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Germama șs polomsmuL
Desbaterile din dieta prusiana 

asupra interpelărilor tăcute din parte 
germană și polonă în afacerea dela 
Wreschen, sunt de un deosebit in
teres. fiind-că descoper tdte firele 
politicei germane față cu polonismill 
din provinciile ostice prusiana.

De-odată lumea află prin însuși 
graiul cancelarului german, că ces- 
tiunea polonă este pentru Germania 
„cestiunea cea mai importantă" dela 
a căreia regulare âternă desvoltarea 
yiitoru ui celui mai apropiat al pa
triei

Mai mult contele Bulow a dat 
pe iapă, că germanismul se simte în 
acele ținuturi cu populafiune mixtă 
amenințat de polonisare, de aceea el a 
desfășurat un program întreg, ară
tând măsurile, ce vrea se le ia gu
vernul pentru a combate acel peri- 
cul, cu alte cuvinte pentru a ger- 
manisa mai cu succes ca pană 
acuma.

Foile șovi,niște maghiare sunt 
încântate de măsurile, ce le puue în 
vedere cancelarul german în contra 
Polonilor, și le recomandă deosebi
tei atențiuni a politicianilor ma
ghiari.

Cetitorii noștri vor vede din 
cele raportate mai jos despre cu
prinsul vorbirei contelui Bulow, de 
ce natură sunt măsurile, ce viea se 
le ia guvernul pentru îngrădirea, 
susținerea și lățirea germanismului 
în provincia Posen. Sunt forte scurt 
vedetorl șoviniștii unguri, cari vor 
se-și ia de esemplu aceste disposi
tion! propuse de contele Billow, der 
sunt și nisce ignoranți vrednici de 
compătimit, când în îngâmfarea lor 
cred, că Maghiarii își pot permite 
ceea-ce îndrăsnesce o mare putere 
ca Germania

Măsurile de germanisare, docare 
facem amintire mai sus, nici că sunt 
nouă. De trei zeci de ani, după 
îns ;șl mărturisirea cancelarului Bu- 
Jow, aceste măsuri, luate față cu 
Polonii din provinciile de ost, puțin 

folos au adus Prusiei și Germaniei, 
așa că acum din nou regimul pru
sian se vede eonstrîns a-se gândi la 
nouă mifloce „de apărare".

Decă der o națiune cultă, tare 
și fdrte numerosă ca cea germană 
n’au put.ut’o scbte la cale în trei de
cenii a face pe Poloni să șî uite de 
aspirațiunile lor naționale — atunci 
ce cred a ajunge șoviniștii maghiari 
vrend a maimuța pe Pruwienl. când 
raporturile dintre maghiarism și na
ționalitățile mult mai numerose de 
aici, sunt cu totul altele?

Ar face mult mai bine acei șo- 
viniștl unguri, cari adoră politica 
germană față cu Polonii, dâcă ar 
cumpăni serios cuvintele ce le-a ros
tit interpelantul național-liberai Ho- 
brecht în ședința de Luni a dietei 
prusiane.

Acesta a vorbit între altele și 
de Austria, unde Polonii se bucură 
de-o largă autonomiă, și a 4!Sj uă 
politica austriacă față cu Polonii nu 
pdte send ca model pentru Prusia. 
Austria, (jiso, are problema de a 
ține în legătură cele mai diferite 
naționalități, acordându-le cea mai 
mare autonomiă posibilă. Recundsce, 
că acăsta este una din cele mai 
grele probleme pentr’un stat. Inse 
Prusia nu este un stat poliglot, ci 
un stat național unitar, esclaraă nu
mitul deputat.

Adevărat că Prusia se presentă 
din vechime ca un stat național. Cu 
tote astea nimeni ruse va găsi, care 
find nepreocupat se aprobe intole
ranța. ce-o manifestă guvernul ei față 
cu numeroșii săi supuși poloni.

Der Ungurii de unde și pănă 
unde ar pută pretinde a fi în ace
leași condițiunl cu Prusienii, față cu 
naționalitățile din Ungaria.? Cred ei 
că ajunge a vorbi de „statul națio
nal unitar" ea să și fie și să vieze 
de fapt?

Ungurii n’ar trebui să uite nici 
un moment, că decă problema Aus
triei este și trobue să Ce de a uni 
diferitele sale naționalități, acordân
du-le autonomia cea mai largă, atunci 

nici problema Ungariei nu pdte fi alta, 
căci poJigîotismul ei nu este eu ni
mic mai restrîns decât al Austriei.

Sunt asemănări și deosebiri, pe 
ceri numai oibii nu le văd și nu le 
înțeleg.

Dieta ungară își reîncepe adl șe
dințele. Pentru adi era pusă la ordinea di- 
lei desbaterea specială a proiectului de 
lege despre cassieriile comitatense. Minis- 
tru-președinte SseU fiind bolnav (s’a su
pus unei operațiuni în Viena) a rugat 
presidiul camerei să propună amânarea 
desbaterei. Se vor desbate proiectele mi- 
nisteriului de honvedi și probabil, că săp
tămâna viitore se .va începe desbaterea 
asupra budgetelor diferitelor ministerii, 
desbatere, care trebue negreșit sfîrșită 
pănă în Februarie. Se plănuesce prelun
girea ședințelor și ținerea de ședințe pa
ralele, pentru-ca desbaterea budgetară să 
nu dureze pănă târdiu în Martie seu 
Aprilie, când va trebui să se desbată 
proiectul tarifului vamal.

„Reichsrath“-ul austriac se va 
întruni, probabil, pe la finea lui Ianuarie.

înalt ordin de di.
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Regele Carol al României a dat, din inci
dentul Anului nou, următorul înalt ordin de di:

„Ostași,
„Cu anul ce începe astădl, se împli- | 

„nesce un sfert de veac, de când, în ca- I 
„pul vostru, prin vitejia și devotamentul ' 
„ce a-ți arătat, am dobândit neatârnarea 
„țărei și s’au reînviat timpurile gloriose. 
„Ați dovedit, că marile jertfe, ce țera a 
„făcut și face pentru iubita Mea armată, 
„nu sunt zadarnice.

„In anul ce se sfîrșesce, ’mi-ați dat 
„plăcutul prilegiu de a vede, că urmați, 
„fără preget, a fi călăuziți de sentimentul 
„datoriei, al onorei și al iubirei de patrie 
„și că țera, răzămată pe viteza mea ar- 
„mată, pdte privi viitorul cu încredere, er 
„eu pot fi mândru de ea.

„Vă urez ani multi și fericiți".
Dat în Bucuresci, la 1 Ianuarie 1902.

Carol.

Declaratiunile hi Biilow.
în dieta prusiană s’a discutat în diua 

de 13 Ianuarie asupra cestiunei polonese. 
Cu acestă ocasiune cancelarul german a 
făcut unele declarațiuni importante, la 
cari revenim astădi.

Cancelarul declară, că nu se pdte 
tolera, ca instrucțiunea să servescă drept 
mijloc de polonisare a copiilor germani (?). 
Trecând la partea economică a cestiunei 
spune, că deși proprietatea mare se află 
pe jumătate în mâni germane, totuși in
fluența germană în provincia Posen este 
neînsemnată. Din partea statului se va 
face tot posibilul, ca acestă influență să 
crescă prin înmulțirea domeniilor de stat 
și prin întemeiarea. de majorate și fidei- 
comisuri. Statul se va îngriji, ca proprietatea 
rurală să țrecă în mânile Germanilor, cari 
vor fi colonisați în Posen și vor fi che
mați a afirma caracterul german al pro
vinciei. Nu numai ridicarea proprie
tarilor mari și mici va forma obiectul 
de preocupațiune a statului, dăr și întări
rea elementului german din orașe. Este 
o supremă necesitate a fortifica elementul 
burghez german în orașe și a pune ză
gaz prin acesta polonisării. Se va crea 
deci o clasă industrială și comercială ger
mană. Afară de acesta se va trimite ar
mată germană în diferitele orașe, și con
stată cu bucurie, eă deja la 1 Aprilie în 
Wreschen și Schrimm va fi trimis câte un 
batalion de infanterie.

Mai departe cancelarul releveză im
portanța responsabilității funcționarilor tri
miși în provincie. Aceștia au acolo o mi
siune specială, pe care decă o îndeplinesc 
cu consciențiositate, li-se asigură o carieră 
frumosă. Cancelarul mai espune, că se 
plănuesce înființarea unui museu și a al
tor institute pentru arte și sciințe în Po
sen. Astfel speră cancelarul a păzi carac
terul german al provinciilor răsăritene, un 
ideal, pe care deja Bismarck l’a indicat, 
și care totdeuna a format idealul regilor 
prusienl.

