
din izvoarele cu aoid c&rbonio din Băile delii 
Bnzieș rm niite îu toată lumea, pentru fabri
carea de apă gazoasă, oârciuinarilor, 

șt alte scopuri industriale.
, - „ cu acid carbonic preparat

S Cil 1 m b c prtiflcial ți puțin spornic.
Serviciu demn de ineretlere și eouscienfîos 

Apă minerală și apă vindecătoare 
în 3tic!e de ’/, Ș! ’A l^re'

Cu succes miraculos la suferințe de inimă, rinichi și bășică. 
Apă de masă de rangul întâiul! 

Informații se dau cu plăcere din partea 
Muschong’s Kohleasaure-Wsrke und 

Minsraiwassar Var andt in Buziasfiirdfl 
telegramelor; MUSCHOX» BIIZIĂSfCrdO. Inter. Telef. 

Se caută representaniji loca.ll e-loili.

Să nu se

Rogu-Va să nu cetiți acest anunț!!! 
furii atenție. 

FOTOGRAFIE ARTISTICĂ
k, Muschalek 

Brașov,
27 Strada Porții 27 (lingă Fleischer & Co.) 

recomandă fotografiile artistice, ca cadouri potrivite pentru 
Bărbat rile Crăciunului. Deoarece principiul meu C9te de a li- 
fora numai cele mai bune lucrări, mă rog Bă fiu sprijinită cu 

comandele mai din vreme.
Specialități : 

Mattphotografii și Tipar-Pygment 
foarte plăcute, 

neîntrecute în efectul artistic și durabilitate
Fotografii a le mari, precum și picturi în Pastel, Aquarell și Ulei 

executate cu îngrjire.
Keg Onor, publlic n hi«> în v«Miere exposîttnrn

„Gazeta Transilvaniei*  cu numerul â 10 fii. 
se vinde la zaraful Dumitru Pop, la tutungeria, de pe par
cul Rudolf și la Eremîas Nepoții. "BO

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


