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înțelegerea austro-mă.
Era un timp, nu îndepărtat, când 

întâlnirile capetelor încoronate și ale 
principilor din casele domnitâre fă
ceau sensafiune și erau» privite ca 
ni see presemne estraordinare în ra
porturile politice ale statelor.

Astăzi aceste vi site și întâlniri 
princiare sunt fdrte dese, sunt, cum 
am cjiee, la ordinea cjilei, der nu 
produc nicî pe departe acea emo- 
țiune ca odinioră. Lumea s’a dedat 
cu ele și a început să cunoseă, că 
comunicațiunea acesta dintre curțile 
europene se întemeieză în primul 
rând pe interesele ce legă între sine 
tote dinastiile, că ea merge pe că
rările sale, mai mult seu mai puțin 
independente de curentele politice 
vremelnice din sînul diferitelor state.

Interesele dinastiilor sunt și re
man ceva constant în mijlocul fluc- 
tuațiunilor mult variate politice, pur
tate în mare parte de curentele po
porale.

Din acest punct de vedere va 
fi bine, credem, a judeca în prima 
linie și raporturile dintre curțile dela 
Viena și Petersburg, cari raporturi 
au devenit în anii din urmă erășl 
cele mai cordiale și mai amicabile.

Ca un nou semn și o nouă do
vadă pentru acâsta se pote consi
dera și călătoria, ce-o va face peste 
puține c|ile archiducele Francisc Fer
dinand, moștenitorul tronului mo- 
narcliiei a.ustro-ungare la curtea din 
Petersburg. Scopul acestei călătorii 
este, ca archiducele să mulțămescă 
Țarului Nicolae II pentru-că l’a nu
mit general de cavalerie rusesc și 
l’a distins prin aceea, că i-a înmâ
nat epoletele de general printr’un 
trimis special al său la Viena. Prin 
urmare un act de curtuasie militară, 
a dat imediatul impuls visitei ar
chiducelui la curtea rusăscă.

Nu e pentru prima-oră, că ar- 
chiducele Francisc Ferdinand merge 
la Petersburg. El a mai fost odată 
acolo tocmai înainte cu 11 anî, în 

Februarie 1891, când s’a presentat 
Țarului Alexandru III ca moștenitor 
al tronului și a fost primit în mod 
strălucit, aranjându-se în onorea lui 
mari parăcțî militare, vânătbre de 
urși etc. la Petersburg și la Moscva, 
în cari orașe a petrecut d©ce (Țle- 

Archiducele moștenitor merge 
der la curtea Țarului actual ca ve- 
chiu prietin și astfel va fi și primit 
acolo cu cea mai mare cordialitate 
și cu tătă distincți unea, ce i-se cu
vine ca viitor domnitor al Austro- 
Ungariei. Oficiosele din Viena și mai 
ales cele două din Budapesta află 
de bine a accentua, că nu e vorba 
numai de-o visită de etichetă a ar
chiducelui. Fiind acestă visită un 
pendant la visită, ce a făcut’o nude 
mult marele duce Michail la curtea 
austro-ungară, se spereză, că con
tactul amicabil între ambele curți 
va ave o înrîurire binefăcătore și 
asupra raporturilor dintre ambele 
state.

Vrea să cțică. s’așteptă că visită 
archiducelui va contribui a întări 
din nou înțelegerea stabilită între 
Austro-Ungaria și Rusia acum cinci 
ani, când cu visită împăratului Fran
cisc Iosif la Petersburg, privitor la 
peninsula balcanică.

Ne aducem aminte, că înainte 
cu vre-o cinci luni cu deosebire cer
curile politice unguresc! erau mult 
îngrijate, că acea convențiă verbală 
din Aprilie 1897 nu va mai fi res
pectată de Rusia. Cele ce se petre
ceau în Bulgaria, Serbia etc. păreau, 
că confirmă tote temerile. Cei din 
Viena priveau lucrurile cu mai mult 
calm și se vede, că au fost mai bine 
informați.

Rusia vrea, cum se pare, să 
evite deocamdată ori-ce conflict în 
Orientul europen și se mulțumesce 
a avansa pas de pas cu politica ei 
în Bulgaria și Serbia.

Tocmai acum crisa financiară 
bulgară și suscitarea succesiunei la 
tron în Sârbia erau de natură a deș

tepta temeri de-o nouă periculăsă 
fierbere în peninsula balcanică.

Visită archiducelui Francisc Fer
dinand va face însă se dispară și 
aceste temeri și se apară din nou 
strălucitdre pe firmamentul politic 
„înțelegerea austro-rusă“.

Congresul pentru autonomia 
catolică își continuă desbaterile. In șe
dința de Vineri a vorbit contele Albert 
Apponyi pentru proiectul comisiunei de 
27. Apponyi doresce, ca autonomia se se 
înființeze cât mai curând, pentru-ca „să 
nu ajungă la suprafață curente, cari ar fi 
periculose pentru națiune". — Episcopul 
Szmrecsanyi P. spune, că pe basa decla- 
rațiunei făcută de cardinalul Schlauch, epis
copii încă sunt gata de a participa la 
desbaterea pe paragraf! a proiectului. Prin 
declarația acesta episcopii au voit se arate, 
că și ei vor să promoveze pe cât e posi
bil înființarea autonomiei.