Declarațiunile cancelarului german 
nu numai că nu au fost de natură a ate
nua procedura barbară dela Wreschen, 
der vor trebui să umple de îngrijire pe 
Poloni, căci, precum se vede, li-se anunță

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

întrebuințarea cărților.
Domnul Ion Weiss, tipograf-editor în 

Bucuresci, originar din Brașov și fost ti- 
pograf-lucrător la „Foia pentru minte, 
inimă și literatură" și la „Gazeta Transil
vaniei" în anii 1847—1849, ne comunică 
o frumosă conferență, ce a țin ut’o în „Cer
cul Cultural", secția societății „Gutenberg" 
a lucrătorilor tipografi, întemeiată de d-sa.

Ca subiect al conferentei sale rostită 
în limba română, d-1 I. Weiss a ales opera 
lui Ludovic Hamann despre întrebuința
rea cărților și despre mijldcele spre a-se 
cultiva pe sine, o escelentă lucrare, care ar 
trebui se fie cunoscută și cetită mai ales în 
cercurile lucrătorilor-tipografi, deși aceștia 
în alt sens, trăiesc cu toții în neîntrerupt 
contact cu cărțile.

Din conferență acesta, care schițeză 
cuprinsul cărții lui Hamann, estragem ur- 
mătdrele părți interesante:

In carte găsesce autorul mediul cel 
mai apt al cultivărei proprie și o descrie 
în modul următor:

„Cartea trebue numerată între ope
rele miraculose, cari sunt făcute de cățră 
dmeni, ea este o punte clădită peste rîul 
timpului, de unde vedem dilnic pe morții 
de una sută și una miie de ani, cum vin 
la noi, cei vii; cartea este o legătură strînsă 
în jurul tuturor celor cari cetesc și fon- 
dâză o comunitate de vieță, așa de intimă 
și restrinsă ca nici una altă; cartea este 
o corabie, ce aduce spiritului nostru din 
apropiere precum și din depărtare tote cele 
trebuincidse; prin carte vorbesce savantul 
la savant și cu aceia cari voesc să devină 
savanți înainte de a îmbătrâni. Prin carte 
se adreseză esperimentata bătrânețe la ti
nerețe, ba chiar Ia copii, decă sciu să ce- 
tescă".

Pe lângă carte, primul învățător este 
natura și Goethe dice: „Natura este sin
gura carte, care oferă pe tote paginile 
un mare conținut."

Da, natura este marea carte ilustrată 
și micile opere omenescl de hârtie sunt 
ca și un fel de index și text pentru densa.

Er Schiller dice: „Scrisul dă corp și 

voce multelor cugetări și le transportă în 
foi vorbitdre în cursul secolilor".

„Natura este adevărata carte a des
lușirilor ceresc!, pe care a scris’o mâna 
Atotputernicului însă-șl, și fie-care rend al 
acestei opere fără sfârșit este pentru noi 
o nouă minune," dice Zschokke.

Primele documente ale poporelor din 
antichitate au ajuns pănă la noi seu sculp
tate în pietră, seu săpate în fier, impri
mate în tuciiî, seu scrise pe table de ceră, 
— fie table de regenți, legi, notițe me
morabile, fie despre persone marcante.

Ce pas e însă de acolo pănă la car
tea nostră modernă?

Dăcă o ramură a istoriei culturale are 
o importanță, acesta ar trebui revendicată 
pentru desvoltarea cărței, care este prin
cipalul stâlp al culturei și mijlocitorea is
toriei universale dela generațiune la gene- 
rațiune.

Cărțile formeză mijlocul cel mai efi
cace de educațiune și cultură, sunt la dis- 
posiția chiar celui mai sărac și despre ele 
Weber are părerea: „Că tdte cărțile 
sunt învățătorii cei mai eftinl și adevăra
tul paraclet pentru milione de omeni 
buni".

Chesterfield o nimeresce bine, adre

sând fiului său aceste cuvinte: Acuma nu 
mi-a rămas decât cărțile mele și numai în 
cărțile mele găsesc dilnic ca adevărat, ce 
dice Cicero despre învățătură:

„Acesta ocupațiune cu sciințele, nu- 
tresce anii tinereței, desfată bătrânețea, 
înfrumsețeză norocul, adăpostesce și conso- 
leză în nenorocire, delecteză acasă, nuîm- 
povăreză afară, ne gonesce nopțile și scur- 
teză timpul la voiajuri și la țeră".

„Neatârnător de orî-ce schimbare, li
tera vorbesce în tdte timpurile cătră 
toți dmenii, cari sciu să însuflețescă litera. 
Ea învieză, ridică și nobileză pănă în vecii 
vecilor", dice Fichte.

Gâte adevăruri și câte cugetări libere, 
cari n’ar fi trebuit pronunțate nici odată, 
au fost depuse în cărți?

Jean Paul dice în „Freiheitsbuchlein" 
între altele: „Fiind-că unele adevăruri fără 
îndulcire nu se pot pronunța fără a pierde 
efectele lor, de aceea cartea fără vieță își 
ia limbagiul liber asupra sa, mustreză cu 
îndrăsnelă lumea și o împreună cu acela, 
care o mustreză".

„Decă cultura răspândită pentru noi, 
are o valdre ore-care, cine ni-o pdte co
munica? Numai cărțile, neconteniții noș
tri învățători, cari sunt în fie-care mo-
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o întregă serie de măsuri culturale și eco
nomice, îndreptate spre stîrpirea caracte
rului polones a părților răsăritene.

Lupta pentru limbă și drepturi a ne
norocitului popor va cere decî încă și mai 
multe victime în viitor.

Principele Ferdinand „slavist14 
și „slavofil14. în cercurile politice a făcut 
sensație o vorbire, ce a ținut’o principele 
Bulgariei Ferdinand la balul societății 
„Slavianska Beseda“. Principele s’a pre- 
sentat la bal cu prințul Filip de Coburg, 
cu agentul diplomatic rus Balvmeijev și cu 
miniștri. Președintele societății, ministrul 
Mihail Sarafov a proclamat pe principe 
membru de ondre, la ceea-ce Ferdinand 
răspunse:

— „Cu mândrie și bucurie primesc 
distincțiunea de membru de ondre al so-A 
cietățir slave. In calitatea mea de slavist 
și slavofil, activitatea ce am desfășurat’o 
pănă acum îmi inspiră încrederea, că voiu 
merita ondrea ce-mi faceți: Trăescă sla
vismul !“

Congresul pentru autonomia 
catolică.

Ședința dela 14 Ianuarie.
Dintre trei oratori ai ședinței, doi au 

fost pentru proiect și unul contra.
Demko Kălman s’a ocupat mai ales 

cu situațiunea școlelor poporale și medi 
învățarea religiunei și moralei e forte de- 
fectudsă; peste tot face o aspră critică 
învățământului. Dice că nu esistă spirit 
public catolic, nu esistă vieță religidsă 
catolică, fiind-că catolicii sunt îraprăsciați 
și nu-s organisați. Din motivele acestea 
doresce să se facă autonomia: ea se pote 
organisa pe basa proiectului comisiunei 
de 27, care este însă numai un cadru, ce 
pote fi lărgit. Primesce proiectul.

Rakovszky Istvan spune, că dela 
epoca lui Pazmany catolicismul maghiar 
n’a fost într’o situațiune mai critică, decât 
adi. Nici chiar Josefinismul n’a fost atât 
de critic, fiind-că pe vremile lui păturile 
cele mai de jos nu erau infectate. Pe 
atunci domnea deplină armonie între epis
cop! și primatele Batthyany a protestat 
energic în contra ordinului puternicului 
împărat. Speră, că spiritul acela va pre
domina și pe episcopii actuali și crede, 
că proiectul va fi respins. De ce trebue 
ca vecinie să ne umilim și de ce nu pu
tem să ne eluptăm ceea-ce alții au stors 
prin revoluțiune? Noi numai drepturile 
legale ni-le cerem.

