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Tot așa și er’ așa.
Fac ce fac șoviniștii unguri și 

tot acolo trebue sâ se reîntorcă de 
unde au pornit — în cestiunea ne- 
uorocitei lor politice țață cu națio
nalitățile.

Se eârtă și se acusă unii pe 
alții, că nu ’s destul de harnici se 
’nțelâgă și se conducă acâsta poli
tică așa ca nu numai Ungurii se 
remână de-asupra, der ei se hă stă
pâni pe totă mișcarea, ba chiar pe 
gândul și pe simțul conlocuitorilor 
din sinul popdrelor de altă naționa
litate.

Nu mai seim a câta-oră s’a ri
dicat cu ocasiunea desbaterei de 
acum a budgetului, archișovinistul 
din stânga estremă Komjathy, ca se 
mustre purtarea ministrului-preșe- 
dinte și de interne Szell în cestiu
nea naționalităților cjicend, că poli
tica lui prea puțin energică ar în- 
curagia numai agitațiunile acestora. 
Și tot așa nu mai seim a câta-oră 
asigură Szell, că faptele guvernului 
său dovedesc, că nu e blând și în
găduitor când e vorba de interesele 
statului național unitar și de „înfre- 
narea acelora, cari pecătuesc în con
tra acestor interese/ Cu mândriă se 
provocă el la politica lui de națio
nalitate, care — ckce —nu este de
cât politica, ce tinde a întregi clă
direa acelui stat maghiar național.

Tote acestea, răspund adversarii 
lui Szell, sunt numai vorbe gole, 
căci agitația naționalităților a cu
prins acum și viața municipală și 
vatâmă neîncetat vac|a statului „de
monstrând nepedepsită contra legii 
și a voinței constituționale națio
nale/

Szell cere din nou ca Komjathy 
și soți se i arete cașuri anumite când 
a greșitei, în procederea lui față cu 
naționalitățile, contra intereselor po
liticei patriotice maghiare, adecă șo- 
viniste, âr ei pretind că nu mai e 
de lipsă să enumere fapte; totă po
litica lui Coloman Szel, în ce pri- 
vesce pe nemaghiari, e greșită, căci 

e pasivă și nu cum ar trebui, activă. 
E interesant, că Komjathy înțe
lege înainte de tbte sub o politică 
activă desființarea legii de naționa
litate. O astfel de politică, 4ift® Szell, 
n’ar fi bună și n’ar fi în interesul 
Maghiarilor. Am trăit, cțiae el, cu 
acesta lege și vom trăi cu ea și de 
aci încolo, numai să o mănuăm cu 
tăriă și cu prudență; dâr a turbura 
liniștea popbrelor nemaghiare n’ar 
fi nicl-decum un metod bun în mă- 
nuarea. ei.

Ați înțeles? Maghiarismul vio
lent, care nu-șl face nici un scrupul, 
nu se sfiesce nici-odată de-a călca 
acea lege a naționalităților în inte
resul său propriu, pe care-1 declară 
de interes al statului, o duce mult 
mai bine cu legea naționalităților, 
care a fost și este și așa numai pe 
hărtiă, decât cum ar duce-o fără de 
ea. In cașul din urmă ar c|ice tbtă lu
mea : âtă că naționalitățile n’aunicl 
un drept în țâra ungurâscă, ătă că 
duc în adevăr viață de iloțf, și dmeni 
ca Apponyi nu s’ar mai pută lăuda 
la congresele internaționale cu mă
rinimia și liberalismul ungurasc ; pe 
când cum stau acți lucrurile, cei 
dela putere fac ce vrău cu legea de 
naționalitate, lucrând în th te contra 
ei, ăr tot-odată mai încassăză și lau
de, că totuși ar fi omeni liberali 
și generoși.

De aici ne putem esplica, de 
ce afirmarea lui Szell, că n’ar fi 
bine să se delăture legea naționali
tăților, a fost acoperită de sgomo- 
tosele și îndelungatele aplause ale 
camerei.

Intr’un cjiar din Peșta cetim, că 
Szell ar fi cjis chiar, că dăcă ar 
urma politica, ce i-o recomandă Kom
jathy, „acesta ar întorce tot statul 
ungar cu fundul în sus*.

Ce lipsă ar fi să-l mai întărcă 
cu fundul în sus, când acăsta s’a în
tâmplat de mult, de când adecă s’a 
trîmbițat de-alungul și de-alatul, că 
în acest stat numai ce este maghiar 
și cu sentimente maghiare are drep
tul de a trăi. De acum dăcă este ca 

să se facă vr’o schimbare sănetosă 
și radicală spre binele statului, el 
trebue adus ărăși în văgașele nor
male și firesel, prin adevărată liber
tate și dreptate pentru toți.

Revista politică.
Mai bine de Zece <jfie dieta un

gară, s’a ocupat cu desbaterea gene
rală a budgetului pe 1901. Deputății 
din diferitele partide, cari au luat 
cuvântul în desbaterea generală, au 
desvălit un șir întreg de rane, ce 
bântue pe corpul țării, fără de a fi 
speranță, că ele se vor vindeca în 
curând. Plângeri mari s’au ridicat 
mai ales de cei din oposițiă, că: 
viața de stat și națională maghiară 
tângesce într’o mare neorânduălă; 
stările economiei publice sunt grozav 
de dărăpănate; administrația politică 
geme de rele și greșeli; justiția ase
menea; din viața socială a pierit ori 
ce avânt nobil; luptele de clasă și 
confesionale bântue ac|I mai mult ca 
ori și când; guvernul stă incapabil 
față cu socialismul etc.

Tbte ca tăte, dâr kossuthiștii și 
toți ceilalți de pănura lor sunt gro
zav de nemulțămițl cu politica de na
ționalitate a guvernului Szell. I-s’a im
putat guvernului și de astă-dată, că 
n’are un plan' precis și conscient față 
cu naționalitățile, a căror „agita
țiune" cresce tot mai mult, se întă- 
resce și amenință cu primejdiă „sta
tul național unitar maghiar".

In ședința de alaltăerf, care a 
pus capăt desbaterei generale bud- 
getare, a luat cuvântul și ministru- 
președinte Szell răspunzând la învi
nuirile, ce i-s’au făcut în privința po
liticei sale în cestiunea naționalităților 
și în alte cestiunî, cari au fost ridi
cate de deputății din ’oposițiune. Pe 
noi interesându-ne mai de aprbpe 
cele ce le-a declarat Col. Szell în 
cestiunea naționalităților, ne ocupăm 
cu acăsta la locul prim al număru
lui nostru de a4i-

*

Intr’aceea ministru de finanțe 
unguresc a presentat dietei un pro
iect de lege, prin care cere indemni
tate budgetară pe cele dintâiu trei luni 
ale anului viitor, adecă dieta să în
cuviințeze guvernului de a acoperi 
necesitățile de stat pe basa budge
tului din anul trecut, fiind-că nu mai 
e timp a-se desbate pănă la finea 
anului curent întreg budgetul. Gu
vernului îi mai stau la disposiție cu 
totul 14 ședințe, cari vor fi ocupate 
cu desbaterea și votarea proiectelor 
de lege privitor la indemnitatea bud
getară, convenția financiară cu Croa
ția și proiectul de recruți pe 1901.

In legătură cu acăsta amintim, 
că fbia lui Banffy „Magyar Sz6“ pu
blică cu litere grase în frunte soirea, 
după care ciclul dietal de față se va 
închide în primul pătrar al anului 
viitor și nouele alegeri se vor face 
în primele 4^e ale lunei Aprilie 
1901. Scirea acăsta n’a fost încă des- 
mințită.

* *
De mult se 4i°0a> că în Bulgaria 

are se isbucnăscă o crisă ministerială. 
Cei-ce susțineau acăsta nu s’au înșe
lat, căci telegraful aduce acum din 
Sofia soirea, că Miercuri întreg cabi
netul bulgar și-a dat demisiunea. Nu sunt 
cunoscute pănă acum mai de aprbpe 
căușele acestei demisiuni. Se asigură 
însă, că între cabinetul Ivancioff- 
Radoslafoff și între principele Fer
dinand s’a dat pe față în timpul din 
urmă un conflict de caracter serios, 
care a provocat tot-odată și nemul
țumiri în sînul membrilor Sobraniei 
bulgare. Acăsta desfășurare a lucru
rilor în Bulgaria — 4i°e ° telegramă 
din Sofia — era de mult preveZută, 
mai ales că starea dinăuntrul prin
cipatului e cât se pote de rea și 
are să se lupte cu mari greutăți fi
nanciare. Se Zice, că principelui îi 
va fi fbrte greu a-șl forma un cabi
net după placul seu, dat fiind, Țjă 
Radoslafoff dominăză situațiunea în 
Sobraniă, unde are forte numeroși 
partisan!.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

In memoria lui G. Esarcu.
In Ziua de 8 Noemvrie st. v. s’a 

făcut în Bucuresci cu mare solem
nitate desvelirea bustului lui Cons
tantin Esarcu în grădina Ateneului.

C. Esarcu a contribuit mai mult 
ca toți la întemeiarea Ateneului Ro
mân. La inițiativa lui s’a clădit mă
rețul palat al Ateneului.

Bustul, operă amăestrului sculp
tor V. Hegel, s’a ridicat la inițiativa 
Ateneiștilor (membrii ai societății 
Ateneului). El este așeZat pe calea 
principală a gradinei în fața pala
tului Ateneului.

Serbarea a fost deschisă cu „Im
nul regal" și „Deștâptă-te Române".

După acăsta d-1 Trandafir Dju? 
vara, fost ministru plenipotențiar și 
membru al societății și fost director 
al revistei Ateneului Român, a ros
tit următorea cuvântare fiestivă, care 

premerse descoperirei bustului iui C. 
Esarcu în sunetul musicei:

Domnelor, 
Domnilor.

„Romanii, după Greci, sunt poporul 
care a înălțat la cel mai mare grad cul
tura monumentelor lor.

„După ce fac pe un popor să trăiăscă, 
monumentele îl fac să reînvieze. Fără în
doială, ceea ce a contribuit mai mult la 
renascerea și ridicarea Italiei este tradițiu- 
nea unui trecut glorios, neîncetat reînviat 
prin spectacolul vechilor sale monumente 
de gloriă și de libertateEtă cum se es- 

i prima C. Esarcu, al cărui monument ne
am adunat să-l sărbătorim astăZl. Sărbători 
de acest soifi. au fost, pănă acum, rarî la 
noi: cu atât mai mult, der trebue să ne 
bucurăm, că sentimentul gratitudinei cătră 
bărbații patrioți și muncitori ai acestei 
țări a început să se afirme și să se mani
festeze prin ridicarea a statui și busturl.

Printre bărbații noștri meritoșî, Esarcu 
nu putea fi dat uitării, căci dăcă puțini sunt, 
cari răsfoesc cărțile învechite, nu este om 
care să vie în capitala României și care să 

nu rămână în admirațiune dinaintea Ate
neului român, și ori câți au dat concursul 
lor la acăstă monumentală operă, nimeni 
nu va contesta, că ea aparține întrăgă lui 
C. Esarcu.

Esarcu a trăit printre noi; viăța și 
operele lui sunt în deobște cunoscute și nu 
void încerca a-le schița aci. Void căuta nu
mai a fixa câte-va trăsături a acestei figuri, 
simpatice și interesante, din multe puncte 
de vedere.

Prin două mari calități Esarcu îmi 
pare că se impune ca un esemplu bun de 
urmat; el avea energiă stăruitore în acțiu
nile, prin cari urmărea un scop înalt, bine 
statornicit dinainte; el avea cumpătare în 
vorbe și în modul lui de a trăi.

Pe de-o parte, rebus angustis animosus, 
el a dat un puternic imbold inițiativei 
private, într’o țâră, unde, trebue s’o recu- 
noscem, totul se astăptă dela stăpânire; 
acest Palat strălucit dinaintea căruia ne 
aflăm, podoba Bucurescilor, el l’a conce
put, el l’a zidit, petricică cu petricică; cine 
nu-șl aduce aminte de sublimul său apostolat, 
când aduna leu cu leu, suma formidabilă, ce 
a îngropat în temeliile acestui altar înălțat 

Literilor, Sciințelor și Artelor ? Se pote 
odisee mai duiosă decât aceea a acestui 
om, iluminat de o ideiă sublimă, mergând, 
cu încăpăținare din casă în casă cerșind, 
el atât de bogat în energie, concursul ce
lor mai slabe ajutore nedesperând nici 
odată, și încuragiând pe toți, cu o sfântă 
încredere în șine? Ateneul român va ră
mână pururea simbolul inițiativei private 
și a spiritului de asociațiune în România.

Pe de altă parte, cumpătat în espre- 
siunl, pentru-că cunoscea valorea cuvinte
lor, așa că n’ar fi îmbucat nici-odată trîm- 
bița unei indignări esagerate pentru fapte 
de nimic, Esarcu a trăit tot-dăuna după 
maxima lui Horațiu : Vivitur parvo bene, 
lucru nu tocmai ușor într’o societate peste 
măsură aplecată cătră risipă. Pe cât era 
de mândru când vorbia de Ateneul român, 
pe cât era de ambițios pentru a ajunge la 
înaltele dregătorii ale Statului, în scopul 
meritoriu de a fi părtaș la progresele de 
realisat, pe atât de modest în viața sa pri
vată și publică; l’am vădut cu toții, cum, 
după-ce ajunsese la culmea situațiunii di
plomatice numai prin munca sa, ăr nu prin 
influența puternicelor rudenii, Esarcu con-
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Nu trebue se se uite îns§, că 
afară de neajunsurile interidre mult 
vn fi contribuit la căderea cabine
tului bulgar și uneltirile comitetului 
macedo-bulgar, uneltiri, cari nu mai 
pot fi suferite, decă e vorba ca în 
Peninsula Balcanică să domnescă li
niște și pace. Pentru Bulgaria ar fi 
sosit acum momentul de a pune ca
păt acestor uneltiri criminale și de 
a restabili bunele raporturi cu Ro
mânia, cari sunt încă mult sdrunci- 
nate în urma cunoscutului conflict 
româno-bulgar, cu tote că cercurile 
diplomatice din Sofia esclud orl-ce 
legătură între demisiunea cabinetului 
Ivancioffși procesul asasinilor și com
plotiștilor bulgari în România. De 
se va adeveri însă soirea, ce o pri- 
mesce „Neue treie Presse4, că filo- 
românul Grecoff va fi însărcinat cu 
formarea cabinetului, atunci e mai 
mult probabil, că între crisa minis
terială din Bulgaria și între conflic
tul româno-bulgar este totuși o le
gătură.

♦

Tătă săptămâna acăsta foile din 
străinătate s’au ocupat de căleloria 
lui Kruger în Europa. După primirea 
strălucită, ce i-s’a făcut bătrânului 
președinteal Transvaalului în Fran- 
cia, el a plecat să mergă la Berlin. 
Ajuns însă în Colonia, Kriiger a 
fost însciințat, că împăratul Wilhelm 
nu-1 va primi. In urma acestui retuș 
Kruger a plecat din Colonia spre 
Olanda și alaltăerî după amiacjl a 
sosit în Haga. Aici i-s’a făcut una 
din cele mai strălucite primiri. Deja 
la granița Olandei c|eci de mii de 
persone din tote clasele societății 
i-au eșit înainte l’au salutat cu en- 
tusiasm. Regina Wilhelmina a tri
mis la graniță un ofițer superior, 
care să-i ureze lui Kriiger bună- 
venire pe pământul strămoșesc al 
Burilor. In tote gările pănă la Haga 
mulțimea îl aștepta. In Haga însă 
entusiasmul a fost la cuine. In hala 
gărei Kriiger eru așteptat de consi
liul municipal în frunte cu primarul, 
delegațiunile consiliilor municipale 
din tote orașele și comitetul de pri
mire compus din membrii aristocra
ției, din fruntașii comerciului și ai 
finanțelor. Ovațiunile erau atât de 
sgomotbse și de îndelungate, încât 
nimeni nu putea să vorbescă nimic. 
Numărbse buchete i-s’au oferit lui 
Kriiger din partea comitetului de 
dbmne. Multe persbne i-au sărutat 
haina. S’a cântat imnul transvaalian 
— era peste tot flis un tablou im- 
posant.

După trei sferturi de oră s’a 
fosmat cortegiul. Kriiger a ocupat 
loc într’un echipagiu luxos tras de 

patru cal negri, avend la stânga pe 
primarul orașului. împrejurul trăsu- 
rei mergea garda călăreță de onbre, 
compusă din tinerimea deelită. Ina- 
iete prefectul poliției, precedat de 
numeroși polițiști călări. Stradele 
erau pline de lume, încât cortegiul 
abia putea înainta, ba adese-orl tre
buia să se oprăscă. Kruger a fost 
petrecut astfel pănă la „Hotel des 
îndes".

*
Pe când Kriiger își face dru

mul său prin Europa, Burii luptă încă 
cu Englesii. Idilele trecute încă au 
fost câte-va ciocniri eângerose între 
ei. Și de-oparte și de alta se vede 
der, că n’au de gând a înceta lupta. 
Kriiger a spus’o la Paris și pretu
tindeni pe unde a umblat, că Burii 
săi vor lupta pănă la cea din urmă 
picătură de sânge. Acum vine și 
ministru-președinte engles Salisbury 
se declare în parlamentul engles, că 
Anglia va continua răsboiul pănă la 
pne. A mai <fis Salisbury, că repu- 
blicelor bure nu li se pole lăsa neater- 
narea și în privința acăsta politica 
Angliei a rămas cu totul neschim
bată. Ea e gata a da statelor bure 
autonomia, dâcă va sosi timpul pen- 
trn acăsta, dăr — adause — va trece 
pote o generațiune pănă atunci. Cu 
alte cuvinte, Anglia a decretat mortea 
națională a Burilor, grațiă nepăsărei 
Europei, care stă și privesce cum 
un stat uriaș ca Anglia ucide un 
popor brav ca Burii. Trist și rușinos 
spectacol.

Proiectul de respuns al Camerei 
la Mesagiul Tronului român.

Sire,
Adunarea deputaților, împărtășind în

tru tote emoțiunile poporului român, a 
simțit adencă durere la sosirea tristei vești, 
că Augusta vostră Mamă a încetat din viâță.

In veci suflarea românâscă nu va uita 
numele aceleia, care a fost pentru noi 
obârșia norocului, a mândriei și a gloriei 
naționale.

Sire,
Suntem pătrunși de nevoile țârei, cari 

trebuesc mai grabnic satisfăcute, și vom 
chibzui astfel, ca măsurile de vindecare să 
nu slăbescă avântul ei de propășire.

Ridicarea nostră din starea în care 
ne adusese un lung trecut de sbucium și 
de suferință, a putut să ne coste mult, 
der ori cât de mari vor fi fost jertfele, ce 
ne-am impus, ele prețuesc mai puțin ca 
bunurile dobândite sub înțelâpta și gloriosa 
domniă a Maiestăței Vostre.

Crisa prin care trecem nu este o sleire 
de puteri. Neajunsurile de cari suferim nu

au atins productivitatea țărei. Industria 
nostră abia începe, agricultura n’a ajuns ; 
încă de maximum de producțiune, și nouă 
bogății neîncepute nu așteptă, decât o mai 
bună chibzuire, ca să sporâscă avuția ge
nerală și veniturile statului român.

Cu o seriosă cumpănire financiară vom 
trece peste grijile de acum.

Guvernul Maiestăței Vostre va găsi 
în adunarea deputaților încredere deplină, 
rîvnă de muncă și acea înțeleptă pregătire 
a sufletului, care pune mai pe sus de preo- ’
cupările mărunte și zadarnice, marile și 
permanentele interese ale Patriei.

Vom da tot concursul nostru desin- 
teresat și călduros tuturor reformelor, fiă 
financiare, fiă economice, ca să se înte
meieze echilibrul budgetar și să se^creeze 
mijlocele trebuitore cu cari să răspundem 
și la cerințele estraordinare ale Statului.

Sire,
Nu vom uita nicl-odată, că gloriosa 

ndstră armată face tăria și încrederea Co
ronei și a poporului român. Având desă
vârșita convingere în vitejia cu care va 
sci să apere drepturile țărei, vom socoti 
crescerea viilor sale forțe ca o datoriă 
sfântă de îndeplinit.

Stăpâni pe pornirile nostre, muncind 
fără svîcnirl și neatinși de acel neastâmpăr 
primejdios, care dovedesce mai mult o 
slăbiciune turburată, am justificat încrede
rea poporelor civilisate în înțelepciunea 
nostră.

Suntem fericiți a afla ârăși, că „ra
porturile nostre cu tote puterile sunt din 
cele mai amicale".

Dovedile și verdictul au răspândit de
plină lumină asupra acelora, cari s’au în
cercat să smintăscă în paguba tuturora or
dinea aședată în folosul tuturor.

Sămânța uneltirilor primejdiose, ori de 
unde ar fi aruncată la noi, va fi stârpită, 
neputând să îngăduim nesocotirea marilor 
principii pe cari se întemeâză civilisația 
europenescă.

Sire,
Jertfele pe cari Statul, în momentele 

grele, le-a cerut, și le va cere, dela toți 
cetățenii, potrivit cu mijlocele fie-căruia, 
au putut să stîrnâscă pe alocurea mișcări 
durerose. Dâr era firesc, ca legile să se aplice.

Adunarea deputaților, în curatul ei 
patriotism, va fi statornică la lucru, ca să 
săvârșâscă nevoile actuale și neclintită în 
hotărîrea de a sprijini măsurile și refor
mele, cu cari să se asigure și mai departe 
buna pace și progresul sanator al Rega
tului român.

Să trăiâscă Maiestatea Vostră!
Să trăiâscă Maiestatea Sa Regina!
Să trăiâscă Dinastia.

, oă representsnții

Foile germane și Kriiger.
Se scie, oă împăratul Germaniei a de

clarat, că nu pâte primi pe bătrânul pre
ședinte al Transvaalului. Acâstă purtare a 
împăratului Wilhelm e obieotul multor oo- 
mentarii în pressa germană.

Piarele liberale judeoă fârte liniștit 
acâstă deolarațiune și nu arată nici o ne- 
mulțu mire.

Așa d. es.: „ Vossische Zeitung'1 scrie, 
politicei esterne a Ger

maniei vor fi soiind, cari sunt motivele, ce-i 
determină a-se purta astfel, dâr acele mo
tive trebuesc să fiă cunoscute și de repre- 
sentanții națiunei.

„Național Zeitung'1 nu ascunde, că ea 
înouviințâză atitudinea guvernului și con
stată, că un tribunal de arbitragiă în Ges
tiunea Transvaalului e o imposibilitate ma
terială.

Numai pressa nonservatore, ostilă An
gliei, se arată ore-cum nemulțumită. Așa 
d. es.: „Kreuzzeitung'1 își esprimă părerea 
sa de rău, că împrejurările nu permit să se 
dea veneratului șef al vitâzului popor de 
Buri 6 dovadă de simpatia Berlinesilor 
pentru ei.

„Deutsche Tageszeitung" desaprobă pur
tarea guvernului, în următorii termini:

„Ne simțim dureros atinși prin hotărî
rea luată de guvernul german și suntem 
siguri, că nouă ijeciml din poporul german 
împărtășesoe cu noi aoest simțământ dure
ros. O intervenția a Germaniei în favorul 
Transvaalului e de sigur esolusă, dâr pen
tru asta era nevoie să se refuse dela îtioe- 
put visita șefului unui stat amic?

Acăsta e — sub orl-ce formă s’ar în
tâmpla — o ofensă adusă representantnlui 
unui popor, cu care n’am avut nici cea mai 
mică neînțelegere. După acest procedeu ar 
urma ea noul canoelar al imperiului, da Bii- 
low — dâcă ține atât de mult la neutrali
tatea Germaniei —să nu primâsoă în Ber
lin visita reginei Viotoria, său a lui Salis
bury, fiind-că Anglia e în răsboiu cu Trans- 
vaalul.

Atitudinea Germaniei în ultimii ani 
dă impresia, oă ne-am alipit cu totul la 
politioa Angliei. Refusul visitei lui Kriiger 
face pe mulțl să tăinuâscă un lucru prea 
puțin plăout pentru noi: suntem legați față 
de Anglia.

Din fericire, și președintele Kriiger și 
lumea întrâgă vede, că poporul german se 
deosebesce în atitudine de guvernul său."

SUIRILE Di LEI.
— 25 Noemvrio v.

Delegații români în Curtea supe
riors de arbitragiu. Guvernul român a 
desemnat ca delegați ai țării în Curtea su- 
periâră de aibitragiu dela Haga, ce seins- 
titue în basa hotărîrilor oonferențai inter- 

' naționale de pace — pe d-nii Eugeuiu

tinuâ a locui în fosta lui căsuță de pe 
strada polonă, unde o singură bătrână ser- 
vitore era păzitorea afectuosă a atâtor’ co
mori artistice adunate cu o pasionată trudă.

Am dis, că era ambițios, der e ambi
țiune și ambițiune. „Ambițioșii, a dis ilus
trul filosof engles Bacon, se pot împărți 
în trei clase: unii nu se gândesc, decât a-se 
ridica ei însăși, specie comună, și de des- 
prețuit, alții cu aceleași vederi, urmăresc 
propășirea patriei, ambițiune mai nobilă, 
mai înaltă și pote mai violentă; alții în 
fine, îmbrățișeză fericirea și gloria tuturor 
omenilor în imensitatea proiectelor lor, 
acăsta e ambițiunea filosofilor, cari nisuesc 
să lumineze spiritul și să îndrepteze mora
vurile. Ambițiunea este dâr câte-odată un 
vițiu și câte-odată o virtute". Intrâga ac
tivitate a lui Esarcu arată cărei categorii 
de ambițioși aparținea dânsul.

Ca unul ce am fost de-aprope cola
borator al său, fie la ministerul afacerilor 
streine, fie la Atheneu, am putut aprecia 
atât agerimea minții sale, cât și valorea 
inimii sale. In acâstă inimă dorul țărei era 
firul conducător al tuturor acțiunilor. De 
aceea, pe cât timp a fost în străinătate, el 

nu s’a mulțumit numai a representa Ro
mânia cu demnitate pe cele două pământuri 
clasice ale Italiei și Greciei, ci a răscolit 
cu neobosită strădaoiă bibliotecile străine, 
încă din 1873, șl-a dat la lumină prețiose 
documente pentru istoria nâmului româ
nesc. După cum a scris el însuși: „Sub un 
cer străin tot-dăuna însă scumpa nostră 
Româniă am avut’o în vedere". Cu diplo
mația patriotismului el își alcătuia astfel 
neperitore scrisori de acreditare cătră re- 
cunoscința țării, pe care o representase.

Nicl-odată în repaos, căutând fără 
preget ocasiunl de a lucra și de a fi folo
sitor, Esarcu părea pătruns de acest ade
văr, că: „întocmai ca licuriciul, care nu 
luminâză decât când sboră, spiritul se în
tunecă de îndată-ce se odihnesce".

Eșit din popor, el a fost pururea 
preocupat de cultura poporului; de aceea, 
de abia reîntors din străinătate, tânăr încă, 
el deveni, împreună cu iubitul nostru ac
tual președinte V. A. Urechiă și alțl băr
bați demni de laudă, centrul de organisare 
ale celor două instituțium culturale, cunos
cute sub numele de Societatea pentru în
vățătura poporului român și Atheneul Ro

mân. El mai fonda încă și Societatea ami
cilor de Bele-Arte și începuse formarea 
unui museu, în BucurescI, de reproducțiunl 
în gips a tuturor statuelor, busturilor și 
basreliefurilor, relative la istoria nostră na
țională și cari se află în museele din Ita
lia. In conferința sa dela 8 Aprilie 1878, 
el propunea înființarea unei Societăți pen
tru istoria patriei, căci, dicea el „nimic nu 
deștâptă mai mult consciința unei națiuni, 
decât istoria trecutului său".

Democrația română nu trebue dâr să 
uite nicl-odată serviciul, ce acest bărbat 
de stat i-a adus, căutând cât mai mult să 
înalțe nivelul intelectual și moral al pătu
rilor sociale de jos, în cari s’a păstrat, nea
tinsă și limpede ca un diamant ascuns, 
ființa naționalității nostre. Illtă de ce sorta> J ’
țăranului trebue să preocupe în supremul 
grad pe toți omenii politici. Să veghiăm 
asupra viitorului sătenilor, cari au stat de 
strajă în vremurile viforose ale asupririi 
streine; se le înțelegem suferințele și ne
voile și să le căutăm leac. Să ne jertfim 
și noi, clasele dirigente, pentru acei, cari 
s’au jertfit în răstimpul vâcurilor trecute. 
Să nu pregetăm a da fie-care, proporțional 

cu ceea-ce avem, cu ceea-ce câștigăm, noi 
toți cari avem reiat ivamente mult, pentru 
țăranul român, care n’are nimic și care 
câștigă atât de puțin. Să medităm adâncul 
cuvânt al Evangelistului: „Numai dragos
tea clădesce" și cu dragoste pentru popor 
să resolvăm problemele înoâlcite, cari apasă 
aspru pe grumadii țării; în acest chip vom 
împiedeca să se sape o prăpastia între cla
sele sociale ale poporului român; tot-de-o 
dată vom sădi astfel și respectul legei în 
inima tuturor cetățenilor, căci toți se vor 
dumeri, că dreptatea lucesce de-opotrivă 
pentru toți.

Etă, domnelor și domnilor, simțăminte 
de frățiă națională și de prudență politică, 
cari, îndrăsnesc să afirm, sunt tdte în sen
sul carierei și vieței lui Esarcu; aceste 
simțăminte negreșit le încuviințâză și ni- 
le-ar povățui umbra lui, care planâză as- 
tădl în mijlocul nostru. Nu a lăsat el ore 
moștenire poporului român tot ce poseda: 
averea lui, cărțile lui, tablourile lui, și mai 
pe sus de tote, acest Ateneu impunător, 
care întrupeză cugetarea și idealul lui?