Spune, că de trei ani ministrul se 
jdcă cu catolicii și nu le dă nici o promi
siune; guvernul caută mereu subterfugii, 
a tot licitat la vale, er când catolicismul 
a ajuns pănă la un punct umilitor, — a 
căutat ărăși gaură de șorece. Pledeză pen
tru basa dela 1871, care nu trebue se fie 
părăsită de dragul buclelor lui Wlassics. 
în cestiunea numirii prelaților e de ace

eași părere cu episcopii și protesteză viu, 
că pe terenul școlar, catolicilor nu li-se 
dă ceea-ce au bună oră protestanții, — 
apoi sciut este, că fără șcdlă catolicilor 
nu le trebue autonomie. — Nu primesce 
proiectul.

Wiczmandy Odon e pentru primirea 
proiectului comisiunei, căci acesta e și do
rința congresului.

Germani și Poloni.
In ședința dela 14 Ianuarie a [came

rei prusiane s’a continuat discusiunea asu
pra interpelației în cestiunea evenimente
lor din Wreschen.

Sieg (liberal național) spune, că nu
mai Polonii agiteză, mai ales în pressă. 
Deputatul Stichel a amintit și Rusia ca 
esemplu de toleranță; în Rusia însă Po
lonii sunt mai rău tractați. In Litvania 
esistă și adi ordinul, care interdice a-se 
vorbi polonesce. Stichel a lăudat și Ga- 
liția. Aici sunt stări, pe cari Germania nu 
vre să le introducă. Șlehta polonă gali- 
țiană asupresce pe ori-cine e de alte pă
reri, ea nu se înfioreză nici de omor.

Tiedemann crede, că agitația în con
tra limbei germane a fost pusă la cale 
din afară. Un deputat polon a dis înainte 
cu câți-va ani, că e inevitabil un răsboiu 
între Germania și Rusia. Germania va în
vinge, der ce să facă ea cu teritorul nou 
de limbă străină? Noua țeră să se cedeze 
Polonilor. Toți ar emigra acolo și și-ar 
alege de rege pe un prinț din casa Ho- 
henzollern. Acestor tendențe pan-polone 
trebue să li-se facă sfîrșit printr’o ener
gică politică.

Carlinszki (polon) declară, că nu Po
lonii sunt cari agiteză, ci Germanii. Con
tra Polonilor se pun la cale tot felul de 
procese din motive de nimic. Și Polonii 
Să sufere acesta în liniște? Pote să mai 
dăinuescă stările acestea, ce le-au creat 
judecătorii germani, fără de a provoca 
rîsul batjocoritor al dmenilor civilisați? 
Tot-deuna ne vorbiți de mișcarea pan-, 
polonă. Asta-i o vătămare pentru noi. 
Agitațiunea polonă nu face decât să păs-?, 
treze limba maternă a Polonilor, moravu
rile și obiceiurile lor. Acesta e o datorie' 
națională și am fi nisce mișei, decă n’am îm
plini-o. In ce privesce sciința, arta și lite
ratura, națiunea polonă se pote măsura 
cu Germanul. Numărul fabricilor nu do
vedesc încă cultura. Cancelarul impe
riului a dis ieri, că nu suntem îm
piedecați în folosirea limbei materne. 
La acesta răspund, că tuturor Poloni
lor, cari ocupă posiții dependente, li-se 
interdice a vorbi polonesce. Unei învăță- 
tdre polonese i-s’a interdis învățarea lim
bei polone, fiind-că la întrebarea ce i-s’a 
pus, ea răspunse, că cu mama ei obici- 
nuesce a vorbi în limba polonă. Asămă-' 
nati situația Germanilor cu a Polonilor si’ ’ t
atunci nu veți mai ațîța întregul germa
nism în contra ndstră, deși vă stau la dis- 
poSiție tote înijlocele. In ast-fel de împre

jurări, cum puteți lua în nume de rău re
dactorilor poloni, decă vorbesc despre sis
tematica sugrumare a națiunei polone.

Br. Hammerstein, ministru de interne 
dice: Limba de predare în șcdle e cea 
germană în Prusia. Așa a fost acesta și 
înainte și după constituție. Steua condu- 
cătore a Reuniunilor gimnasticilor este ideia 
restabilirii Marei-Polonii. In sufletul Polo
nului e adânc înrădăcinată ura contra 
Germanului, ură, care-1 însoțesce dela 
legăn pănă la mormânt. N’are înțeles când 
deputății poloni fac declarații de lealitate. 
Guvernul se va îngriji, ca germanismul 
să fie triumfător.

Kopsch (poporal liberal): Germanis
mul vegeteză. Suntem gata a lua tote 
măsurile positive pentru scutirea Germa
nilor, ca" limba și cultura lor să se ridice 
în ținuturile locuite de Poloni.

Naționaliștii irlandesi pentru Buri.
In proxima sesiune a parlamentului 

engles naționaliștii irlandesi vor juca 
erăși un rol însemnat. Ei sunt așa (jicend 
unicul partid oposițional în cestiunea răs
boiului din Africa de sud. Bărbații poli
tici liberali sunt divisați între sine, de 
vreme-ce o parte din ei au declinat pe 
calea secessioniștilor unioniști, spre ta
băra conservatdre, o altă parte șovăesce 
și numai a treia parte, cam vr’o 40 depu- 
tați, a rămas credinciosă testamentului 
liberal al lui Gladstone. Imperialismul 
răsboinic s’a făcut stăpân pe majoritatea 
politicianilor liberali englesi; pe unionis
tul‘Chamberlain îl urmeză ginerile lui 
Rotschild, Rosebery, fostul șef al guver
nului liberal după Gladstone. Abstrăgend 
dela resturile partidului liberal, care nu
mără 40 de membri în casa de jos, sin
gurul partid oposițional în casa de jos a 
parlamentului engles sunt deputății națio
naliști irlandezi, 81 la număr. ‘Din causa 
acesta în tabăra secesioniștilor unioniști,— 
cel mai de semă element în cabinetul 
conservativ al lui Salisbury, — s’a dat lo
zinca, ca numărul mandatelor pentru rega
tul Erin să fie redus la jumătate, din causa 
că Irlandesii nu urmeză esemplul colonii
lor britanice (Canada, Australia) în răsbo- 
iul sud-african.

Englesii, dușmani jurați ai Irlande- 
silor, cari sunt catolici și de origine cel
tică, cu tdtă asuprirea seculară, care i-a 
forțat pe forte mulțl să emigreze în Ame
rica, nu sunt capabili a înfrânge oposiția 
deputaților irlandesi. Gladstone le dăduse 
înainte cu două decenii o carta bianca 
(Home-Rule-Bill), cu scop de a-i împăca 
pe Irlandesi cu Englesii și Școțienii. O 
parte a liberalilor a părăsit atunci drape
lul lui Gladstone și acești secesioniști, 
cari stau pe basa programului centralist 
al unirei Irlandei cu Anglia și Scoția (așa 
numiții unioniști), sunt urditorii răsboiului 
din Africa-de-sud și tot ei sunt cei mai 
incarnați adversari ai autonomiei irlandese. 
Etă cheia obstrucțiunei deputaților națio

naliști irlandesi în casa de jos a parla
mentului engles în cestiunea răsboiului 
anglo-bur! Tot de aici se esplică și planul 
unioniștilor liberali de a reduce la jumă
tate numărul representanților irlandesi în 
casa de jos a parlamentului.

Presupunând, că ar reuși cu acest 
plan, deputății irlandesi tot ar rămâne 
în număr de vr’o 50 și prin urmare ar fi 
destul de tari, ca să pdtă face obstrucți- 
une, indiferent decă unii dintr’înșii ar fi 
escluși din parlament seu chiar aruncați 
în temniță. Căci tocmai acesta este punc
tul cel mai important în politica națio
nală a Irlandezilor, care urmăresce auto
nomia regatului și federațiunea statelor 
britanice, că deputății irlandesi în situația 
gravă, în care se află Anglia, procedeză 
solidar și sunt organisați și disciplinați 
mult mai bine, decât tote partidele din 
Anglia. Conducătorii lor dispun de-o ora
torie splendidă și deși săraci, ei primesc 
totuși dela coloniștii emigrați în America 
sprijin material suficient pentru a-se pută 
susține. Irlandesii nu vor ca țera Burilor 
să fie prefăcută de cătră unioniști într’o a 
doua Irlandă nenorocită, și este de sperat 
că deputății Irlandesi vor continua și în 
viitorea sesiune cu obstrucțiunea și vor 
sări în ajutorul Burilor, ca și pănă acuma, 
ceea-ce unioniștilor, cu Chamberlain în 
frunte, nu le prea convine, căci dușmanul 
extern — die ei — este sprijinit de cătră 
dușmanul intern.

Craniul lui Petofî.
Atențiunea întregei opinii publice 

maghiare este îndreptată actualmente spre 
Blașiu.

Nu este vorbă acuma nici de adu
narea Românilor pe Câmpul libertății, nici 
de tricolorul român, ci de craniul celui 
mai popular poet maghiar, care se dice, 
că se păstreză în museul gimnasiului din 
Blașiu.

Kery Gyula, delegatul societății „Pe- 
tofi14 din Budapesta își continuă ancheta 
la fața locului, întrebând pe tote persd- 
nele, dela cari pote aștepta vr’un detail 
nou relativ la doctorul Reichenberger și 
la craniul, pe care acesta îl ținea pe biuroul 
său și pe care pe urmă l’a făcut donațiune 
gimnasiului.

Corespondenții diarelor maghiare ur
măresc afacerea cu o justă încordare. 
Unul din ei scrie, că a început să se in
tereseze de afacere chiar și poporul. „Cine 
e Petofi ala?u a întrebat alaltăeri un țăran 
pe văduva Milutinovici n. Schrader, fiica 
antecesorului lui Reichenberger în postul 
de medic archidiecesan.

Primarul din Blașiu Ioan Ianza a de
clarat în fața profesorului Aron Deac și 
a revisorului archidiecesan Iuliu Nistor ur- 
mătdrele:

— Acuma îini aduc aminte, că Rei
chenberger locuia în vecinătatea mea. 
Reichenberger îmi era medic de casă și 
venea adesea la mine. Odată m’a poftit

ment la disposiția ndstră și ne oferă tot- 
deuna înțelepciunea lor."

„Cărțile represintă bogăția înregis
trată a lumei, comorile intelectuale ale se- 
colilor. Autorii lor sunt aristocrația natu
rală a societății, care prin prețiosele' lor 
produse au format faruri pe marea timpu
lui, care mulțumită farmecului, ne face 
trecutul, present14.

Acest scop de cultivare proprie este 
cu atât mai lesne de ajuns, cu cât cărțile 
sunt cei mai credincioși și adevărați învă
țători ai noștri.

Cărțile sunt pentru omenire învăță
torii și amicii, îngrijitori ai spiritului nos
tru și copii răsfățată, camarazi consolatori 
și înveselitori în bre triste și plicticose. 
Cărțile ne conduc dela început pănă la 
sfârșit, și cum destinele omenesc! se des
part unele de altele, așa apar și cărțile 
în diferite forme în târgul vieței și au 
sdrtea lor ca și omenii.

„Cartea însă este și părinte nutritor 
spiritual al omului învățat," dice Goethe.

„Un cuvent de spirit pronunțat are 
efectul său asupra vecurilor.44 !

Cine este cu totul străin de litera
tură, să începă cu istoria universală; în 
ori-ce carte istorică, ori cum s’ar numi, 
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se află o lume întregă de îndemnuri și 
mărimi și orele sacrificate unei cărți de 
istorie universală, nu surit perdute.

„Istoria este martora timpurilor, lu
mina adevărului, vieța amintirei. învățăto-' 
rea vieței, anunțătorea trecutului14. Acesta1 
este părerea bătrânului Cicero.

Pe lângă istoria universală se reco
mandă pentru cetit și dramele istorice.

— Influența chiar a cărței celei mai 
bune depinde numai de modul, cum o ce
tim și asupra acestui subiect Hamann ne 
dă minunate citate:

„Un tablou se complecteză numai 
prin spectator. Așa este și cu cărțile. O 
carte este rea, decă nu-și găsesce cetitorul 
potrivit, care prin cetire o complectăză. 
Nici un cetitor nu cetesce mai mult din 
carte,' decât, cât interpreteză el cetind din 
carte. Pentru un al treilea cartea este o 
altă operă", dice Otto Ludwig.

„Esistă cărți asupra a tot, dela înăl
țimea Dumnedeescă'pănă la lăpădăturile 
drăcesc!. De aceea, arta cetirei trebue 
exersată de timpuriu în șcdlă. A ceti fără 
plan și culegere, însemneză a pierde tim
pul. A ceti de petrecere și de urît, în
semneză o sărăcăciosă perdere de timp a 
haimanalelor" dice Fr. L. John.

— „Doresc! a ceti o poesie fi atent 
ca la rugăciune, pentru-ca înaintea ini- 
mei tale să apară imaginea poetului, să 
îndreptezi ochirea ta în sus și să ai o 
ideie de originea frumusețea pe care a vi- 
satfo poetul",' glăsuesce A. Sldber.

La alegerea lectorei ndstre ne ținem 
strict de aceea ce corespunde gustului 
nostru, despre acesta nu încape nici o 
discuție; cum dice un proverb latinesc; 
forte greșit însă este de a ceti mimai 
cărți de o direcțiune anumită și a con
damna tote celelalte.

— Despre influința bibliotecilor po
pulare în general se dice:

Acest subiect este în mai multe pri
vințe o ceștiune socială și deslegarea ei 
va ave urmările cele mai importante.

Frederic cel Mare dice: „Un domni
tor datoreză sciințelor nu numai atențiune, 
ci și respect și iubire. Decă un principe 
ar negligea tote afacerile imperiului său, 
tot ar trebui să dea o mare atențiune la 
tot ce privesce învățământul public, fiind
că este forte ușor d’a cârrnui un popor 
instruit".

Decă aceste cuvinte au și astădi va
iere, atunci toți cei ce se intereseză de 
desvoltarea publică trebue să colaboreze 
la ajungerea acestui scop ideal.

— Deunădi am vorbit cu un co- 
mersant inteligent. Tînerul bărbat trăesce 
în împrejurări cam strîmtorate. Cu tote 
acestea dânsul cheltuesce 5 lei dilnic pen
tru bere și țigări și 10 lei într’o societate 
fdrte dubiosă, — pe când a refusat să 
cheltuescă 4 lei pentru o carte forte in
teresantă, clasică, care i-ar fi fost pentru 
mulțî ani de mare folos, — și pe care i-o 
recomandasem. N’a cumpărat’o !

Der veți vede, cum omeni cu gră
mada alergă la biblioteci și’și murdăresc 
mai bine manile lor cu cărți sdrențărose, 
decât să cumpere una nouă.

Pentru joc, fără îndoială, și beție, 
pentru alergări de cai, rămășaguri, case 
obscure și cântărețe, pentru fie-care modă 
sensațională și alte ticăloșii prisosităre, 
lumea cheltuesce paralele cu grămada — 
cu toptanu. Timpurile însă, când se cumpă
rau cărți de, cetit. — aceste timpuri, ah! 
— nu mai esistă.

Plângerea ce conțin aceste rânduri 
este forte întemeiată. E revoltător să vedi 
cu ce ușurință să cheltuesc sume mari 
pentru alte lucruri de nimic, fără ca să 
se nască cliiar în familii avute și culte 
ideia de a cumpăra o carte.

(Va urma.) 
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pe mine și pe Ișidor Domșa la sine, se 
facem o partidă de preferance. Vădând 
craniul pe biuroul seu, l’am întrebat de 
ce-1 ține acolo ?—L’am adus de pe câmpul 
de ■> ssboiu. Este craniul unui ofițer de lion- 
vedi, a răspuns Reiehenberger. — Nu cum
va este capul vr’unui general ? întrebai eu. 
Reiehenberger a răspuns : Nu l’am luat cu 
mine, pentru-că ar fi capul unui ofițer su
perior, ci pentru-eă este capul unui om 
mare.

Domnul A. Deac a comunicat acest 
lucru lui Kery, care s’a dus apoi în per- 
sdnă la primar. Acesta i-a confirmat din 
nou enunciațiunea și a declarat, că e gata 
să pună și jurământ pentru adeverirea 
celor spuse.

Ddrnna Ivan n. Fischer Luisa, nepdta 
lui Reiehenberger, își aduce aminte de 
craniu. Mama ei i-a spus în mod hotărît, 
că bunica sa, soția lui Reiehenberger, i-a 
spus, că craniul este al lui Petdfi. Ea a 
întrebat cu grdză pe bunicul său, cum pote 
be apă dintr’un craniu, la care întrebare 
punicul său a răspuns: „Wenn man aus 
einem geistreichen Schădel trinkt, wird man 
selbst geistreichA (Decă cineva be din cra
niul unui om deștept, se face și el deș
tept). Pe servitorul bunicului său îl chema 
Surdu și a însoțit pe stăpânul său nu nu
mai în răsboiu, der l’a slujit și mai târziu 
în Hațeg, unde îi locuia familia.