Când, prin urmare, răsună dela tri
buna Ateneului, o voce, care sintetisâză 
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Stătesou, Ioan Kalin deru, Th. Rosetti și 
Ioan Lahovari.

Dar pentru biserică. Din Șomoștel- 
nic ni-se scrie : D-l Somi Pop Florian pro
prietar în Șomoștelnic, cu stimata-i soțiă, 
au cumpărat pentru biserică un rend com
plet de haine bisericescl în preț de 160 
corone. Subscrisul în numele poporului 
credincios din acesta comună, aduo cea mai 
ferbinte mulțămită acestei familii marini- 
mose, care tot-dâuna și-a făcut datorința 
creștinescă; când a fost vorba de binele 
bisericii. Dumnedeu să le răsplătâscă, pen
tru acăsta faptă demnă de imitat, din da
rurile sale cerescl. — Petru Gristea, preot 
gr. cat.

Papa bolnav. ț)iarnl „II Messagero**  
anunță, că Papa Leo XIII este greu bolnav. 
Afară de obicinuitele leșinuri, Pontifioele 
simte dureri violente în regiunea operată 
acum doi ani. Medicii i-au recomandat o 
absolută liniște.

Marea cultură în Austria. Societa
tea agricultorilor din Francia a trimis de- 
unăcjl membrilor săi din Franoia și stră
inătate un important raport al d-lui H. 
Hitier asupra marei oulturl din Austria. D-l 
Hitier, vorbesce de marile domenii și de 
oâștigurile, oe se realiseză din cereale, 
plante industriale, vite și arbori roditori. 
„Arborii roditori sunt fărte răspândiți în 
Boemia, Tyrol etc. mai ales la mioa pro
prietate rurală.... o parte din câmpii e 
plantată ou arbori roditori, și d’aci înfăți
șarea dată regiunei de o imensă livade. Nu
mai la Domeniul Zleb (care în total e de 
6,687 heotare) se numărau, în 1898, pe 
lângă drumuri și în livedl 12,326 meri 4.784 
Perl, 10,607 cireși, 12,644 pruni și 523 nud, 
oarl în aoel an au dat un venit curat de 
fruote de p^ste 6753 florini. La Ploekowitz 
în 1890 venitul ourat din fruote a fost de 
3,215 florini. Impositul fonoiar și imposi- 
tul pe clădiri de tot soiul, la Domeniul Zleb, 
revine 9 florini 44 pe heotarul de supra
față cultivată, er venitul curat pe an (în 
mijlocie de 18 ani 1879 — 1896) e de 162,090 
florini.

Boia Tarului. Din Petersburg se te- 
legrafăză, oă medicii au fost îngrijațl de 
bâia Țarului în timpul crisei. B61& a pro
venit din răcâlă, pentru-că Țarului nu-i 
plăoea căldura din cameră. Puterile Țarului 
revin forte încet. Medicii sunt de părere, 
că Suveranul să stea mai multe luni laLi- 
vadia și apoi să schimbe clima.

Nouă revistă politică literară. Din 
București ni-se sorie: D-l loan Rusu-Abru- 
deanu, redaotor la „Timpulu va scdte o 
nouă revista lunară politioă-literară sub nu
mirea de „România Ilustrată". D-1I. Rusu șl-a 
asigurat ooncursul mai multor (6menl de 
litere distinși, așa că revista va ouprinde 
pe lângă numărâse ilustrațiunl de actuali
tate, o materiă bogată și variată.

Școla de Arte și meserii din Bu- 
ouresol va începe aranjarea pe piața din 
fața casarmei Alexandria a monumentului 
comemorativ „Gloria României'1.

Mare furtună în Constantin opol. 
O soire telegrafică din Constantinopol 
anunță, că o furtună violentă s’a deslănțuit 
asupra orașului și asupra împrejurimilor în 
ndptea de Sâmbătă spre Duminecă. Un 
mare număr de vase cu pânză și de hârci 
s’au înecat ; două vapore au dat de usoat 
și patru case s’au dărîmat.

Crime din resbunare. O telegramă 
sosită din Belgrad (Țarului „ Bohemia1*,  
spune, că radioaiii grațiațl din procesul 
haiduceso Czaozak, juraseră să se răsbune 
pe martorii, oarl au depus contra lor. Aoum 
ei au luat pe martorul principal oontra lui 
Taisiol, și legându-1 cu frînghii atât pe el, 
cât și pe nevasta și pe cei trei oopii ai 
lor, le-au dat foc casei. Toți cei 5 nenoro
ciți au murit. Prefectul Krujevațului, care 
a fost președintele tribunalului pe timpul 
procesului, a fost împușoat.

Cestiunea coronei bulgare. Scirea 
dată de unele diare și pe care am oomu- 
nioat’o și noi și după oare un pictor ger
man din Miinchen ar fi dat în judecată pe 
prinoipele Ferdinand al Bulgariei, fiind-că 
nu i-a plătit onorarul pentru un desen-mo- 
del, după care urma să se facă oorona bul
gară, este desmințită de (Țârele vienese 
prin o telegramă din Sofia.

Tâlhăria din Dâmbovița. Tote po
lițiile din România au fost însoiuțate printr’o 
oiroulară de cătră prefectura de Dâmbo
vița, oă în aoel județ o bandă de țigani a 
cercat să facă o tâlhăria. Banda acăsta, com
pusă din 7 țigani de laie, s’a dus în nâptea de 
Sâmbătă la oasa locuitorului Ștefan Popesou, 
din cătunul Balotăsca, oomuna Pîrîâia, spre 
a-1 jefui. Ștefan Popesou, cuprins de frioă a 
pus mâna pe o pușoă și, oând un tâlhar, a 
venit în dreptul ferestrei a descărcat arma 
în el. La sgomotul produs de armă și la 
țipetele de ajutor ale lui Popesou, a aler
gat straja satului. Tâlharii, temendu-se să 
nu fie prinși, au luat pe tovarășul lor ră
nit grav și au fugit. Straja și sătenii au 
găsit pe rănit în momentul oând espira. 
După cercetările făoute, s’a constatat, că 
ucisul era un țigan, Constantin Zarvagiu, 
din sălașul vătafului Radu, sălaș care se 
stabilise, pentru ârnă în pădurea Oornâsoa 
de lângă oomuna DragomirescI, județul 
Dâmbovița. In urma acestei descoperiri, 
s’au făout cercetări și s’a aflat oă tâlharii 
sunt următorii țigani din aoel salaș: Mihai 
BărcicI, în etate de 50 de ani, cunoscut 
tâlhar și hoț ; el a mai fo*t  oondamnat la 
10 ani închisdre pentru tâlhărie cu omor. 
Constantin Mitu, în etate de 20 de ani Ghe- 
orghe Ioan, în etate de 50 de ani, Rosman 
Baboi, de 48 ani, Ioan Mihai de 55 ani, 
și Ilie Ronea în etate de 48 ani. Toți acești 
țigani sunt implioațl în mai multe furturi 
și jefuiri. Ei au dispărut dela sălașul lor.

Poet și pictor agricultori. Din 
Cracovia se anunță, că poetul polones Lu- 
oien Rydel, autorul dramei „Inelul fermecat1*,  
oea mai des juoată din piesele de teatru 
polones oontimporan, s’a căsătorit ou fiica 
unui țăran și locuesce într’un sat ooupân- 
du-se în aoelașl timp și ou agricultura și 
cu poesia. Sora nevestei poetului s’a oăsă- 
torit sunt oâțl-va ani ou pictorul polones 
Felmayer, oare trăesoe de asemenea la 
țâră și oontinuând de a picta îșl oresoe 
copiii învățându-i agrioultura.

Cuvântarea
rostită Duminecă în 12 (25) Noemvrie a. c. cu oca- 
siunea parastasului severșit în memoria fericitului 

Mihail Stroescu,, de cătră părintele protopop 
Bartolomeid Baiulescu.

„Fericiți cei rSposați în 
Domnul, cari mor — așa 
dice Duchul — că se vor 
odichni de ostenelele lor, eră 
faptele lor vor merge cu ei. 
Sfântul Apost. loan la Apo
calips cap. 14 vers 13.u

Aceste cuvinte alese din sfânta scrip
tură cuprind una din cele mai însemnate 
învățături crestinescl; ele cuprind datoria 
de binefacere, care este una din cele mai 
principale virtuți, propagate de religiunea 
creștinăscă.

Când privim mai cu băgare de semă 
la vâltorea lumei acesteia, vedem, că bu
nurile ei sunt nepotrivit împărțite. Pe când 
unii să resfață în îmbelșugare, mulțl alții 
sufer de mari lipse. Pe când cel avut cu 
înlesnire îșl mai adaugă la bunurile sale, 
precum să păte esplica din textul sfintei 
scripturi: „Celui ce are i-să va mai adauge, 
cel lipsit însă luptă cu mare greutate pentru 
necesitățile dilnice**.  Cum ar putea omeni
rea civilisată să echilibreze acâstă cumpănă 
nepotrivită, dâcă nu s’ar întorce să caute 
deslușirea în învățăturile Domnului nostru 
Isus Christos, care îndatoresc pe fiă-care 
creștin, de a ajutora pe cei lipsiți și pe cei 
nenorociți; sădind astfel milostivirea în 
inimile omenescl. Etă deci, că tot în reli
giunea nostră găsim soluțiunea acestei mari 
întrebări, care frământă astădl tote popo- 
rele civilisate. Cea mai însemnată binefa
cere constă însă în formarea de fonduri de 
binefacere, cari prin puteri unite aduc fo- 
lose perpetue, continuând miluirea celor 
lipsiți; crearea unor membrii folositori na- 
țiunei nostre, chiar și după mortea binefă
cătorilor. Etă cum înțelegem noi textul 
acestei cuvântări: „acum se odihnesc de os
tenelele lor, eră faptele lor stălucesc în ur- 
mă-le**.  Astfel de bărbați devin binefăcă
torii unei generațiunl întregi, lăsând în 
urma lor isvdră de milostivire.

Intre fiii națiunei române sunt rari, 
forte rari, asemenea bărbați, cari să fi în
țeles generositatea în sensul acesta. Cu atât 
mai mult deci trebue să ne aducem aminte 
și să venerăm memoria puținilor noștri dis
tinși binefăcători.

Astădl „Asociațiunea pentru sprijini
rea învățăceilor și sodalilor români mese
riași**  îșl împlinesce una din cele mai sfinte 
datorințe, făcând pomenirea unui mare băr
bat și mărinimos binefăcător, care din de
părtare a alergat aici la noi ca să pue te- 
meliă statornică acestei AsociațiunI, depu- 
nând râdă muncei sale lângă micul fond 
cel avea. Acest bărbat generos este nemu
ritorul Mihail Stroescu, pentru care înălțăm 
adl cu cea mai adâncă evlavie rugăciuni 
pentru fericirea sufletului său. Nu voi re
peta cu acesta ocasiune biografia acestui 
mare donator, ea se află tipărită în „Mese
riașul Român**  Nr. 3 din 1889, o seim cu toții; 
— void spune numai, că acest nobil Român, 
Mihail Stroescu, a fost boer din Basarabia, 
care s’a distins adeseori în viața lui prin 
mari fapte naționale. In inima lui ardea 
dorul de a cultiva, de a ridica nâmul ro
mânesc la bunăstare asemenea celorlalte 
poporă civilisate din Europa. Din călăto
riile sale șl-a câștigat convingerea, că po
porul românesc este lipsit de cel mai prin
cipal factor, care contribue la înflorirea so
cietății, adecă clasa mijlocie; clasă care 
compune industria și comerciul unei țări, 
și care Românilor le lipsesce și de acăsta 
nu sunt deplin considerați.

Mihail Stroescu după ce a făcut dona- 
țiunî însemnate pentru școlele rurale din 
Basarabia și Moldova, făcând fonduri, de sute 
de mii de franci a cugetat și la frații Români 
din Transilvania și venind la anul 1886 în 
Brașov, după informațiunile luate despre 
lucrările nostre pe terenul industrial, a de
pus suma de cincl-decl de mii de lei pen
tru „Asociațiunea română de meserii**  la 
mâna președintelui de atunci. Menirea aces
tui fond este : ca din venitele lui să se ajuto
reze ucenicii, sodalii și meseriașii români, 
pentru-ca să se perfecționeze și să se for
meze din ei vrednici meseriași români. Tot 
asemenea a dispus fundatorul cu îngrijirea 
sa părintâscă, ca elevii români meseriași, 
în parte mare săraci, să fie provăcjuțl cu 
îmbrăcăminte și ajutați la taxele școlare.

Principiile acestui mare Român erau : 
sodalii români să fie trimiși în străinătate, 
spre a se perfecționa în meseria lor pen
tru-ca să potă susțină lupta cea acută de 
concurență cu străinii. Tot odată nutrea el 
speranța, că prin acestă procedură Românii 
vor sprijini pe măeștrii lor români, lucrând 
și procurându-șl cele necesare dela dânșii, 
fiind-că numai astfel pot lupta cu concu
rența cea mare de astădl.

Sortea crudă ne-a răpit însă peste 
puțin timp pe acest mare binefăcător, care 
a decedat în anul 1889, fără ca să fi pu
tut împlini încă multe din proiectele sale 
pentru viitor promise și nouă. Etă însă, că 
faptele lui strălucesc în urma lui.

Vedem înaintea nostră un număr în
semnat de bărbați, cari au fost ocrotiți din 
fundațiunea lui, vedem o mulțime de uce
nici români, cari sunt ajutați și îmbrăcațl

dorurile și aspirațiunile nostre și aruncă 
sămînța progresului, să ne reamintim, că 
generosei inițiative și neobositei munci a 
lui Esarcu datorim acest lăcaș și să adu
cem memoriei lui prinosul mulțumirilor 
nostre.

Esarcu nu numai muncea el însuși, 
dâr încă, ceea-ce p6te e tot atât de greu, 
făcea și pe alții să muncesoă, prețiosă în
sușire pentru cine se află în capul unei 
mari instituțiunl de cultură, ca și pentru 
orl-ce om de guvernământ. In adevăr, câtă 
întreprindere, cât foc sacru trebue pentru 
a aprinde scânteile de activitate, cari dorm 
une-orl sub cenușa discretă a modestiei său 
a neîncrederei în sine și a neesperienței! 
Câtă prudență și cât tact pentru a imprima 
unei pleiade de tineri, o direcțiune voită, 
fără a le jicni credințele proprii! Cât spi
rit de organisare pentru a-i înfrăți și a-i duce 
cătră un țel, care să apară tuturor ca un 
ideal comun! Astfel proceda Esarcu și de 
aceea îi plăcea dese-orl să amintăscă rolul 
modest în aparență, dâr determinat în fond 
și plin de rode vădite, al răposatului Bu- 
loz, fondatorul și directorul puternicei pu- 
blicațiuni parisiane: La Revue des deux 

Mondes, care fără a fi însuși un scriitor de 
frunte, a creat una din cele mai gloriose 
opere literare ale secolului ce se sfîrșesce, 
grupând într’un mănunchid cele mai stră
lucite talente ale Franciei contimporane. 
Meritul unor asemenea omeni reiese din 
comparațiunea dintre slabele puteri ome
nescl și aceea ce ei au creat; personalita
tea lor stă într’o penumbră gloriosă la 
adăpostul mărețului monument înălțat de 
dânșii.