Antropologii, pe cari i-au așteptat pe 
Marți, n’au sosit, der a sosit o telegramă 
dela Bartok Lajos, care comunică lui Kâry, 
că ministrul de culte, la intervenția socie
tății Petofi, a rugat pe Metropolitul din 
Blașiu să convoce consistoriul în ședință 
estraordinară pentru a delibera asupra ce- 
rerei societății relativă la transportarea 
craniului la Budapesta.SOIRILE DILE1.

B \li>) Ianuarie.

Tisza eriîși deputat. Eri a avut loc 
alegerea de deputat în Abrud. Tisza Kal
man, singurul candidat, a fost ales prin 
aclamațiune.

Mandatul dela Lăpuș validat. Se 
scie, că în Lăpușul unguresc fusese ales 
deputat, în urma unor ne mai audite pre
siuni administrative, contele Teleki San
dor. Contra-candidatul lui Teleki era Dr. 
Victor Cupșa. Alegerea din Lăpuș a fost 
protestată, der ' Curia din Budapesta în 
ședința dela 15 Ianuarie a respins petiția 
de protestare validând mandatul lui Teleki.

Balul roșu. După cum se scie Reu- 
niunei femeilor române din Brașov va 
aranja Miercuri, în 9 (22) Ianuarie 1902 
în sala Redutei orășenesc!, balul roșu. 
Prețurile de intrare la acest bal sunt: de 
personă 3 cor., de familie 6 cor., pe bal
con 4 cor. Bilete de intrare se pot cum
păra la firmele Frații Simay, succesorul 
Laszlo. librăria Ciurcu și săra la casă, pe 
lângă presentarea invitării. începutul ba
lului la 8’/.2 ore sera.

Ze.k Daniel, fișpanul comitatului 
Albei-Inferidre și-a dat demisiunea din 
acest post. După-cum ni-se scrie din Aiud, 
în dina de 14 Ianuarie s’a presentat la 
fișpanul dimisionar o delegație compusă 
■din membri de ai congregațiunei comita- 
tense, rugându-1 să-și revoce dimisia. Zeyk 
a răspuns, că dimisia este irevocabilă și 
că motivele ei nu sunt personale.

Pentru masa studenților români 
din B rașov au întrat dela Reuniunea fe
meilor române din Brașov, subvenție anuală 
200 crrr., dr dela d-na Ella Popovici 
■(Brașov) 10 cor. — I’rimescă nobilii do
natori cele mai vii mulțămite. — Direc
țiunea școlelor medii gr-or. române din 
Brașov.

Furt în Fofeldea. Sâmbătă, în 22 
Decemvrie a. c. la 3 ore p. m. s’a făcut 
înmormântarea membrului din comitetul 
parochial Toma Maniu din Fofeldea, care 
înmormântare s’a servit de 3 preoți, și 
după cum prescrie tipicul, chiar în însăși 
casa lui Dumnedeu. După terminarea în

mormântării, crâsnicul bisericii Petru Chir- 
top a încuiat biserica și a plecat, după 
obiceiu, la casa mortului. Pe cale crâsni
cul a dat însă preotului I. Bonea cheile 
spre îngrijire. Când a fost Duminecă di- 
inineța, în 23 Decemvrie la 7 ore, a venit 
crâsnicul și a luat cheile, ca se mergă la 
biserică să o curețe. După-ce a întrat în 
biserică s’a dus în altar, și din întâmplare 
a găsit dulapul tăiat acolo, unde e cheia 
și deschis, după care crâsnicul a mers cu 
grabă la preotul și i-a spus ce s’a întâm
plat. Chemând și pe primarul, s’au dus 
împreună la biserică și au făcut cercetare 
să vadă, ce s’a întâmplat. S'a constatat, că 
s’au furat 3 potire suflate cu aur. Dintre 
acestea unul are inscripția pe el „Alexan
drina", tot asemenea un discos avea in
scripție pe el, și copia și lingurița încă 
aveau inscripții pe ele. Afară de aceea 
s’a mai furat încă 1 discos, 1 stea, 1 lin
guriță și o cruce mică de metal. La olaltă 
au fost deci 3 potire, 2 discdse, 1 stea,
1 copie și 2 lingurițe și o cruce mică. Cer
cetând mai de-aprăpe, că pe unde ar fi 
întrat făptuitorul, s'a aflat un ochiu stricat 
de ferestră dela tinda femeilor și sticla 
aședată lângă părete afară. Făptuitorul 
încă ri’a putut fi descoperit.

Asasinat înfiorător în Clnșitt Mier
curi, 15 Ianuarie, în orele ante meridiane 
s’a făptuit un omor înfiorător în strada 
„UnioL Două calfe de tâmplar și-au în
chiriat în curtea din dos dela casa Nr. 6 
din numita stradă o odaie la femeia Hantz 
Josefina. Ei au spus, că odaia o închi- 
rieză pentru candidatul de advocat Ko
vacs Gybrgy, pe al cărui nume a și sosit 
încurând un mandat postai în valore de
4 corone. Când a întrat erî factorul poștal 
în odaie, căutând pe pretinsul Kovâcs, 
cele două calfe s’au aruncat asupra lui și 
aplicându-i mai multe lovituri de topor, 
l’au omorît. O servitore audind sgomotîn 
odaia din dos, a strigat după ajutor. Făp
tuitorii au fost prinși. Unul se chiamă 
Friedrich Ferencz de 28 ani, catolic, neîn
surat, originar din Alba-Regală, er cela
lalt Szfjcs Gyula de 25 ani, ev. reformat, 
neînsurat, originar din Maros-Szentgyorgy. 
Victima se numia Btirger Carol în etate 
de 37 ani, însurat, tată a doi copii.

Pentru masa studenților din Brad 
au mai dăruit următorii M. St. d-ni și 
domne: 1) Georgiu Pop deBăsesci, Elena 
Pop Hossu Longin și Francisc Hossu 
Longin, ca răscumpărare a felicitărilor 
de anul nou 20 cor. ; 2) Eugenia I. Pa-
raschiv n. Mihalyi, întru memoria iubiților 
săi răposați, loan Paraschiv, fost subjude 
reg. și a fiilor săi Gregoriu și Anna 10 
cor.; 3) Dr. Zosira Ohirtop adv. Câmpeni, 
ca răscumpărare a felicitărilor dilei 
onomastice 10 cor.; 4) Vasile Ohirtop, 
Câmpeni, răscumpărare a felicitărilor de 
Anul nou și a onomasticei 5 cor.; 5) „Ora- 
vițiana“, societate pe acții 20 cor.; 6)Va- 
sile Beleș, protopresbiter, Maria-Radna 5 
cor.; 7) Comuna bisericescă Cuvin 1 cor.; 
8) Teodosiu Moțiu, par. Cuvin 1 cor.; 9) 
Constantin Puticiu 60 bani; 10) D. Po
povici înv. 25 bani. Suma 72 cor. 85banl. 
Binevoitorii dăruitori, primescă cea mai 
viuă mulțămită. — Direcțiunea gimnastu
lui român gr.-or.

Răscumpărarea . felicitărilor de 
Anul nou. în favorul casinei române din 
Clușiu a întrat ca răscumpărare a felici
tărilor de Anul nou dela următorii domni 
sumele: 1) Emeric Pop adv. Clușiu 2 cor., 
2) Vasile Ranta jude 2 cor., 3) Vasile 
Indre adv. 2 cor., 4) Vasile Almășianadv.
5 cor., 5) Dr. George Ilea adv. 2 cor., 6) 
Gavril Oarsai propr. 2 cor., 7) Dr. Stefan 
Morăriu adv. 3 cor., 8) Leontin Pop jude
2 cor. în total 20 cor. — Gavril Carsai, 
cassier.

Budgetul Rusiei pe anul 1902 pre- 
sentă următorele cifre: încassări ordinare : 
1800,784.482 ruble, estra-ordinare 1,800,000 
ruble. Din reservele cassieriilor imperiului 
143,987,494 ruble, total: 1946,571,976 ru
ble. Cheltueli ordinare: 1775,913.481 ruble, 
estra-ordinare 170,658,495 ruble, total: 
1946,571,976 ruble. Escedent: 24,871.001.

— Raportul, cu care ministrul de finanțe 
înainteză budgetul Țarului, este redactat 
în termini optimistic! față cu viitorul fi
nanciar al imperiului.

Cu trenul vicinal. Nu de mult s’a A
petrecut următorea istorie: Intr’un orășel 
cu stație de cale ferată vicinală din Un
garia, veni mai deunădi un domn având 
sorocit un proces la judecătorie. Isprăvin- 
du-și afacerea se duse și la croitor să-i 
ia măsură pentru un costum. Croitorul era 
cu nisce prieteni la cârciumă și veni 
acasă peste o oră. Nevasta îi spune cine 
l’a căutat și că acuma a perdut un muș
teriu, fiind-că domnul respectiv plecă cu 
trenul. Croitorul se gândesce un moment, 
apoi alergă la gară și găsesce trenul, 
tocmai gata de plecare. Repede sare și el 
în tren, ia măsura cât ai bate ’n palme 
și apoi sare jos, fără să i-se întâmple cel 
mai mic incident, cu tote că trenul se 
pusese deja în mișcare.

Reuniunea română de cântări din 
Năsăud va aranja o serată musicală îm
preunată cu teatru și urmată de dans, în 
Năsăud, Sâmbătă, în 18 Ianuarie st. n. 
1902, în sala de gimnastică dela gimnasiu. 
începutul precis la 7 ore sera. Prețul In
trării de personă: pentru membri activi și 
ajutători 1 cor., pentru nemembri 1 cor. 
60 b. Venitul curat e destinat în favorul 
fondului reuniunii. Oferte marinimdse se 
vor chita pe calea publicității.

Imbrăcarea copilelor sărace.

Brașov, Decemvrie 1901.
— Fine. —

Maria Popea, Emilia Sanciali, N. N. 
Susana Popovici, N. N., G. V., E. D., 
Ecaterina Rădulescu, Jantea profes., Dr. 
Teodor David, I. G. Eremie, N. N., Dr. 
Moșoiiî, Carolina Lenger, Hortensia Per- 
cea, Iordani Blebea, Otilia Bidu, Nicolae 
Grădinar, Maria Bărbuceanu, Agneta So- 
col, Iuliana de Lemeny, Nicolae Fizeșeanu, 
Maria Grecu, Maiorița Hagăr, Marina Ba- 
lea, Victoria Russu. Victoria Onițiu, Maria 
Branisce, Hermina Moldovan, Elvira Na- 
vre'a. Maria Ciortea, Tini Popovici, Teodor 
Nicolau, Elena Anken. Elena N. Puiu, 
Maria D. Pascu, Maria D. Munteanu, 
Elena Russu. Amalia Chiffa, Maria On- 
cioiu, Maria I. Munteanu. Ludovica Pop, 
Maria G. Dima, Elena N. Ciurcu, Maria 
Nastase, Lucreția I. Lupan, Maria Voicu, 
Rebi Chicomban, Nicolae Stinghe, Elena 
Furnică, Eleftera Orghidan, Paraschiva G. 
Zavici. Reveca Negriși, Elena N. Rășno- 
vean, Marina Câmpean, Marina Popovici, 
Maria Prișcu, Dr. Vasilie Saftu, Paraschiva 
Bădițoiu, Elena D. Mareea jun., Elena D. 
Mareea sen., Maria N. Navrea, Elena 
Ghighiniță, Elena Preșmerean, Elena 
Arefta, Elisabeta D. Pop. Reveca Bârsan, 
Elena Muntean, Maria Butnar, Reveca 
Găitănar, Valeria Stoicovici, Marina Dra- 
gomir Pulpași, Philotea Budiu, Emilia 
Aron Neguți, Nicolae Stinghe, câte 2 
corone.

Leontina T. Pop un paltonaș pentru 
copil și 1 cor. 20 bani, Maria Median 
1 cor. 40 bani, Elena G. Ioan, George 
Savu, Nicolae Marica. Dobra Oprea, Flo- 
rica Coleșea, Maria Voicu, Policseni Ila- 
sevici, Efrosina Râșnovean, Reveica Zâr- 
novean, Maria B. Bancilă. Anastasia Mi- 
lenti, Marina Russu, Eleftera Alesiu, Că
pitan Roman, loan Gămulea câte 1 cor.

Marina Tampa 80 bani, Caterina Lațcu 
40 bani, loan Bârsan 40 bani, Petru Puiu 
40 bani.

S’a colectat suma de 623 cor. 60 
bani, s’au îmbrăcat 40 copile; D-l Spu- 
derca & Temesvary au înbrăcat 10 copile 
ou rochițe și șorțuri; D-nii Simay, Iuliu 
Pop, Kiraly Lajos și Theis & Manton au 
trimis stofe, din care s’au confecționat 
haine pentru fetițe sărace. D-na Parasch. 
Filip și-a dat ostenela de-a confecționa 
în mod gratuit hainele, ce s’au înpărțit.

Subscrisul birou al Reuniunei în nu
mele Comitetului esprimă P. T. donatari 
cele mai sincere mulțumiri.

Brașov, 17/30 Decemvrie 1901.

Agnes Dușoiu, Lazar Lastasi,
președintă. secretar.

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Ianuarie st. v. 1902

s’a deschis nou abonament, la care 
Invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
9

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 24 corâne; pe șăse luni 12 corâne; 
pe trei luni 6 corâne; pe o lună 2 
corâne.

Pentru România și străinătate: 
pe un an 40 franci, pe șăse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministra țiunea.

Literatură.
„Bilder aus Bumdnienu. Sub acest 

titlu d-l publicist și profesor Maximilian W. 
Schroff din Bucuresci a scos de sub tipar 
o elegantă broșură de 111 pagini, conți
nând traduceri din legendele lui V. A. Ure- 
chiă 'și din novelele lui Gane. Broșura, care 
cuprinde șepte legende de ale lui Urechia 
și șese novele de ale lui Gane, tdte bine 
alese, este ilustrată și cu portretele celor 
doi autori români își mulțumesce apa
riția sprijinului Ligei pentru unitatea cul
turală a Românilor. D-l Schroff spune în 
prefață, că s’o hotărît a publica o serie 
de 12 mici volume de asemenea traduceri, 
pentru a face cunoscute marelui public 
german lucrările cele mai bune ale poe
ților, prosaiștilor și dramaticilor români. 
Ultimul volum va fi o istorie a literatu- 
rei române. Volumul II, care va apare cel 
mai târdiu pănă în Aprilie, va conține tra
duceri din Delavrancea și Vlahuță. Nu
mele d-lui Schroff este destul de cunoscut 
în România, traducerile se disting prin 
esactitate și stil ales și întreprinderea me
rită a fi încuragiată de cătră publicul pri
cepător de limba germană.

„Clipe de repaus* de Sorcovă. Un 
volum elegant, care pdte ocupa loc pe ma
sa orl-cărui salon. Prețul 2 corone (Pentru 
România 2 Lei 50 bani) porto e«tra. Cre
dem a fi de prisos a mai recomanda în 
special acâstă nouă apariție literarA. In 
acest volum găsim un limbagiii frumos ro
mânesc și niște povestiri scrise cu atâta 
spirit, încât cartea odată luată în mână, 
nu o mai pui jos, pănă nu ai cetit’o tetă 
Se p6te procura la Tipografia A. Mureșiana 
pe lăngă trimiterea prețului indicat pine 
20 bani porto.SCIRI ULTIME.

Londra, 15 Ianuarie. “Qiarul „Ti
mes" publică următorul comunicat 
inspirat de guvern: „Pe nimeni 
n’ar pută surprinde, decă guvernul 
englez ar lua mesuii, ca visita prin
cipelui de Wales se nu se facă și 
ca ambasadorul engles din Berlin 
se-și părăsescă postul, căci numai 
așa s’ar pute da a înțelege Germa
nici impresia penibilă, ce a produ- 
s’o în Anglia declarațiunile lui Bii- 
iovv, însă relațiile intime între cele 
done dinastii nu permit luarea unor 
astfel de mesuri".

Paris 16 Ianuarie. Guvernul a 
dat în judecată pe mai mulțî jesu- 
iți pe motiv, că cu totă desființarea 
lor aparentă și voluntară, ei își con
tinuă activitatea,

Haga, 16 Ianuarie. Guvernul 
trateză în secret cu conducătorii 
Burilor despre terminarea răsbo- 
iului.