De aceea, Domnelor și Domnilor, noi 
colaboratorii săi de erl, în unire cu senti
mentul public, ridicăm cu pietate lui Esarcu 
acest bust, representând chipu-i blând și 
plin de frumose învățăminte, în acâstă 
paolnică grădină, care am dori să devină 
un Pantheon al gloriilor nostre naționale. 
In fața monumentalei sale opere, el să 
servă de pildă tinerilor generațiunl și să 
le inspire rîvnă pentru a lucra la propă
șirea și lățirea culturei românescl în Orien
tul Europei. De aci Esarcu, care nu umbla 
decât pe jos, va privi, calm și mândru, pe 
sgomotosa cale din apropiere, cum se răs- 
togolesc, în faetone strălucitore, atâtea va
nități îmbătate de farmecul vremelnic a 

unui lux deșert, și ne va învăța, că nimic 
trainic nu se zidesce, decât prin muncă 
desinteresată, închinată întregă Patriei și 
neamului.

El va pută elice ca poetul:
Trăind în cercul vostru strimt

Norocul ve petrece;
Ci eu în ceriul meu mă simt 

Nemuritor și rece.

Trecătorii falnici de o di se vor pe
rinda cu miile, nelăsând nici o amintire 
după dânșii, pe când spiritul bunului nos
tru prieten, cel dintâiîî președinte al Athe- 
neului ce a fondat, va trăi vecinie în acâstă 
marmoră, vorbind celor ce sciu să audă de 
tot ce înobilâză și înalță inima: de artă, 
de litere, de sciință și, mai pe sus de tote, 
de Amorul Patriei!

Indurare.
La colțul de stradă prin ploie și vânt 

Sărmana zadarnic aștâptă.
A lumii ’ndurare îi pare un cuvânt
Din alte tărîmurl, din țări depărtate, 
Ce dus de furtună pe-aicea s’abate 

Din vremuri în vremuri vr’odată.

La sînu-i de mamă ’ncăldesce cu drag 
Copilul — averea sa totă.

Din ochii ei stinși să pornesce-un șirag 
De picuri de lacrimi din suflet eșite, 
Par negre, de multe dureri înegrite

Ș’ar plânge cu hohot să potă.

Dâr plânsul în peptu-i slăbit e legat:
De plânge micuțul aude — 

De plânge-o aruncă departe din sat. 
Și-i more puterea în vine și ’n 6se... 
Privesce ’nainte în larg, durerosă,

Și frigul mai tare-o pătrunde.

Micuțul cu ochii închiși — adurmit
De frig și de fome, la peptul 

Femeii, visâză de-un ânger iubit 
Ce vine și lapte și foc ’i aduce... 
Cu micile-i brațe el vrâ să-l apuce...

Ș’apoi se deșteptă pe ’ncetul.

Cu ochii săi limpecjl privesce ’mprejur...
La dânsa apoi el privesce —

— Er vântul vuesce, văzduhul e sur... 
Și ără-’șl închide pleopele sale... 
Mai dulce e visul. — ’Nainte pe cale

Ea pașil-’șl îndreptă... Pornesce. 



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 262.—1900.

din rodurile binefăcătore ale fondului ră
posatului mare bărbat.

Deci voi copii români să nu uitați 
nicl-odată pe marele vostru binefăcător, 
Mihail Stroescu, pe care trebue să-l bine
cuvânteze tot nâmul românesc; creșteți 
după povețele lui cu frica lui Dumnedeu, 
cercetați biserica vdstră cum vă îndatorăză 
legea țării. Să fiți cu supunere cătră Maies
tatea Sa Monarchul nostru, cătră legile țării, 
cu ascultare față de părinții și de măeștrii 
voștri și de membrii Asociațiunii nostre de 
meserii, care îngrijesce de voi. Numai așa 
vă veți pută arăta demni de binefacerile 
ce le primiți voi astădl. Și în urmă să ne 
rugăm cu toții bunului Dumnedeu, dicând : 
Prea înălțate Domne, care veghezi peste și
ruri nesfîrșite de văcurl, primesce cu pace 
sufletul robului tău Mihail și-l așAjâ în ceata 
sfinților unde toți drepții să odichnesc, că 
tu ești învierea, viața și odichna lui în 
veci, Amin.

Dăm loc aici unei convocări de-o 
importanță deosebită. E vorba adecă 
de conchiămarea adunărei generale 
estra-ordinare a Casinei române din 
Clușiu. Având în vedere, că aduna
rea acâsta, e menită se ia măsurile 
pentru salvarea Casinei române din 
situațiunea tristă și părăginită, la 
care a ajuns, ca astfel ea se-și pbtă 
împlini scopul salutar de-a fi un 
centru constant de întrunire a Ro
mânilor bătrâni și tineri din Clușifi 
și jur, se cere și se aștâptă cu drept 
dela dânșii să nu pregete a lua parte 
în număr cât de mare la acestă 
adunare.

Convocare.
Domnii membrii ai Casinei Române“ 

din Cluj sunt rugați pe oalea acâsta să ia 
parte la adunarea generală estraordinară care 
se va țină ia 12. Decemvrie st. n. (Miercuri) 
orele 4 d. a. în Doalitateă casinei. —

Ordinea de d i :
1) . Raportul comitatului ampra situ- 

ațiunei „Casinei“. —
2) . Raportul general al oassarului. —
3) . Dimisiunea Comitetului și alegerea 

noului comitet.
4).  Eventuale propuneri și interpelări.— 
In numele comitetului BCasinei“.
Cluj, în 6 Dec. n. 1900. —

Alexiu Popp loan Scurta
președinte. secretar.

Corespondența „Gaz. Transilvaniei"•
Zernesni, Noemvrie 1900.

Onorabilă Redaoțiune! Mă rog a da 
loc în prețuitul, 4lar oe’l redigeațl, următo- 
relor șire:

Despărțământul ZârnescI al „Asooiațiu- 
nei pentru literatura română și cultura po

porului român“, care mai înainte era unul 
dintre cele lăudate, a ajuns astă4l în situa
ția regretabilă, ca să se pâtă d'ce despre el, 
oă nu mai desvdltă niol o activitate. Fiind-că 
după abdioerea din directorat a d-lui ad
vocat Nioolau Garoiil, am avut eu ondrea 
a fi încredințat din partea comitetului des
părțământului ou conducerea acelui des
părțământ, mă simt dator a arăta pe sourt 
căușele, cari au produs situația oritică de 
acum, și oarl mă sileso și pre mine a mă 
retrage dela conducere.

Abflioorea neașteptată a vrednicului 
meu anteoesor a produs o mare zăpăoâlă 
între membrii despărțământului, nefiind din 
capul looului p'ușl în ounosoință de causă, 
și niol acum nu sunt, dumeriți în privința 
motivelor, ce au îndemnat în aoelă momente 
pe direotorul, oare atâția ani a condus des
părțământul ou statornioiă ca, să demisio
neze.

Nu vreu să mă pronunț asupra acelor 
motive prea grabnice, dâr adevăr este, că 
dimisionarea d-lui Garoiii a fost atât pen
tru oomitetul cercual, oât și pentru toți 
ceilalți membri ai despărțământului nos
tru un esemplu trist, care a avut urmarea 
de a face să scadă fără se prevadă d-sa, 
în mod simțitor și repede interesul și dra
gostea față de Asooiațiune.

Mărtnriseso, că prevădând oum au să 
se desvâlte lucrurile, și solind saroina deo
sebit de grea, oe mă aștepta, mai mult de 
silă m’am înduplecat să primesc eu direc
toratul, oredend anume, oă abdicând d-1 
Garoiîi, totuși nu va înoeta de a sprijini și 
mai departe scopul și nu va produoe stag
nare, ci din contră o încordare și mai mare 
a forțelor de luorare.

După-oe despărțământul a rămas nu
mai din patru comune și după-ce și așa 
omenii noștri au devenit prea puțin păsă- 
torl față de afaoerile de obște, pasul de 
abdioere făcut de fostul director a fost 
tocmai motiv binevenit, ca toți să părăsâscă 
stâgul „Asooiațiuneiu.

Nisuințele mele de a aduna erășl 
turma împrăsoiată n'au avut resultatul do
rit, căci chiar și pre membrii comitetului 
de abia i-am putut întruni în număr regu
lamentar, pentru-oa să le pot comunica 
hotărîrea mea irevocaveră de a abdice 
din postul de director.

Unul dintre membrii șl-a și presentat 
dimisiunea în scris.

A pune din parte-mi mai multă in
sistență de lucru, mărturisesc, că nu pot, 
oăcl mă opreso afacerile și neajunsurile 
mele private, lipsindu-ml astfel și liniștea 
și plăcerea trebuincidsă la astfel de muncă.

Nu rîvneso după posturi de onâre, 
pe oât mă pricep și pot, fao bine, și ser
vesc societății și fără să aștept reounos- 
cință și laudă.

Și toomai pentru aceea m’ar durea 
mult, ca ocupând un post de onâre, să 
nu-mi pot face datoria pănă în sfîrșit și 
așa să-mi aud ooară și hulă.

De aoeea pentru orientarea și a On. 
public, mă simt dator a face cunoscut și 
pe oalea aoesta, oă ou diUtt de 11 Novern- 
brie st. n. ml-am înaintat demisiunea ire- 
vooaveră din postul de direotor al despăr
țământului Zernesel la Prea Onoratul co
mitet central al „Asooiațiunei“ nostre. 

loan Dan, 
paroch, protopop onor.

Din Câmpia, Noemvrie 1900.
Stimate D-le Redactor! Sunt doi ani 

de când notarul comunelor Balda, Șermaș și 
Sermășel, Kutos Sândor, a fost suspendat 
pentru nisce adeverințe false. El a fost în
locuit cu un notar suplent Huszâr Albert. 
Acesta cât ce se credu în postul de notar 
în Șermaș începu a fi atât de aspru ou toți 
omenii, de le era groză a-1 mai cerceta în 
camcelariă.

In acest timp aprope de doi ani, mai 
ales în decursul anului, curent toți banii 
câți s’au strins dela cele 3 comune, atât 
dare directă, cât și aruncuri de tot felul, 
i-au luat la sine, și s’au depărtat fără a 
i-se da de urmă.

Făcendu-se arătare la fisolgăbirăul din 
Mociu, acesta a mai trimis un scriitor des
tul de fără cumpăt, care alungă omenii din 
cancelariă și alt-ceva nu lucră nimic.

Ge va fi cu banii dela cele 3 comune 
dațl în mâna lui Huszâr, nu se scie. Se 
aștâptă o investigare, ca bareml să se scie 
câți bani a dus. Se crede, că din fie-care 
comună la o mie corone.

Huszâr Albert e om cu familiă, 5 
copii, și soțiă care se află în Clușiii, el 
însă se crede a fi cătră America.

Astfel de omeni ne dau nouă domnii 
noștri dela cârmă. Nu-i destul că-i hrănim 
din sudorea nostră, ci încă ne duc și arun- 
curile comunale.

Minunată administrațiă.
X.

Convocare.
On. Domne membre ale Reuniunei fem. 

române pentru ajutorarea văduvelor sărace 
din Brașov și Săcele, sunt rugate a lua parte 
la adunarea generală, ce se va ține în (piua 
S tulul Anâretu, în 30 Nov. v. (13 Dec. n.) 
a. c. la 3 ore după prând în sala festivă a 
gimnasiului român din loo.

Brașov, 23 Nov. 1900.
Otilia Bidu, Dr. 1. Blaga,

v. președintă, secretar.

Sfințire de biserică.
Faloș, Noemvrie 1900.

Onorată Redaoțiune! Dumineca de 12 
(25) Nov. a. c. a fost o di așteptată cu 
mare nerăbdare de întreg poporul din Pa
loș, care prin multe ostenele și jertfe ma
teriale a putut repara biserica. In acea di 
avea să se facă și introducerea vrednicului 
lor preot Patriciu Pintea.

Actul sfințirei s’a săvârșit prin P. O. 
D. protopop tractual N. D. Mircea, asistat 
de d-nii preoți Ioan Mircea din Cața, E. 
Bucșa din Roadeș și Patriciu Pintea fost 
capelan în Cața. Present era mai întreg 
poporul din loc, precum și mai mulțl omeni 
din jur.

La finea sf. liturgii, după-oe P. O. D. 
protopop a cetit actul, prin care a fost în
credințat din partea I. P. 8. S. Metropoli- 
tului să săvârșâseă sfințirea bisericei, ți
nând o frumosă cuvântare prin care arată 
însemnătatea actului și îndemnă pe popor a 
cerceta biserica și a trăi în bună înțelegere.

Apoi a cetit actul de introducere a 
d-lui Patriciu Pintea de preot, predăndu-i 
archiva bisericei și punându-i la inimă con
ducerea acestui popor.

Domnul preot Patriciu Pintea în cu
vinte bine alese și pătrundătore a mulțu
mit prin o cuvântare I. P. S. S. Metropo- 
litului și P. V. Consistor, că a fost învred
nicit a fi trimes la timp în acâstă comună, 
care apucase pe calea râtăcirei și se rugă 
de Atotputernicul a-i da înțelepciune, pen
tru a pute conduce poporul încredințat păs
toriei sale. Apoi a mulțămit cu căldurose 
cuvinte la toți cei ce au participat la ac
tul sfințirei bisericei.

Pote fi mângâiat acest popor, că e 
învrednicit cu un astfel de păstor. De un 
an de dile de când a fost numit și pănă 
acuma la instalare, au putut să se con
vingă cu toții, câtă sîrguință șl-a dat 
pentru înaintarea și abaterea lor de pe po
vârnișul ce-1 apucase.

Șoola, nefiind corăspundătore timpu
lui și ca să nu zidescă alta nouă, s’au 
fost învoit omenii a o face școlă comunală 
cu limba pe propunere maghiară. In anul 
trecut au și fost 3 învățători la cea comu
nală, cercetându-o 8 copii. Doi învățători 
au emigrat în decursul anului școlar, mai 
rămânând unul, și de present mai are 2 
copii obligați și doi benevoli.

Poporul numai în urma sfaturilor în
țelepte ale d-lui preot Pintea, a vădut, că 
ce făcuse, și și-a schimbat ideile greșite și 
îmbărbătat s’a apucat și de ridicarea șco- 
lei, adunând materialul. Cred că pe anul 
viitor îșl vor putea vedea și șoola zidită.

Pentru acesta îndreptare a poporului, 
multe a suferit d-1 Pintea din partea no
tarului și a câtor-va lingăi. Der totuși a 
eșit învingător, și șoola a rămas cu ca
racterul ei confesional. — Faptă de laudă.

După săvârșirea actului divin s’a dat 
o masă bine pregătită, participând pe lângă 
sus amintiții preoți și învățători din Cața, 
din loc și comitetul parochial.