Proprietar: Dr. Aurel Alureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela Tipografia Todor an
din Gherla — Szamosuj 
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Preț. Corone. Preț. Corone.
CuventărT pe Dumineci. Tom. I. de renu

mitul orator — în D-nul adormitul — Iustin 
Pepfiu, 48 predici pe 38 Dumineci . 4.40

Cnventări bisericesc! (acomodate pentru 
orl-ce timp) del. Papiu, Tom. I. Ed. II. 2.40

Cuvântări bisericesc! la tote sârb, de 
peste an de I. Papiu........................3.—

Cuvântări funebraie și iertăciuni pen
tru diferite cașuri de mbrte, întocmite de 
I. Papiu...........................................3.—

Cuvântări funebraie și iertăciuni. Din 
autori renumițl, prelucrate de Tit Budu, 
vioar...................................... .... . 2.—

Catechese pentru pruncii școlari de Tit 
Budu, vicar...................................... —.80

Cuvinte de aur sâu învățături înțelepte 
date de un părinte fiiului seu, din operele 
lui J. H. Oampe, trad, de I. Sonea 1.60

Dunine^eâsca liturgic a celui dintru 
sfinți părintelui nostru loan Chrisostom, 
de loan Boroș................................. —.50

Mania Sfântului Augustin, tradusă de 
Salba............................................... 2.—

Mannal ciHeelietic pentru primii ani școl. 
de Basiliu Ba țiu ....... —.80

Predice pentru Duininrci'e de peste an, 
compuse și elucrate după Oatechismnl De- 
harbe de Vas. Christe. Tom. II. dela Du- 
min. XI. după Rosalii pănă la Dumin. Va
meșului .................................................1.60

Istoria iconei Pr. C. Verg. Maria dela 
Nucula............................................... —.20

Bocete, adecă cântări la morțl, adunate 
de I. Pop Reteganul....................... —.80
j Nn me uiîa. Colecțiunc de versuri fune

braie, urmate de iertăciuni, epitafe ș. a. —.50
Omul și lumea, cântări funebraie de 

Aron Boca Velcherianul .... —.16
Albina și leneș”! de Aron Boca Vel- 

ch vioriul .  ............................ —.20
. Amintiri din Grecia de Teodor Bule, 

profesor gimn. ,................................. 1.20
Buchetul. Culegere de cântece, culese 

de 1. P. Reteganul, broșat . . . —.50
E'arb Cobzarul. Novelă orig. de Emilia 

Lung.................................................... —.20
.. Vânliil în șcbla poporală de luliu Pop, 
învăț. Năsăud, Praxă. Teorie. Canturi —.60

< artea ilustrată pentru copil și copile. 
Cu 18 ilustrațiunl, de G. Simu . . — ."0

Carnetul roșu. O interesantă noveiă ni- 
hilis’ă, trad, din germ, de Moșul —.60

Cartea plugarilor seu povestiri econo
mice despre grădinărit, economia câmpului, 
crescerea vitelor și celelalte ramuri ale eco
nomiei de I. G-eorgescu .... —.50

Codrean, Craiul codrului, de George 
Simu....................................................—.12

Cântârâța. Novelă de Dem. Dan —.30 
Carmen Sylva, Prelegere publică ținută 

prin V. Nicoră, prof. gimn. — Cu portr. 
M Sale Reginei României. . . . —.20

Chiuit,m! de car. strigă feciorii în joc, 
de P. Reteganul............................ —.56

125 Chiuituri do caii strigă feciorii 
în joc....................................................—.24

<’u vârful penei Scrieri satirico-umoris- 
tice de ADton Popp. I. Monologe. II. Humor 
și satiră. O broșură fbrte petrecătore 1.—

Din poveștile lui Esop de Aron Boca 
Velcherianul ........ —.16

Din t’ ef,utul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Rusu...........................................—.60

pile negre. Versuri de Petrea dela Clu- 
șiti — cu o prefață de G. Simu . . —.30

Felicitări în poesii și prosă la Anul- 
Nou, cjiua nascerei și diua numelui cătră 
tată, mamă, moș, unohiu, mătușe, nănașl, 
tutori, preoți, învățători și binefăcători, pre
cum și alocuțiuni și vorbiri cu diferite oca- 
siunl școlastice, de George Simu . —.40

de

de

Filoxera omenimei. Câte-va cuvinte 
despre vinars, de A. Boca Velcher. —.16

Geografia și Istoria în șcbla poporală. 
Manual compus conform planului de lec- 
țiunl a d-lui V. Petri pentru el. IV., V., 
VI., de T. Petrișor, învățător . . —.80

Gruia lui Novac........................—.20
Horia lui Pinten Vitâzul . . . —.12
Idealul penlut. Novelă originală de

Paulina C. Z. Rovinar....................... —.20
îndreptar pentru ortografia română, 

Vas. Dambrava........................—.24
Inr erăția țiganilor pe vârful unui plop 
A. Boca Velcherianul .... —.16
IONEL. Eduoațiunea unui bun cop 1,

catte pentru părinți și educatori, de V. Gr. 
Borgovan...........................................2.—

Ifigenia în Tanria. Tragediă în 5 acte. 
După Euripide, tradusă în versuri de Pe
tru Dulf...........................................—.60

Lira Bihorului. Balade poporale de An- 
toniu Popp......................................- .40

Lira Sionuhli sân cântarea sărbătorilor. 
— Poesii religiose-morale, lucrate după Sf. 
Scriptură, de 
precuvântare

Monologa
Nr. 1. Pe 
Nr. 2. Pentru ce am rămas flăcău bă

trân ....................................................—.16
Nr. 3. La Anul-nou...................—.08
Nr. 4. Ce nici prin minte nu mi-a tre

cut ....................................................—< 8
Nr. 5. O pățanie............................ —.08
Merinde dela școlă seu învățături pen

tru popor, culese din <4iar1.1l unui școlar, de 
Dr. Georgiu Popa........................ 1.20

Miseriile sociale Novelă de P. C. Z. 
Rovinar...........................................- .30

Mesa Someșană. Poesii poporale române 
din jurul Năsăudului. Adunate și aranjate 
de luliu Bugnariu. Partea I. Balade —.05

N-rii 76 și 77. Naraț/une istorică după 
Wachsmann, de I. Tanco .40

Nopți de iarnă. Novele pentru popor 
de G. Simu...................................... 1.20

Opșngu f>. Cât cioplite cât pilite și la 
lume împărțite, de I. P. Reteganul —.80

Opera mini om de h’iie. Novelă origin, 
continuarea novelei ,Id. aiul pierdut/ — 
Paulina C. Z. Rovinar .
Păcălitul. Monolog

Popp. Prețul . . .
Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Un 

volum de 102. pagine, cuminde 103 poesii 
bine alese și aranjate. Prețul red. (dela 
cor. 2.40) la................... .. . . . 1.20

Povestea Pascu’i.i s^u credința deșârtă 
poporală. De Ar. Boca Velcherianul —.16

Părintele NiC'flae. Schița din vieța preo
ților, de G. Simu.............................— 60

Pic alea poporului român, sâu cântări 
evlavibse pentru cei-ce merg la mănăstire, 
la locuri sfinte și în procesiurl. Compusă 
de doi preoți gr. cat MurășenI din diec. 
gr. cat. a Oradei-mare................... — .20

Pe pragul mormântului. Versuri fune
brele, de G. Simu........................— .50

Păcală și Tămlală. Poveste de G. Câ- 
tană ................................................ —.20

Prietenul șatenul <i român. Sfaturi în 
formă de dialog pentru elevi și adulțl, com
pus de I. P. Reteganul .... -60

Pilde și sfaturi pentru popor de I. Popp 
Reteganul..............................................— .60

Probitatea în copilărie. Schiță din sfera 
educ, dujă Ernest Legouve . . . —.12

Poveștile Bănatului, de George Cătană, 
învățător. Torn. I, II, III â 50 bl., tote 3 
tomurile.................................................1.30

Reguli și sfaturi bune pentru pruncii 
școlari, de Ar. Boca Velcherianul . — 20

A. Boca Velcherianul, 
de G. Simu ....
de Antouiu Popp : 
ne aștepte...................

cu o
-.50

—.08

de - .20
comic de Antoni u

...................- .08

Preț. Corone.