Un participant.

„Cine crede ușor, curând se înșală“.
Ni-se comunică următorul cas rar în 

felul său:
La piua din valea Timișului, lângă 

Brașov, locuesce un om, Radu, care cu

Și omeni ea află în drumu-i trudit
Din drum pe la casă s’abate,

Dâr cui îi mai pasă d’un suflet muncit? 
N’au vreme s’o vadă, s’audă cuvântul... 
Și, Domne, ce rece și aspru e vântul,

Ce trupul întreg îl străbate.

Și. merge ’nainte și merge mereu...
Căci mila-i un nume ce sboră 

Din alte tărîmurl pe-aicea — și eu 
Zadarnic aștept pe de-asupra-ml să vie 
Cu sboru-i... Și noptea mă ’ngropă...; pustie

Și negră cum e mă ’nfioră....

Pe câmpul bătut de zăpadă și ploi
De-un codru de paltini aprope — 

In zorile dilei ’s găsiți amândoi 
De somnul cel vecinie cuprinși.... Der 

[zîmbesce 
Copilul și mama. Și pacea domnesce

Pe albele morte pleope.

Alfius.

Patria*].

*) Vedi n-rii 235 și 240 din „Gaz Trans.“ a. c.

— Urmare. —

Trecuse cât-va timp de când ar
mata nostră trecuse Dunărea. Avu
sese chiar mai multe întâlniri cu ini
micii, dâr încă nu o luptă mai hotă- 
rîtâre.

Vlad trecuse cu pași hotărîți pe 
pământul inimic. Din ultima nopte 
petrecută pe țărmurile țării, totă gân
direa și ființa lui se schimbaseră. 
Vorbele căpitanului îi rămăseseră în 
minte și împlinirea datoriei era acum 
gândul lui nestrămutat.

Prin iubirea lui pentru Fira, în
țelesese iubirea pentru patriă, și acum 
însă-șl Fira îi era și mai iubită, și 
mai sfântă de când înțelesese dela 
însu-și căpitanul, că datoria lui era 
fericirea ei.

Și ea nu scie iubita, că de-a ple
cat, că de se va lupta, că de va 
muri chiar, va fi pentru ea.

A! der odată, pote atunci când 
victorios se va reîntorce va sci atunci... 
Era atât de fericit Vlad gândindu-se, 
că va fi iubit de Fira. Se simțea 
voinic și de neînvins.

Răsboiul din îngrozitor ce-i pă
ruse, îi era acum atrăgător; prilej 
de a se face iubit de iubita lui.

— Lasă să ne bătem, (fioea el 
de multe-orl, cătră soldați, să le ară
tăm noi Turcilor pe cine au voit 
ei să robescă. Când din depărtare 
se audiau împușcături, bubuit de tu
nuri, Vlad se plângea cu nerăbdare:

A! De ore-ce ne-au luat dela ca
sele nostre, de ce nu ne duce și pe 
noi în focul cel mare, ca să ni-se 
alegă odată?

In fața Plevnii.
Era o di de tomnă. Timpul era 

rece și umed. Ploia măruntă cădea 
din nori și ceță dâsa acoperea pă
mântul, așa că abia pute-i să vedi 
înaintea ochilor. Ai fi d’8 că natura 
se învălise de diminâță într’o pânză 
simbolică prevecjând o di de durere.

Compania era așeejată în ordine 
de bătae. Căpitanul le spusese câte
va cuvinte de încurajare și porniră 
cu toții înainte

Abia făcuseră primii pași, când 
de-odată resună tunul la spatele lor. 
Erau tunurile nostre părând a le 
striga: înainte!

Au mers așa mai bine de un ceas. 
Nu întâlniseră încă pe nimeni, nu 
aucjiseră nici măcar o împușcătură 
din partea inimicului. De-odată re
duta se arătă grâsnică pe o colină 
în fața lor.

Abia o deslușiră din desimea 
ceții, când nor de fum se ivi pe 
înaltul parapetului și în același timp 
mii de împușcături se aucjiră.

— Nainte, copii! strigă căpita
nul arătând cu vârful săbiei reduta 
inimică. Soldații iuțiră pasul gătin- 
du-se să dea asaltul redutei.

Erau acum la marginea colinei 
aprope se sue spre parapet, când 
de-odată ca prin minune, se vecjură 
înconjurați de Turci, cari ascunși în
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soția sa, Susana, trăesc deja de mulțl 
ani în linisce, averid trei fete măritate. 
Lunia trecută, sera, fiind numai lelea Su
sana acasă, etă că întră pe ușă un moș- 
n6g bătrân ca de 80 ani, înalt, cu o barbă 
căruntă, sdrențos la haine și încălțat cu 
nisce obiele numai.

Cât ce întră bătrânul în casă, întrebă 
pe femeiă: „Tu ești Susana dela piuă“ ?
— „Da“, răspunse femeia cam mirată. — 
„Și bărbatul tău e Radu, așa-i?u, întrebă 
erășl străinul. — „Da“, răspunse Susana.
— „Așa, că voi sunteți săraci ?“ întrebă 
ărășl bătrânul. — „Da14. — „Să scițl, că 
după mine a întrat avuția în casa vostrău, 
clise moșnăgul, „eu sunt omul sfânt după 
Sf. Nicolae; în urma mea vin trei cară cu 
lână, unul cu brânză și unul cu galbinl, der 
fiind-că s’au resturnat carele pe mine, uite, 
că sunt și vepăt la față de lovituri, ele au 
rămas înapoi. Fă bine, Susană, și-mi dă 
sălaș până sosesc și carăle14.

Femeia credătore, l’a spălat și îmbră
cat curat pe moșneg c’un rend de haine 
de-ale unui ginere de al ei. Bătrânul a 
cerut de mâncare, și femeia neavend alte 
cele și fiind și post, i-a dat fasole. „Sfân
tului11, se pare, că nu i-a convenit fasolea 
și a ijis femeii: „Susano, aruncă dracului 
fasolea, și taie un puiu, adă un litru de 
rachiti, căci după atâta avere ce-țl aduc, 
poți să-mi daiu.

Susana i-a făcut pe plac și l’a ținut 
cu mâncare bună timp de trei dile. Mai 
târcliu sosiră acasă dela lucru bărbatul Su- 
sanei și cei trei gineri. Mai înainte însă 
de-a sosi bărbatul Susanei, moșnegul „sfântu 
a rugat’o să-i dică bărbatului, că el (moș
năgul) e un frate de al mamei ei. Fiind 
toți de față moșnăgul întrebă pe Susana: 
„Scii Susano cine sunt eu? Iți aduci aminte 
când ai slujit tu la un boer în Dobrogea? 
Scii, că au venit într’o nopte la el 12 
hoți, ca se fure, și i-au prins, putând să 
scape numai cel de pe urmă și acela sunt 
eu, Nicolae“.

Ast-fel cu diferite minciuni, că el are 
comori prin Dobrogea și altele a îmbătat 
pe omeni și a stat în casa lor trei dile, 
fiind bine tratat cu de-ale mâncării’ și 
beuturii.

In sfârșit, vădând pretinsul sfânt, că 
a trăit destul cu minciuna, dise Susanei, că 
fiind timpul urît, s’au întors carăle și el 
trebue să mergă să vadă de ele. A între
bat pe Susana, câți sunt în familiă. Cu to
tul au fost 17. Moșnăgul a cerut un sac 
mare nou, în care să pună orucea cea mare 
de diamant pentru Radu, ce dicea, că o 
are în car, ăr pentru ceilalți 16 inși a <j's 
se-i dea câte un săculeț mai mic de pânză 
nouă, ca să nu se spargă de galbinl. Su
sana i-a făcut pe plac. Joi sera „sfântul14 
moșneg a plecat să dea de carăle cu co
mori, însoțit de Radu și de o fată a lui, 
care a luat și de mâncare pe drum. Din 
valea Timișului a luat’o peste delurl și prin 
păduri. Moșnegul voia cu orl-ce preț să 

dispară prin pădure și dise cătră Radu, să 
nu se sparie, dăcă la strigătul lui le iese 
două femei în cale. Radu i-a dis, că nu-i 
temă nici de dracul, numai bani să capete 
și așa se ținea lanț de bătrân. In urmă au 
ajuns „ între Piețri “ din sus de Brașov 
(Scheifi), apoi au întrat în Scheid. Aici 
moșnegul s’a ascuns într’o casă, ăr Radu, 
vădend, că l’a purtat nebun prin păduri, 
după carăle cu comori, a însciințat cașul 
la polițiă, reclamând hainele ginere-său, pe 
care le avea îmbrăcate „sfântul11. La polițiă 
moșnăgul și-a căpătat ărășl hainele lui 
sdrențose, er Radu pe a-le ginere-său, du
când cu ele acasă la Susana și o „comoră 
prețidsă“.

Astfel pățesc acei omeni, cari cred 
așa ușor unor atari „sfinți14 șarlatani.

țlilele acestea a eșit de sub tipar 
„Călindarul Plugarului*  pe anul comun 1901, 
anul IX, cuprinzând: In partea calendaris
tică'. Cronologia anului 1901, Regentul anu
lui ; Sărbătorile și alte dile schimbătore; 
Calculul sărbătorilor mai mari; Posturile 
etc. Urmeză partea strict calendaristică: 
cele 12 luni ale anului cu sfaturi pentru 
plugari și semnele de timp după calenda
rul de 100 de ani.

Urmeză Genealogia domnitorilor; Ta
xele telegramelor și poștale; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor, apoi 
Târgurile din Ardeal, Bănat și Țâra ungu- 
rescă după datele oficiose îndreptate și pu
blicate de ministrul de comerciu.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese: Cântec (poesiă de G. Coșbuc); Doro
banțul (G. Coșbuc); Crainicul primăverei 
(Sânpetreanul); Testamentul lui Moș-Cârlig, 
schiță de I. C. Panțu; o frumosă Poveste 
de pe vremea când Mântuitorul Christos 
umbla pe pământ; Cuvinte înțelepte ș. a.

In partea economică: Lucrarea pămân
tului; Crescerea vitelor; Hrana vitelor; 
Grijile de avut la hrănirea vitelor; Hrana 
țăranului și crescerea capreloi’; Puterea de 
nutrire a pomelor.

Economia casnică: Prăsirea curcilor; 
Clocirea și crescerea puilor de găină; Con
servarea ouălor. Urmeză felurite povețe tot 
din sfera economiei casnice.

In fine o interesantă istorisire despre 
Ciudățeniile trăsnetului.

De astă-dată „Călindarul Plugarului14 
cuprinde ilustrațiunile: edificiul gimnasiului 
român din Brașov și sala festivă a acestui 
gimnasiu.

Călindarul se pote procura dela Ti
pografia A. Mureșianu, Brașov, pe prețul de 
25 crucerl său 50 bani esemplarul, fără 
porto postai.

Concurs literar.

Comitetul central al Reuniunei învă
țătorilor gr. cat. din jurul Gherlei escrie 
concurs pentru elaborarea următorei teme 
de disertațiune:

„ Cum va. pute reforma, îndrepta 
și consolida învățătorul caracterul 
poporului prin mijlocirea șcâlei?*

Premiul este o sumă de 50 corone 
din cassa reuniunei.

Estensiunea operatului are să fie de 
8—10 câle format cuart.

Terminul lucrărei Dumineca Tomci 1901, 
pe când operatul este de a se subșterne la 
subscrisul comitet central dimpreună cu 
epistola sigilată pe care va fi scrisă devisa 
concurentului, âră înlăuntru sub sigil nu
mele aceluia.

La premiul acesta pot concurge nu
mai învățători actuali din cercul reuniunei.

Din ședința comitetului central al reu
niunei învățătorilor gr. cat. din jurul Gher
lei ținută în Gherla la 3 Noemvrie 1900.

Ioan Papite, Dionisiu Vajda,
președinte. secretar.

Literatură.

Dela Tipografia „A, Mureșianu11 din 
Brașov se pot procura următdrele cărți:

Pentru pregătirea bucatelor se 
atrage atențiunea familiilor române asupra 
folosit.ârei cărți întitulate: „'Bucătărăsa na
țională*,  carte de bucate a bucătăriei ro
mâne, francese, nermane, și ungare. E ti
părită la Brașov de răposatul librar I. G. 
Hint eseu și la compunerea ei și-au dat con
cursul și unele dame distinse și harnice 
româue de ț:e atunci. Păuă a<jl cartea a rămas 
cea mai bună și bogată în felul său. Fe
lul bucatelor sunt înșirate tâte în ordine 
alfabetică după uumele lor. Sunt în număr 
de vre-o 1620, ăr cartea conține peste 760 
pacr. format mare ouurr.. Limbagiul e ușor, 
așa că nu-i român care să nu 1 pricepă. 
Costă numai cor. 1 60 plus 40 baul spese 
poștale.

❖

Pilde și sfaturi pentru popor, 
Sub acest titul a e$it de sub tipar în Ti
pografia „Aurora11 din Gherla o Două carte 
scrisă de d-1 Ioan Pop Re.ieganu, cunoscutul 
nostru scriitor poporal. Cartea conține 160 
pag. în format 8° și conține vre-o 24 de 
scrieri cari cuprind diferite învățături pen
tru trebuințele țăranilor noștri O recoman 
dăm ca o carte forte de folos și de petre
cere pentru popor.

Cultivarea nucului și a prunului.
— Fine. —

Pentru pruni gropile le săpăm 
tomna, er plantarea lor o amânăm 
pană primăvara, fiind-că decă le-am 
planta tomna în pământ șes, ori 

umed, ierna cu înghețarea prunii 
plantați se ridică din loc.

De sămânță alegem totdeuna 
nuci sănetose simetrice, cu cbje sub
țire și cu mieȚ plin, și să ne ferim 
de nuci așa numiți pietros!.

Nucul are, împotrivă cu pru
nul o rădăcină perpendiculară grosă, 
tare, care se lasă afund în pământ, 
din causa acesta e forte grea des- 
groparea unui nuc; este de reco
mandat a semăna sămânța de nuci 
în locul, unde noi voim să-I avem 
mare seu se-1 strămutăm pănă e încă 
forte tînăr fiind-că nucul înaintat în 
etate se pote strămuta mimai în pă
mânt forte bun.

Dâcă avem înaintea ochilor plan
tarea delurilor pleșuge cu nuci, tre
bue săscotem, pământul cel rău, ne
roditor, din gropă și să aducem din 
șes în fiă-care gropă înaintea plan- 
tărei, pământ bun, roditor, mestecat 
cu gunoi copt, când apoi cu bucuria 
vedem că și pe delurl cresce șisedes- 
voltă nucul frumos. Gropile pe de
lurl sunt a se săpa vara, nucii îi 
plantăm tomna, pană târȚiu, pănă la 
înghețatul pământului, âr în șes unde 
pământul este mai umed, săpăm.

Nucul nu sufere, ca să i-se tae 
surceii și crengile de pe laturi, nu este 
a se reteza nici-odată, decă chiar se 
ivesce vre-o crengă laterală diformă, 
aceea este a se tăia vara când nucul 
este în suc, avend a se unge cu cără 
de pomi. Nucul e forte simțitor în 
contra frigului, deosebi a frigului de 
primăvară târeție, când deja acela 
este în suc.