S. Petru în
Velch. - .50

Diiihign! țivsnnliri cu 
porla raiului de Aron Buca

Renașterea Iimbei române în vorbire 
și scriere, de Dr. Gr. Silași, broș. II. și HI. 
Prețul fie-ărei broș........................... —.80
Ambela de odată............................ 1.40

Rîsete și zîmbet.e de Tit, V. Gheaja —.60 
Românul îti sat și la osie, de Ioan Pop 

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

fesor gimn......................................... 2. -
Nupplex Libellus V»laclio’,in». 1791. — 

Text original, de Dr. E, Dăian . . 1.—
S(is;rn și zîmbire. Poesii și prosă de 

Ant. Popp.......................................... — -80
Starostele seu datini dela nunțile Ro

mânilor ardeleni de I. Popp Reteg. —.30
Tran iafirT și viorele. Poesii poporale de 

I. P. Rt-t^ganul. E lițiunea a III. . —.60
Țiganul Ia mănăstire. Poveste în ver- 

suil de Ar. Buca Velcherianul . . —.16
Țiganul în Ruin. Poveste în versuri de 

Ar. Boca Velcheriauul................... —.16
Ultimul sichastrit. Tradițiune de Geor

ge Simu...........................................—-12
Un cuvânt cătră fraț’I româ' I despre 

filoxera omenim'! seu vinarsul. de Aron 
Boca....................................................—.20

Versuri de dor, adunate din poeții ro
mâni de A......................................... —.50

îndreptar teoretic și practic pentru în 
vețăinenlul intuitiv, de V. Gr. Borgovan. 
Ediția IU......................................... ; 2.40

Omul. Noțiuni din Anatomie și fisiolo- 
gie și reguli igienice pentru conservarea 
sănătății și a corpului omenesc, de George 
Cătană...........................................— ,o0

Or.tr General pentru școla română cu 
6 clase și cu un singur învățător, du Geor
giu Magyar......................................—.80

Viâta p. C. Verg. Mari»,, de 0. Dara
bant ............................................... — .30

Zîna Câmpiei, de A. Boca Velch. —.16 
Ziiliren lu mei, Adam și Eva. Originea 

sfimei cruci și cele 12 Viner!, de I. P^p 
Reteganul..........................................—.16

Cărți die raagiăckom ;
Icona sufletului. Carte de lugăciunl și 

cartări bisericești, frumos ilustrată. Prelu
crată și edată cu permisiunea măritului or- 
dinariat ditcesan gr. cat. de Gherla prin 
Vasiliu Păteașiu. preot gr. cat. în Hotoan. 
Ediț. V., coresă și amplificată. — Legată 

piu................................................1.—
legată în pânză......................... 1.60
legată în piele..............................3.20

„ r catifea .... 5.—7.60
Mărgări tari ul sufletului. Carte bogată 
rugăciuni și cântări tisericescl, forte fru- 

Preț.ul unui esemplar le- 
. . 1.-
. . 1.60
. . 3.20

5.— 7.60
Carie bo- 
biserieeștl.

sim

de 
mos ilustrată, 
gat simplu .

legat
r 
n

Micul i 
gată de rugăciuni și 
forte frumos ilustrată pentru pruncii .șco
lari de ambe sexele. — Prețul unui esem- 
plar legat...................................... - .44

Cărticica de rugăciuni și cântar! pen
tru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai 
multe ioone frumose. Prețul unui esemplar 
legat................................................—.20

Visul Prea Sfintei Vergure Maria, ur
mat de mai multe rugăciuni frumose. Pre
țul unui esemplar legat și espedat franco 
este.....................................................—.20

Eiiisiolbi D-lui nostru Isus Christos. Pre
șul unui esem. legat și spedat franco —.24

Din

• cu pânză . . .
„ piele și aurit
„ legătură de lux 

mărgăritar sufli'les". 
cântă, I

„IAteratura poporală*, 
de Doviețiu Dogariu.

Moș 'l'omii Bădiconnu, vestitul 
ai economilor de vite (Mocani- 

— .12

Nr. 1.
caraghios
lor> din Săcele. Prețul . .

Preț. Corone.
Nr. 2. Vlad
Nr. 3. liisnrătoreii So celui (fia;
Nr. 4. 

(basm) .
Nr. 5. Vâcarolni (basm) . .
Nr. 6. Diauit, dina munților și Fata de 

împerat cu manile tăiate (2 basmurl', — .12'
Nr. 7. fine! dialoguri întocmite pentru 

elevii școlei popor, menite ca produețiunl la

Hoțul dela Săcele. —.12
șuii —.12

Fiul bucătăresei îmieratului
...................................... .......

-.12

esamene și alte festivități scol. . .
Nr. 8. Spirit,on și Nicnlae (basm)
Nr. 9. Fiiul oii (basm) . . . .
Nr. 10. Povestiri și auccilot. pop.

Biblioteca teatrală a

—.20
-.12
-.12
-.20

„Aurarii11.
rea mai bună, 

A. Kotzebue, lo- 
— .20

eNr. 1. Cu leu (lrâptă 
comediă într’un act de 
oalisată de Corn. Darabant . .

Nr. 2. Paza M dcii sftsiL'. Dramă în 4
acte, looalisată de Ant. Popp . —.24

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

Nr. 4. Pedepsirea vanității.
tr’un act, 
Bologa

Nr. 5. 
tr’un act, 
Darabant

. —.16
Dramă în-

trad. din limba francesă de At.
...........................................- .20

Di-creți» fără vină. Comediă în
de A. Kotzebue, trad, de Corn. 
............................................... -.24

Nr. 6. CrescâtO-iil Comediă într’un 
act de A. Kotzebue. Localisată de C. Da
rabant ....................................................—.20

Nr. 7. O’r va femeiușcă, comediă de
Țin țar...........................................— -20

Nr. 8. Distrași!. Comediă într’un act
C. Darabant............................ —.20

I.

de

Cărți de școaSă apimbate 
și recunoscute ca cele mai bune -i mui metodicescî 

de Va sile. Pel r i:
Nmi ABCD-ar românesc. Edițiunsa XII 

emeudată și aprobată de imltul in. reg 
ung. de culte și instrucțiune publică prin 
emisul sâu nr. 16.006 din a. 18S9.

Prețul unui esemplar legat . . —.50
Legendar său cm"e de cetire pentru 

șcbiele poporale. Partea l-a: pentru al 3-iea 
și al 4-lea an de școlă. Ndițiuu^a X., emen- 
dată și aprobată de înaltul 
ung. de culte și instrucțiune 
emisul său nr. 11.295 din 1889. Un 
plar legat......................................

Tot «8o același autor :

Șcbla română. Foie pedagogică 
dactică pentru interesele institutelor de în
vățământ și ale organelor tcestora. Anul 
III, IV. și V. <1. și II. e epuisat. Fie-cre 
an 1 fl., cu porto...................................2.20

Școla practică. Magazin de lecțiunl și 
materii peutru instrucțiunea primară 
II. III. și VI. (I. e epuisat), fie-oare 
cu porto ...........................................

Plan de lecținnT p ntru șcblele 
nescl. întocmit pe 30 de săp'âmânl 
cu porto ..........................................

Plan de învățământ pentru 
poporale netnaghiare, în înțelesul articlului 
de lege XXXVIII, din 1868 și 1879. Edat 
în urma ordinațiunei minist. reg. ung. de 
culte și instrucț. pubi. din 29 Iunie 1889,. 
Nr. 17,284. Prețul........................—.44

Legea de pensiune pentru învățătorii 
poporali din Ungaria, dimpreună eu ordi- 
națiuuile ministeriale publicate în urmă, 
prețul................................................... — .44

^criptologia sâu modul de a învăța co
titul scriind. îndreptar pentru învățători la 
tractarea cotitului în școlă . . . 2.—

minister reg. 
publică prin 

esem- 
1. —'

și di-

Tom, 
2 - 
2.20 

româ- 
-.50 
-.60 

Ș'dlele

„Călindarnl Plugarului14 p<* anul 1902.
Prețul unui esemplar....................... - .50

Tot de aici se pot procura tot soiul de cărți școlastice și altele, apărute ori și unde. 
Xecsaisăte rîe scris peotrsa școiă șă cancelarie. — Tot soiwl de tijpărHaari ofiicSâse.

Tipografia nostră primesce spre efectuire tot soiul de lucrări tipografice cu prețurile cele mai moderate.
Catarge trimit ori-și-cui gratis și franco. gșgș- Ven^etordor se dă rataat&să cuvenit. ■w

Tote comandele a se adresa la: Tipografia , AUK0R<A‘ A. To io ran,
în Sa^erOa — Szam&sssjvâr»

(B)

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