Urmele înghețului o observăm 
pe vârful nucului, unde se uscă frun- 
cțele; în contra frigului ne putem 
apăra numai cu gunoirea împrejurul 
nucului, mai bine cu zamă de gu- 
noiu tbmna, când apoi, pe lângă ce 
pomii vor pute suferi mai ușor fri
gul capătă la urma gunoirei fructe 
mai frumose și mai multe. La prunii 
noștri observăm, că aceia se fac pe 
partea lor de miacJă-Ț fără coji și 
uscat. Asta e de-acolo, că sorele de 
primăvară aduce sucul în partea asta 
în circulațiune, er în urma nopților 
frigul îngheță sucul din celulele cbjei. 
Urmarea e spargerea celulelor și 
după ele și coja și se uscă în fine 
și lemnul de sub cojă In contra 
acesteia ne apărăm, dâcă se unge 
coja trunchiului și crengile cât se 
pote de mult, tomna târfiiu seu ierna, 
cu o mestecătură de var, lut și gu- 
noiu de vite; trebue a aplica unso- 
rea asta în măsură mai mare pe par
tea de inia^ă-cți a trunchiului și a 
crengilor. Unsorea apăra și în con
tra racjelor calde ale sorelui.

șanțuri, eșiră ca din păment, căc|end 
cu morte asupra soldaților.

Un măcel grosnic se încinse. 
Soldații cădeau ca trăsniți, sub ba
ionetele neînduplecate ale Turcilor. 
Surprinderea fusese atât de mare, 
încât zăpăciți, aprbpe nu mai sciau 
se se apere. Și cădeau mereu.

Căpitanul fu cel dintâiu care 
dete semnalul apărării, făcând minuni 
de vitejie.

— Pe ei, copiii! nu vă lăsați! 
le strigă el.

Der primele momente de groză 
trecură. Măcelul începu acum cu în
verșunare din amândouă părțile.

O! ce îuvălmășală! ce sbuciu- 
mare! ce groză!

Omenii ca nebuni se agitau în 
tote sensurile isbindu-se cu turbare: 
s’aucjeau ciocniri de arme, ce se 
frângeau, strigăte de sălbatecă is- 
bândă, vaete de desnădăjduită du
rere, pe când sângele curgea pe cei 
vii, pe cei morți, pe arme, păment, 
pretutindeni, ca o ploiă horibilă, în
tr’o c|i de sărbătore a morții. Dâr 

Românii periau, victoria părea a Tur
cilor.

Zadarnic striga căpitanul voind 
se-i îmbărbăteze. Singur în mijlocul 
a mii de baionete, părea că trăise 
mii de vieți ca un DumneȚeu neîn
vins și nemuritor.

Intr’un moment de desnădejde 
puse mâna pe drapel și porni cu el 
înainte. Der un pas numai și fu în
conjurat din tote părțile pe când un 
Turc pusese mâna pe drapel, pe care 
căpitanul îl țină cu totă puterea.

— Drapelul! copii! strigă Vlad 
pornind spre căpitan.

— La mine, Vlad! strigă căpi
tanul, vecțend pe Vlad că voia se-1 
ajungă, luptând cu nămeți de duș
mani. — Ă! der mai trebuia un mo
ment de victoriă contra inimicului, 
un moment.... pănă venea Vlad.

Și sângele-i curgea șiroe, forțele-i 
slăbise, se simția murind, pe când 
Turcul ridicase baioneta ca se-1 stră
pungă. — Atunci într’o supremă 
sforțare a ultimelor licăriri de viață 
ce mai erau în el, căpitanul, în

cleștând mâna pe drapel, ridică sa
bia și... lovitura fusese atât de tare, 
încât baioneta Turcului se rupse că- 
4end.

— Ura! strigă de-odată Vlad 
ajungând lângă căpitan și cu o lo
vitură iute ca clipa, doborî pe duș
man.

— Ura! strigară soldații venind 
biruitori în urma lui Vlad.

Drapelul scăpase, Căpitanul îl 
dete lui Vlad. Pe fața lui murindă 
se veȚu un surîs de bucuriă. Der 
vocea-i era stinsă; abia de putu Țice:

— Bravo Vlad! Ține drapelul.... 
înainte.... pănă la morte datoria!.... 
patria! și pronunțând acest cuvânt, 
căpitanul tresări. O înviorare ’1 trecu 
prin tot corpul, ridică sabia cătră 
redută, într’o ultimă încercare porni... 
der căȚu. Murise într’un ultim pas 
făcut contra inimicului.

— Nainte copii! strigă Vlad por
nind cu drapelul în mână.

— Ura! răspunseră soldații la 
vederea tricolorului scump ce se ri
dicase acum asupra tuturor, purtat 

de mânile puternice ale lui Vlad. 
Acea pânză, ce se întindea după 
vânt, cu vulturul de aur repecțit spre 
inamic, ai fi c]is înse-și vitejia luptei 
— tainică putere, ce-i ducea pe toți 
potop asupra inimicului. Ai fi 4’9 
înse-șl mânia patriei, chiar glasul ei 
părând a le striga cu putere: „După 
mine copii la victoriă11. N’ar fi fost 
putere omenescă săi potă«opri, căci 
mergea peste Turci ca un vânt nă
prasnic peste lane șubrede de grâu.

S’au ivit de-asupra parapetului 
venițî ca prin minune, parc’ar fi fost 
ridicați de vitejie și de năvală, atât 
de neînchipuit de iute au suit scă
rile. Turcii fuseseră sdrobițl. Zadar
nic le fusese curagiul pănă la mârte, 
Românii biruiseră și reduta eraper- 
dută.

Vlad împlântă drapelul pe pa
rapet. Din vale de redută s’au4iră 
de-odată mii de ura la vederea tri
colorului ce fâlfăia acum cu fală pe 
reduta inimică. Românii veniau acum 
mulțime s Irobind totul în calea lor, 
er Turcii părăsiau reduta, fugând în- 
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înmulțirea cartofilor.
Cartoful se înmulțesce în mai 

multe feluri, cele mai cunoscute sunt:
a) Prin sămînță, &) prin butășire,

c) prin colți, d) prin tăerea tuber
culelor, e) prin tubercule întregi.

a) înmulțirea prin sămință. Tomna, 
când fructul producător de semințe 
s’a copt, îl culegem și îl lăsăm 3 — 4 
4ile de se matoresce, apoi se ia, se 
înmoie în apă și se strivesce. Pen- 
tru-ca semînța se se deslipâscă bine 
de materia mucosă de care este în
văluită, se amestecă cu cenușă. După- 
ce s’a curățit bine, se lasă de se 
svîntă, pe urmă se pune în niște să
culețe și se pune la păstrare într’un 
loc, care să fie bine uscat și aerisit.

Prin luna lui Martie, după-ce 
s’a preparat resadnița se semănă 
acolo la 3, 4 cm. adâncime și între 
rânduri pănă la 10 cm. Și pentru 
ca să se împrăștie uniform e nevoe, 
ca sămînța să se amestece cu nisip. 
Când planta are 3, 4 foi se răresce, 
er în luna Maid se transplântâză cu 
plantatorul la 25 cm. depărtare și 
într’un pământ bine preparat. Aci se 
prășește (sapă) si se plivesce de câte-ori 
trebuința cere, er tomna se recol- 
tâză obținându-se nisce tubercule cât 
aluna. Ele se pun la păstram, er în 
primăvara viitore se semănă la de
părtarea de 30—35 cm. In tbmnă, 
când le recoltăm, tuberculele obți
nute varieză dela o greutate de 
100—150 grame.

&) Prin butași. Spre a ave lăs
tari buni de butași se pune tuber
cule bine desvoltărei în răsadniță 
prin luna Martie. Aci ele dau lăs
tarii pe care îi luăm, decă au o înăl
țime de 10 cm și îi răsădim în altă 
parte. Prinderea se face în 15—20 
de cjile. îngrijirile sunt ca și a răsa
durilor din răsadniță.

c) Prin colți. Modul acesta de în
mulțire se face când avem o varie
tate rară și consistă în aceea, că se 
sâmenă tuberculele în răsadniță și 
îndată-ce colții au trecut de un cen
timetru, se tae cu câte-,o parte din 
cartofi și se planteză într’altă parte.

d) Prin tăerea cartofilor. Acest mod 
consistă în a tăia tuberculele în bu
căți lăsând pe fiă-care bucată câte-un 
ochiu seu 2 și în urmă se semănă. 
Procedeul acesta nu este de reco
mandat de-orece partea tăiată, pro
duce în pământ un fel de spori (crip
tograme său ciuperci), care fac de 
multe-orl ca bucata sămănată să se 
strice.

e) Prin tubercule. înmulțirea prin 
tubercule este și cea mai obicinuită 
precum și cea mai recomandabilă. 

Cultivatorul însă, decă voesce se aibă 
o recoltă bună, trebue se fie cu mare 
băgare de sâmă la alegerea tuber
culelor. O tuberculă mică, piperni
cită, va da nascere unor tubercule 
mici întocmai ca și la animale. După 
cum va alege animalele de prăsilă, 
așa vor fi noii născuți, mai forți 
seu mai slabi, fia animale de muncă, 
fiă de lapte.

Tote tuberculele provenite din 
vreji viguroși, vor da o producțiune 
mare, pe câtă vreme cei eșițl din 
vreji slabi vor da o recoltă mediocră 
seu mai desea-ori slabă.

Un cultivator care își înțelege 
meseria, va căuta ca prin luna lui 
Iulie să se preumble prin tralalele cu 
cartofi, cu care ocasiune să însem
neze cuiburile cu vrejii viguroși, 
adecă bine crescuți; și tomna când 
va recolta să nu amestece cartofii 
cu vrejii însemnați cu ceilalți neîn
semnați. Procedând așa doi seu trei 
ani, va ajunge ca să capete o bună 
varietate de cartofi atât ca calitate, 
cât și ca.cantitate. Este de recoman
dat, că greutatea tuberculei bune 
de sămănat să aibă greutatea între 
80—120 grame.

Cartofii destinați pentru sămînță 
este bine ca după recoltă să se lase 
3, 4 (jile se svînte, având grija, 
ca în timpul nopții să-i acoperim cu 
vrejii lor. După aceea se aduc acasă 
așec|ându-se pe nisce polițe, cu vâr
ful în sus, la un loc unde tempera
tura să nu trecă peste 0°.

Unii însă voind să grăbescă 
crescerea înainte de aplantare; pun 
tuberculele în nisce cutii făcute din 
scânduri de brad, pe urmă încăl4esc 
localul unde se află și, după ce mu
gurii (ochii) tuberculelor s’au mărit 
bine, se cară cu cutiile la locul plan- 
tărei și acolo se pun unul câte unul 
în cuiburile făcute cu sapa, având 
grija se nu se vateme micii lăstărași.

Cartofii se semănă la noi în țeră 
cam dela sfîrșitul lui Martie pănă 
la începutul lui Maifl. Tot ceea-ce 
trebue se băgăm de sâmă la semă
nat este, ca să ne facem socotela 
mai dinainte, așezând cuiburile la 
așa depărtare, ca vrejii ajunși la 
complecta lor crescere să acopere 
pământul dela un cuib la altul. De
părtarea între cuiburi depinde de 
varietățile ce voim a semăna, după 
cum ele sunt mai mult său mai pu
țin foiose. Așa varietățile de cartofi 
cu foile mari să nu se samene mai 
mult de 3 cuiburi la metru pătrat, 
adecă cam 1500 cuiburi la jumătate 
hectar (pogon) seu 1800 klgr. soco
tind 120 grame pentru fiă-care cuib.

Din viata socială a albinelor.
Cine și-ar fi înohipuit, oi mai tbte 

cestiunile mari, cari frămânți acjl socie
tățile omenesol, le vom găsi resolvite de 
animale, oarl ooupă una din treptele oele 
mai inferiors pe soara zoologioă.

Observând un stup de albine, găsim 
în primul loc, că este oompus dintr’o albină 
mamă — cunoscută pănă aoum sub falsul 
nume de regină, pe când de fapt ea este 
sclava ooloniei — care depune ouăle într’un 
număr variind între 10 și 100 de mii; din 
albine luorătbre (albine-femei, a căror or
gane de reproducere sunt atrofiate) și din 
vr’o 3 pănă la 5 mii de albine-bărbațl, 
ounoscuțl sub numele de trântori.

Sentimentul nu prea e cunosout în 
aceste colonii. Tot oe nu produce se dis
truge. Trântori, luorătore, care nu mai pot 
lucra, albina-mamă, cari nu mai depune 
destule ouă — în mijlooie 3—4000, pe 
— se uoid fără cruțare. Singura preocu
pare a aoestor insecte este asigurarea esis- 
tenței coloniei.

N’o sâ mfi ooup aid de descrierea 
anatomică a oelor trei feluri de indivizi 
dintr’un stup, der în trâoât țin să notez, 
că conformația oorpului lor e în legătură 
cu funcțiunile, pe cari urmâzăsâ leîndepli- 
nâsoă.

Un fapt ourios se observă la larvele 
de albine. Din aceleași ouă și larve ies și 
albina-mamă și luorătorele, și numai hranei 
deosebite, ce i-se dă, se datoresce deevol- 
tarea specială a albinei-mame.

Activitatea albinelor este pănă ajl 
neîntrecută; ele lucrâză <fiua și ndptea tot 
timpul vieții, fără a-se odihni sâu durmi 
vre-o clipă. Prinoipiul celor opt bre de 
munoă, nu este cunoscut în ooloniile lor.

Un fapt aprâpe uimitor, care se ob
servă la aceste animale ou o organisațiă 
anatomio atât de inferioră, e că se bu
cură de o inteligență mai presus de orl-oe 
înohipuire. La densele nu e numai instinotul, 
care dirige tote lucrările lor, o judecată 
sănâtbsă, ci un taot și un bun simț fără 
semăn îi călăuzesc» în împărțirea și ese- 
cutarea multiplelor funcțiuni și lucrări, de 
oarl depinde mersul regulat al coloniei.

Eduoația, care se dă tinerelor lucră- 
tdre, e fbrte chibzuită. Cum ese din celulă, 
albina fiind prea slabă pentru a merge să 
adune, după-ce i-se face ou multă îngrijire 
toaleta de albinele bătrâne, i-se dă să mă
nânce miere și chiar de îndată o pun să 
îndeplineeoă diferite lucrări în lăuntrul 
stupului; îngrijirea și hrănirea larvelor ou 
un amestec de polen, miere și apă, secre- 
țiunea și pregătirea lamalelor de cără pen
tru construcția fagurilor sunt funcțiuni 
esolusive ale albinelor tinere. Demn de 
remarcat e esactitatea matematică, după 
oarl sunt construite oelulele, mai cu sâmă 
aoele ale luorătorelor. Uniformitatea aoâsta 
a celulelor e atât de precisă, înoât Râaumur 
se gândise să le propue ca basă pentru un 

sistem de măsuri uniforme, înainte de ce 
s’a introdus sistemul metric. Și oeea-oe e 
mai curios e, că la construcția aoestor 
oelule albinele lucrâză fiă-care pe contul 
său, fără a fi conduse de o albină-șef și 
totuși se întâlnesc în luoru, par’că ar fi o 
înțelegere comună între densele.

Luorul acesta se esplică ușor, dâoă ne 
dăm sâma de așa c]isa viață psihologică a 
unei colonii de albine. O ooloniă de aoeste 
bâzăitbre n’ar oonstitui, decât un singur 
tot, un individ, dâeă voițl, și tote albinele 
n’ar fi deoât organele aoestui individ. Că 
o albină nu trăesce pentru sine; pentru 
dânsa totul e oolonia. Și dovada oea mai 
bună ni-o dă următbrea esperiență: Pu
nând o albină sub un olopot de stiolă; 
unde va fi și miere și apă, ea nu se va 
atinge de densele și va bîzăi sub olopot, 
căutând o eșire pentru a porni să găsâsoă 
stupul și va preferi să moră de fome, dâoă 
nu va reuși să scape de sub clopot.

încă o dovadă din cele mai frumbse 
oă individualismul e ou totul înlăturat în 
ooloniile de albine și oă tbtă activitatea 
are numai în vedere bunul mers și asis
tența coloniei, e și următorul fapt: Dâoă 
s’a neglijat sâu nu s’a reușit să se reîn
noiască albina-mamă, stupul rămâind astfel 
orfan, se începe o desorganisare completă 
a coloniei.

Luorătorele nu se mai ooupă de re- 
ooltă, și dâeă câte-va mai rătăoesc pe 
câmp și se întoro ou oeva provisii, se 
opreso la intrarea în stup și par’că li-e 
grbză să oalce pragul, par’oă ar avâ di
nainte oonsciință, oă oolonia e oondamnată 
să piară.

Deoă întroduoem în stup o bucată 
de fagur cu ouă, luată dintr’un alt stup, 
imediat aotivitatea coloniei reîncepe ou 
mai multă vigbre, o reorganisare a mnnoei 
face loo desagragărei de mai înainte și 
prima grijă a lucrătdrelor e să scotă cât 
mai repede o albină-mamă.

Povestea lupului.
In vremea de demult pe când Dum- 

nedeu umbla pe pământ s’a întâlnit la o 
margine de apă, lângă care se făcea și o 
pădurice — cu diavolul.

Diavolul a dis atunci lui Dumnedeu: 
„Lasă-mă, Domne, să creiez și eu ceva. Și 
cu voia lui Dumnedeu diavolul își alege 
un coșcogămite butuc din pădure, îl cio- 
plesce și face din el o dihaniă cât tbte 
dilele.

— Ce did Domne, de făptura asta 
a mea?

— „Eu cfic s’o faci mai mică, că-i spe
ria lumea ou densa. S’apucă dracul de cio
plit, cioplesce cât mai cioplesce și isbutesce 
după multă muncă să facă un lup aidoma; 
numai că n’avea suflet.

— „Păi acuma, Domne să-mi dai pu
tere să-i dau suflet/ clise dracul, neputin
cios la așa ceva.

vălmășiți și înspăimântați ca de o 
urgia cerâsca.

Victoria! Din tote părțile se ves
tea victoria. Trompete resunau vo- 
iose, drapelul se înălța mândru de 
pe parapet, mii de ura se aucjiau din 
mii de pepturî, — dâr vai!

Lângă drapel Vlad că4use.
Era plin de răni și sângele-i 

curgea; simția cum forțele i-se duc.
In jurul lui înse răsuna atâta 

isbândă, încât într’un moment de 
nouă înflăcărare cercă se se scole, 
să scotă din pământ drapelul, unde 
singur îl împlântase și se-1 ducă de
parte, mai departe.... după un dor 
nemărginit de victoria... Der rămase 
că4ut, puterile-i periseră. înțelese 
atunci, că more.

Dâr a învins. Cât ar fi de feri
cit mărețul căpitan, el care voia se 
pue atâta vitejia în inima lui, dâcă 
l’ar vedea învingător !

Căci ca el a purtat drapelul 
înainte, ca el a deșteptat vitejia în 
inima tuturor, când s’a repe4it în 
foc trăgând dupe el pe toți în luptă.

Ca el Vlad s’a luptat, a învins 
și muria, dus tot ca el de aceeași 
putere a inimii — de iubirea pentru 
patriă!

Pentru patriă! — pentru tot ce 
iubia el mai mult pe lume! —pen
tru Fira! De-acum înainte poți fi li
niștită, Firo, și fericită, Vlad a în
vins, dușmanii s’au dus, vieța-ți va 
fi neturburată, și o vedea par’că, 
cum iese înaintea lui reîntors dela 
victoriă, cu fața rî4ândă, cu brațele 
deschise, dând a ei iubire pentru a 
lui isbândă. „Der pentru tine a fost, 
pentru tine prin iubire“.

Da, prin iubire, căci iubirea-i 
taină puternică, care ne face a înțe
lege sensul vieții.

Fața înse i-se pălise, ochii i-se 
închisese.

Vlad se stingea, der precum o 
rază într’o lumină, așa el se stingea 
învingător într’un vis de fericire.

Vedea o nuntă mare, la care se 
strînsese o lume întregă în haine de 
serbătore, cu inimile voiose, aducend 
flori de podobă pentru ginere și mi- 

râsă — pentru Vlad vitâzul și Fira 
cea frumosă. O vede pe Fira în că- 
mașe cu fluturi, încinsă cu roșu, pe 
cap cu fluturi, gătită în betâlă ca 
într’o lumină cădută din sâre, cum 
veselă rî4ândă, fericită sta lângă el, 
pe când mama Iona cu lacrimi de 
fericire-i binecuvânteză.

De-atunci înainte va fi a lui ne
despărțită pentru vecie...

Când l’au găsit stins la piciorul 
drapelului, era așa cum fusese în 
ultimele momente ale vieței.

Tricolorul fâlfăia neastâmpărat 
în vânt, parc’ar fi fost viu, er Vlad 
sta aci mort, cu capul culcat ală
turi, cu fața liniștită, cu surîsul pe 
buze, mulțumit păr’că de sortă-i ca 
și când singur, de bună voie și-a 
dat suflarea vieței drapelului țării, ca 
unui frate iubit.

(Va urna.) Virgil Broscărescu.

Binefâeetorii.
țin amintirea lui Mihail StroesciT).

Ga plbia cea măndsă, oe oade pe pământ, 
Gând vremea-i seoetdsă și n’are-așeflământ 
Ca rouă râoordsă, oe cade pe ogor: 
Sunt inime milbse, ce vin la un popor.

Ga sorele, ce arde omeții pe câmpii; 
Din gropi desgropă morții și-’i faoe ârăș vii: 
Tot ast-fel sunt pe lume și omenii oei mari 
Numai durerea este, oă sâ ivesc prea rari.

Ei vin de 6re uude, vin dela Dumnedeu 
Gu daruri mari, bogate: ei sunt un semi-c)eu. 
Tot oe e râu /ascunde, se spulberă în vânt, 
Când ei ș’arată fața aicia pe pământ.

Români de pretutindeni cu toții vâ’nchinațl, 
Când vin suflete sfinte, voi capul vi-1 plecați! 
Prin ei Dumuecjeu mâna ș’arată între noi; 
Prin ei râul dispare, fug haite de nevoi.

Condeiul, dalta, plugul sâ mișoă mai ou drag, 
Când vine fericirea și le suride’n prag.
Români de pretutindeni cu toții vâ’nohinațl, 
Când vin suflete sfinte, pe Domnul lăudațl!

Brașov, 20 Noemvrie 1900.
I. Bariu.
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— Ia di-i așa : „Sai lupule de mănâncă 
pe dracul“.

Da dracul în loc să dica așa, dice: 
„Sai lupule de mănâncă pe Dumnedeu“.

Lupul însă stătea neclintit. Atunci 
Dumnedeu când vede viclenia diavolului 
grăesce supărat: „Sai lupule de mănână 
pe dracul !u și cum a isprăvit vorba lui 
dătătore de viață, de odată lupul s’a și 
mișcat din loc. Când a vădut dracul așa, 
unde nu ți-a tulit-o la fugă și fugi și fugi 
de-i sfărăiau călcâile, — și cum fugea așa 
dela o vreme țuștl! într’o băltocă unde lupul 
n’a putut se-1 mai găsăscă. Der tot îi mâncă 
lupii pe draci acum la Boboteză când se 
sfințesc apele și când diavolii neavend ce 
să facă fug de-șl scot ochii care încotro 
din ascundăturile lor.

Din așchiile cari le-a cioplit diavolul 
când a făcut lupul, au eșit cidrele, corbii 
și alte dihănii mici cari, fac destule posne 
omului.

Audită dela Vasile Ardeleanu din 
Vrancea. (,,A.lb.“)

IULTS ȘI DE TOTE. 

par a dovedi, oă altoirile oele mai oiudate 
sunt cu putință. Așa a reușit a altoi Ver
nonia pe Xanthium încă de anul treout. 
Luorând ou mare îngrijire, a altoit pătlă
gele roșii pe varcjă și dâr avem a faoe ou 
familii forte deosebite : Solanee și Oruoi- 
fere!

Se prind însă numai când și altoiu- 
rile și plantele, pe cari altoim, sunt tinere.

De altfel vâsoul se altoesce dela sine 
pe cele mai felurite plante și el trebue să 
fi dat ideiă și celor vechi.

Ca,lex4.d.a,rVLl septemânei.
NOVEMBRE. are 30 dile. BRUMAR.

Pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere.
Joi 
Vnen 
Sâm.

26 C. p. Alimpiu
27 S. Iacob și Persul
28 S. mart. Stefan
29 S. mart. Paramon
30 S. m. ap. Andreiu

1 S. pr.- Naum
2 S. pr. Avacum

9 2 Adv. loach.
10 Iudita 
If Damas pp.
12 Otilia
13 Lucia
14 Spiridon
15 Valerian

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 7 Decemvrie. 1900.

Mesura 
sdu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. i fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 11
1

60
îi Grâu mijlociu . . . 11 20
n Grâu mai slab . . . 10 80
îi Grâu amestecat 9 60
p Sâcarâ frumosă. . . 8 60
îi Săcară mijlocia. . . 8 —
îi Orz frumos .... 7 20
n Orz mijlociu. . . . 6 80
îi Ovăs frumos. . . . 4 80
îi Oves mijlociu . . . 3 80
îi Cucuruz .................... 7 20
n Mălaiu (meiîl) . . . 8 ■ 40
71 Mazăre........................ 18 40
îi Linte........................ 21 _
71 Fasole........................ 10 20
71 Sămânță de in . . . 21 60

71 Sămânță de cânepă . 8 60
Cartofi........................ 1 70

71 Măzăriche................... — _
1 kilă Carne de vită . . . — 88

îl Carne de porc . . . — 88
71 Carne de berbece. . — 64

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

Bursa de Bucuresci
din 6 Dec. 1900

Valori
1

—) ,3
Scad. Cu 

banicup. gata

Renta amortisabilă.................... f-°/o >pr.-Ocl 87.'/,
11 „ Impr. 1892 . . . &„ ian,-iul 88 ’/,
J) „ din 1893 . . . 5 „ 88'/,
n „ 1894 int. 6 mii. 5 ,, Apr.-Oct.
n „ Impr. de 32'/, mii. 4 „ lan.-Iiilie 75 —
iî „ Impr. de 50 mii. . 4 „ 75.1/4
n „ Impr. de 274 in. 1890 4 „ 11 11 75.3 */4
n „ Impr. de 45 m. 1891 4 „ n h 75?/.
n „ Im. de 120 mii. 1894 4 „ 75 3/,
n „ Impr de 90 mii. 1896 4 n 74,’/4

Oblig. de Stat (Conv. rurale) 6 B Mal-NOV. 74-74
„ Casei Pensiunilor fr. 800 10
„ comunei Bucuresci 1883 5°/o Ian.-inl. _ ,__
11 „ „ din 1884 5 » Mai-Nov. —.—
» „ „ ain 1888 5 „ lun.-Dec —.—
n „ „ din 1890 & „ Mai-Nov. —.—

Scrisuri ionciare rurale . . . 5 n Iau.-Iuli. 9O.’/4
Scria. fonciare rurale din 1810 n »

li „ urbane Bucuresc » n 78.—

Oblig. h 11 J aȘÎ ■
Soc. de basalt artificiali 6„

n »
n n

73 —

V N.
Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 '50 v. _ _
Banca Națion. uit. iiv. 86.— 500 intr. V. 2150
Banca agricolă............................... 500 150 v. 282 -
Dacia-Rotnânia uit. div. 35 lei 200 intr. v. 20 i.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 n ii 384.—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 386.—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 H 11 —,_
Soc. rom. de hâriie uit. —.— 100 __,—
„Patria11 Soc. de asig. uit. 4 lei 100 _ .__
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 100.—

H , „ „ 2 em. u. d. 0 1000 n d —.—
Soc. de fur. militare u. d. GO 1. 300 —1
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 1J0 1. 1000 —,—
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 —,—
20 franci aur............................... — —.—
RnKrinilfi TInît.o Ha cmvÂQA 12 89îî n

Conductele de petrol în Caucasia.

In Iunie 1900, s’a pus în întrebuin
țare conductul de petrol dela Mihailovo 
lângă Tiflis pănă la portul Batum și o să 
aducă mare ajutor petrolului rusesc în lupta 
cu cel american. Conductul e lung de 230 
kilometri, deci cel mai lung de pe pământ 
și e alcătuit din țevi cu diametru năuntrie 
al golului de 20 centrimetri. Conductul e 
împărțit în 92 de bucăți prin ventile, ca 
să nu curgă prea mult petrol și să se pierdă 
la cas de ruptură a vre-uuei țevi. Kerosina, 
care se face în fabricile din Bacu, lângă 
marea Caspică, se transportă în vagone- 
căldărl pănă la stația Mihailovo, unde se 
pune în reservorii mari, cari cuprind pănă 
la 420.000 de puduri; de acolea o scot 
două pompe și o urcă în reservorile dela 
stația Zamtredi, cari pot cuprinde 360.000 
de puduri, de aici alte două pompe îl ri
dică, și-l transportă la stația Zupsa.

De acolea pompele îl trimit pănă la 
marea Negră, la Batum, unde sunt reser
vorii cu încăpere de 1.500,009 de puduri. 
Prin ajutorul unor ramificări se pote, după 
voe, vărsa petrolul ce vine prin conduct 
ori în aceste deposite ori de-a dreptul în 
vapdre speciale menite transportului de pe
trol ori în depositele celor 11 fabrici, cari 
fac cutii de tinichea și le umplu pentru 
esportul în Orient. Un vapor cu încăpere 
de 6000 de tone se pote încărca în 24 de 
câsurl. Conductul, etc. constă cinci milione 
de ruble, e administrat de guvern, er cos
tul transportului dela Mihailovo la Batum 
e de * * */4 de copeică la pudul de kerosină 
(petrol de lampă). In curând o să se în
tindă conductul pănă la Bacu, acuma s’a 
hotărît a-1 prelungi, de-ocamdată, pănă la 
stația Agtagla, la răsărit de Tiflis.

*
Meșteșugii! altoiului la cei veeiii.

Astăcjl 89 crede, că se pot altoi nu
mai plante înrudite între ele, precum per- 
sicl pa pruni, perl pe gutui ete.; ba chiar 
niol așa nu se pbte tot-deuna; așa oren- 
guțl de măr nu se prind pe păr și nici 
pruni pe cireși. Varro, în adevăr, e de pă
rere, că măr pe păr se pdte altoi, dăr du 
păr pe stejar. Virgilius însă ne povestesoe 
minuni, der era poet și nu l’am crede, dâoă 
Plinius și Columella nu ne-ar spune, oă 
orl-ce crăngă se prinde pe orl-oe copac, dâoă 
nu e prea mare deosebire în felul cojei. 
Plinius spune, că a văcjut.un pom, oare 
dădea cele mai felurite fructe: nuol, fragi, 
struguri, smochine, mere, pere, rodii.

Pe platan și pe stejar se pdte altoi 
orl-oe, dăr fructele n’au gust bun; de-ase- 
meuea se pdte altoi orl-ce pe rodiu și pe 
smochin.

Pe păreți în Pompei se văd asemenea 
pomi zugrăviți, dovadă, oă erau. S’a ore- 
<jut multă vreme, că ramurile străine erau 
furișate prin trunohiurl soorburose, dăr 
aveau fiă-oare rădăoina lui. Asemenea di
băcii fao și grădinarii din cjilele ndstre.

Totuși încercările lui Lucien Daniel

Primesce depuneri spre fructifi
care sub următorele condițium:

1. Depuneri făcute la a căror ridi
care nu se cere abcjicere cu 5°/0.

2. Depuneri făcute cu condițiu- 
nea de a se anunța ridicarea lor con
form statutelor, atât dela particulari 
cât și dela corporațiuni cu 6 °/0, 
solvind în cașul acesta institutul și 
darea erarială după depuneri.

Depuneri și ridicări se pot face 
și prin jjpostă și Bă resâlvă cu rein- 
tărcerea ei.

3. Acordă împrumuturi pe lângă
cambii și obligațiuni.

Porumbacul inferior, 1 Dec. 1900.
n78,i—i Oireoțâufiwa»

S c o ni p t u r i:
Banca nat. a Rom. 8°/„ Paris .... 37o
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . .
Casa de depuneri Berlin .... 5"/o
Londra .... « n Belgia .... 4'7o
Viena..................... 47, Elveția .... b°/r

Cursul! pieței Brașov.
Din 5 Decemvre 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump.
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump.
Mărci germane Cump.
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

18.70 Vând.
18.- Vând.
19.10 Vând.
11.30 Vend. 

127.— Vând.
58.50 Vend.
10.70 Vând.

100.— Vând.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 6 Dec. 1900.

Cuali-
Semin î e tatea Prețul per

per 
Hect,

100 cliilograine

deja pănă la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.65 7.75
Grâu dela Tisa .... 80 7.65 7.70
Grâu de Pesta 80 7.55 7.65
Grâu de Alba regală . . 80 .— ,—
Grâu de Bâcska , . . 80 .—
Grâu unguresc de nord . 80 .—
Grâu românesc .... 80 —

Cuali-
Semințe vecin Soiul tatea Prețul per

ori none per 
Hoct. 100 cliilograine

dela pănă la
Săcara. . . .0—72 6.70 6.90
Orz . . . nutreț. . 60—62 6.60 6.70
Orz .... de rachiu 62- 64 5.7 b 6.—
Orz . . . . de bere . 64- 66 5.&0 5.75
Ov6s . . .
Cucuruz . . bănățAn . 75 ,_ ,_
Cucuruz . .
Cucuruz . .

alt soiu .
11 H

73 —,— — t_—

Hirișcă . . 5.30 5.40
Producte div. Soiu 1 C u r s u -ț

dela pănă
Săm. de trifoii; Luțernă ungur.

„ transilvană tl — — .—
11 „ bănățenă d

&11 „ roșiă —.—
Ulei de rapiță rafinat dupl a 0 —.—
Ulei de in . . i' —.— —.—
Unsdre de porc dela. Pesta 

dela țdră..
0 59.50 60.—

ii n (1)
Slănină . . . sventată . ■ti 47.50 47.50
Prune .... din Bosnia • • 0 15.- 15.50

11
Lictar .... Slavon și Serbia

0 
rl 18.25 18f)0

din Serbia în s. A — —.—
Nuci . . . • slavon nou Pi —. — —.—
Gogoși. . . • serbesc —

11 din Ungaria . . —.—
Miere .... ungurescl. a —.— —.—

serbescl . Pi —— —-.—
Ceră . . . brut . . —.— —.—
Spirt .... Drojdiuțe de s.

Cursul la bursa dm Uietsa.
Din 4 Deoemvre. n. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................116.25
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.85
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/l, • 119.50 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4l 2 3/2% 99.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91.30
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii......................167.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.— 
Renta de argint austr........................... 98.60
Renta de hârtie austr............................98.30
Renta de aur austr...............................119.65
LosurI din 1860.................................. 135. —
A_cții de-ale Băncei austro-ungară . 16.95

18.76
18.06
19.16
11.40

101.—

Deschidere de Magazin.
Am ocărea a face cunoscut Onor, public, că asii lisat 

asupra-mi

Depositul de împletituri mehanice 
dela Domnul G. Foiîh de aici.

Vendarea se face în localul din Tergul pomelor nr. 18. 
La vendare vine numai fabricatele firmei de mai sus. "UȘI

Recomand cu deosebire fabrioatele de Ciorapi, mănuși, gi- 
letie de dame și bArbațl, gamașe, Sveatir pentru biciclist! și 
tote articolele de împletituri. Totfelul de premenele trico, din lâ
nă și bumbac, albituri albe pentru bărbați și alte articole cu 

pretură forte ieftine.
Rogându-mă de o cercetare numărosă, asigur un serviciu 

reel și cu atențiune.
Cu tătă stima

S. Wilk. 
Deposit de împletituri melianice G. Foitli 

—= Tergwl gomelor 18. =—

AVIS.
Brânză prospetă de Liptau prima calitate,

in fi e- ca re di
Cârnăței ferbinți cu hrean,

Unt prospet (Theebutter) din Lăptăria Centrală.
afumate escelente,

Se capetă pe lângă un serviciu cu atențiune la

E. R. FERNENGEL
în Strada Hirscher, podul ISătușilor Wr. 2.

4-10.1150.

<

7

<

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 678.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 670.76 
NapoleondorI........................................... 19.16
Mărci imperiale germane . . . 117.6272
London vista................................... 240.20
Paris vista...........................................95.70
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.50
Note italiene....................................... 90.65

Proprietar: Dr. Aurei Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu fâcuor.

Caută aplicație
în vre-o cancelariă ca scriitor, 

s6u îșl oferă serviciile ca conducător 
de cor bisericesc basat pe cunoscințe- 
le câștigate ca învățător în decurs de 
18 ani, în care timp a înființat 14 
coruri vocale, vorbesce pe lângă limba 
română și pe cea germană și sârbă.

Reflectanții a se adresa la:
Traian SSratescu, 

diriginte de cor,

în ciușiii (Gorbgtemplom-utcza 6). 

„PoriimUceana" 

cassă de economii, societate pe acții 
în Porumbacul inferior 

(Also-Porumbâk). (Comitatul Făgărașului). 
’și-a început activitatea la 1 Oct. 1900.

&
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Subsemnatul aduc la cunoscința publică, că am des
chis cu i sept, a e. un atelier cu salon pentru 

Croitorie civilă și militară 
în piața roșelor (sub Bucium) nr, 15.

Atelieml meu î-1 conduc cu calfe dintre cele mai esperte, 
care au învățat meseria acesta în cele 
Budapesta.

Am și un deposit binișor asortat cu 
branja acesta.

Practica mea de mai mulțî ani ca
curescî, Cluj ș. a. me pune iu plăcuta posiție de a pută esecu- 
ta solid și prompt orl-ce comandă mi-sar face în branja acăsta, 
pe lângă condifiunile cele mai convenabile.

me rog de sprijinul și concuisul binevoitor al onor, 
public a . ator. __
,TParxrel 

croitor.

mai bune ateliere

tot felul de materii

croitoi în Vietia,

din

din

Bu-

Deci

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

Articol universal, Export în tote țările.
CHIEF-OFFICE 48 CRIXTON-ROAD. LONDON S. W.

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

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

w Mijloc de vindecare miraculos. "W 
veritabil numai cel provădut cu marca colore vărde Nonnenschutz- 

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

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

emi Trimiterea se face numai după primirea banilor, ess 

Alifia-Cegitifolia A. Thierry mită Alifia miraculosă 
mult cautată, renumită pentru efectele ei vindecătdre. Face operațiuni de prisos1 

Cu a'esta. salbă sau vindecat un caries învechit de 14 aDÎ, declarat de incu
rabil, de curând și o bdiă de rac învechit de 22 ani. Are efect antiseptic, alină 
durerile, vindecă ranele de tot felul, îumoie, disolvă, trage din rană orl-ce corp 
strein. — Un borcan costă 1 cor. 80 bani. — Se trimite numai după primirea 
banilor. La comande mai mari se dă mai ieftin. Se produce ariual 1000.000 borcane. 

Despre amendouă mijlceele de vindecare se pote vedea o archivă de atestate 
originale din tdte țările lumei. — Atrag atențiunea a se feri de fa'sificate și a fi cu 
aterț’une <ă borcanele se fie provecjute cu fiima: Ațțotheke zum Schutzengfll des 
â. Thierry. — Unde nu sunt depourl se nu se cumpere falsificate, ci să adreseze 
comanrtele direct la

Apotheker A. Thierry’s Fabrik în Pregrada bei RollMSanrtlW.
(Liferant des dsterr. Ir. k. Staatsbeaniten-Verbaiides.)

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

o a ■soe O' o

O
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-= DESCHIDERE =- 
de CAFENEA și RESTAURANT 

W în Villa Kertsch.
Sâmbătă în 8 Oecemv^e n. 1900 sau deschis 

în „VilBa Kertsctî(£ sub firma :

CAFFEE & RESTAURANT 
BULEVARD".

n

o

o

59
Din incidentul acesta sau dat și un

mare CONCERT militar.
S.bscrisul îmi iau voie a aduce la cunoscința P. T. pu

blic, că sus numit îl local, după cerințele 
mul rang și e aranjat fcGte elegant, bine 
stă la disposnțâă tote dîarele.

lai Ițestaurant se vend peste
deosebire heS'C
care se servesc Ou. 
cu ajutorul condeDsității aerului,

de față, este de pri- 
înoălcjit, veotilat și

o

o

o

tot beuturî bune, cu 
Oreher’s HofThrshi44 și de Miinchen. 

public cu cea mai modernă inhalaț une,

a

—■ ■ j pe lângă prețurile cele mai moderate. j--------
Angajându-mi și un bucătar-șef, care a lucrat în cele 

mai mari stabilimente ale țării, sunt în plăcuta posițiă a sa
tisface pe deplin cerințelor Ou. 
aranjarea de mese pentru nun te și banchete.

Rugându-me de o cercetare numerosă,

public. — Mai iau asupra-ml

3 - 3

O— =0 &

sem uez
cu totă stima

N9. Lebovîts
♦CM——-0....

o

a

d

|| Fondată 1867. |

Strad-a, ExzEilaail

Deposit mare:

jȘXXXXXXXXA xxxyk;:s;ss;s;

|| Fondată 1867. ||

Eretjii L. HELMBOLD
(Proprietar: VICTOB S1LOQ1D.)

Brașov;
"VU^eiss nr

Deposit mare:
24, (cașa proprie).

I
B ie obiecte de

Inele de logodnă
; în diferite mărimi, greutate și forme

fin lucrate.

de ciasornice elvețiene

ao fi
e i a I s ÎS â c k e 8»

Articole de tacâmuri de argint.
&TELBES? de REPARATURI.

§

rTJ

X
X
X

X
X
X
X
X

X

C...» «a d.e oloiecte veclii ele stvir,
U iii, & A w a C argint și petri scumpe.

X M

li
UK XXX n M X X X X

1 a

('T’lxeeloTjLter)

din Jpăpităriaj CentralăBrașov,
ii ©âgiB' la

în prăvăliile mai de frunte de delicatese și coloniale, 
si în’

1140,5—10

5!i 51
1110

x
X

x
X
X

X

-——--- ——— ----------—[f
MAREA BANCRUTĂ! B

RdNew-York și LoBîdă’a n’au lăsat necruțat nici continentul euro
pean și geiairea fWbl’ică. sie s’a văd.ut necesitată să dă
ruiască întregul ei deposit în schimbul unei răsplate mici pentru muncă. 

JE'ti sunt împuternicit s& îndeplinesc acest mandat.

Eu trimit' pJ’ln urmare orI CU1> următorele 6.60 ?i adecă: - “AAIaaa.wb obiecte pentru mica sumă de AJL*
1

1

6
2
1
1

lingură de argint pen
tru supă patent ame
rican ;

lingură de argint pentru 
lapte patent amerioan ;

cescl Victoria englezescl; 
candelabre de masă; 
strecurătore pentru ceiă; 
zăharniță;

42 bucăți la un loc fi. 6.60.

©
i 
s 
fi 
£1 
i 
uTii

cuțite fine de masă cu 
lamă veritabilă en- 
glesă;

furculițe de argint pa
tent american dintr’o 
bucată;

linguri de argint patent
american;

lingurițe de argint pen
tru cafea patent ame
rican ;
Tdte cele 4S de obiecte sus amintite au costat mai l s 

înainte fi. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bogatei S 
de fl, 6.®O.

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

Cea mai bună dovadă, că acest inserat nu e șarlataniă, ru6 
simt îndatorat în public, că orl-cine, căruia nu-i convine marfa îi trimit 
banii înapoi, nimenea însă să nu trecă cu vederea ocasiunea acesta favo
rabilă, de ași procura acestă garnitură pomposă, care cu deosebire se po- 
trivesce pentru

Cadouri de crăciun și anul nou!
și în economia ©aseL

®ej8«ta nnmaâ Ia JM-’ A. HIRSCHBERG-s 
Exporthaus fur amerik. Patent-Siiber-waarenfabrik 

W B. E 1$, E.E., S&esaabFandista-asse l®/9
Se trimite în provincia numai ou rambursa poștală său ou trimiterea sumei 

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

9

JEstras dini serisoriBe de recwsiwseiiițsi.
Ce mi-ați trimis, sunt mulțumită. Ve recomand și altora.

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

Lnbaczov, (Galiția)
Sunt fdrte mulțămit cu trimiterea garniturei, și se’ml mai trimiți încă o garnitură 

cu fi. 6.60. — Kolozsvar. Exelens Baronin Biinffy.

Gruber, preot

B a b i c, căpitan.

8
•ir.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