In ședința de Sâmbătă s’a încheiat 
desbaterea generală, după o înfocată dis
cuție la care au luat parte Ugron, archie- 
piscopul Samassa și Hovanyi. S’a proce
dat apoi la votare. Proiectul a fost primit 
cîi majoritate de 13 voturi (număr fatal). 
Dintre episcop! au votat pro: Schlauch, 
Csaszka, Samassa, Bende, Bubics, Hornig, 
Szmrecsanyi, Ivancovics, Csaky și Feher 
Ipoly. Au votat cu totul pro 69, contra 56 
membri ai congresului.

Partidele representate în congres se 
pregătesc acum pentru lupta, ce are să 
urmeze la desbaterea pe paragraf!, care 
să începe deja adi. Minoritatea speră să 
se facă modificări esențiale în proiect.

Votarea in congresul catolic. 
După ^Alkotmdny^ resultatul votării în 
ședința de Sâmbătă a congresului catolic 
l’a determinat posiția, ce au luat’o episcopii. 
Intr’o conferență anteridră ei hotărîseră să 
primescă proiectul în general, în speranța, 
că la desbaterea pe paragraf! congresul 
va face în proiect modificările, ce epis
copii le consideră ca absolut necesare. 
Episcopul Szmrecsanyi a și declarat acesta 
în ședința de Vineri. Episcopii au votat 

pro, ca să nu dea nutremânt aparenței, că 
ei n’ar voi autonomia.

„Budapesti Hwlapu dice, că sortea 
modificărilor, ce se vor face la desbaterea 
specială, e pusă acum în mânile episco- 
pilor. Din votul dat de episcop! și din de
clarațiile lor apare, că ei voesc o autono
mie conformă celei din Ardeal și guver
nul nu pdte nega o ast-fel de autonomie 
fără de a nu vătăma principiul egalității 
de drept. O autonomie ca aceea a biseri- 
cei rom. cat. din Ardeal însemnă, că can- 
didarea la beneficiile eclesiactice superidre 
cade total din sfera de drept a autono
miei ; mai departe administrarea fonduri
lor și fundațiunilor trece în resortul 
autonomiei, rămânând patronului suprem 
dreptul de control și inspecțiune, drept 
care se validiteză la stabilirea budgetului 
și la aprobarea bilanțului. Deși guvernul 
nu s’a arătat pănă acum îndemnat să dea 
și autonomiei regnicolare drepturile de 
care se bucură autonomia ardeleană, to
tuși foia din cestiune presupune, că gu
vernul nu și-a spus încă cuvântul din 
urmă.

Archiducele Francisc Ferdinand 
la Petersburg. „Politische Correspon
dent află, că archiducele Francisc Fer
dinand, numit de curând general de ca
valerie în armata rusescă, va pleca în 6 
Februarie n. la Petersburg pentru a-se 
presenta Țarului. Archiducele va sta la 
Petersburg mai multe dile și va locui în 
palatul imperial.

Oficiosul unguresc „Magyar Nemzet“ 
dice, că deși visița acesta este în primul 
rând un act de curtoasie, totuși nu se 
pdte crede, că ea n’are și altă importanță 
— politică.

Dieta ungară s’a ocupat în ședința 
de Sâmbătă cu afacerile de imunitate și 
a suspendat drepturile de imunitate a de- 
putaților G. Ugron (pentru duel), Ra- 
kowsky și Gyorffy (tot pentru duel). S’a 
ocupat apoi cu afacerea de imunitate a 
lui Bartha M. față de care comisiunea a 
propus să fie estradat în procesul de 
pressă (pentru insultă), ce i-l’a intentat
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Grigorescu.
i.

In figura uscățivă și luminosă a 
măestrului, doi ochi scânteietori. Puterea 
lor e uimitore. Cunosc prieteni, cari se în
torc răsuciți de acestă privire. L’am vă- 
dut pictând. Inchipuiți-vă două focare pe 
două rotocăle de catifea negră. Razele 
scăpărate din amândouă focarele plămă
desc formele în baia atmosferei, scormo
nesc conținutul lor, și prind ce e pe din
afară tocmai cu ceea-ce vibreză pe din
lăuntru. Modelele suferă, și nu ar răbda 
20 de minute să nu se misce. Se resimt 
de ascuțișul, care le turbură întregul sis
tem nervos. Ochii lui extra-ordinari țin 
de-o caracteristică a poporului român. 
Poesia populară cântă vieța și farmecul 
ochilor, și nu e străin observator, care să 
nu fi simțit, frumusețea privirilor femeilor 
nostre. Maestrul a glorificat pe pânzele lui 

acești ochi cu gene lungi și umede, cu 
priviri, cari se perd în depărtări, și a is- 
butit să îmbine scânteierea lor cu o um
bră de melancolie.

Mi-se pare, că amicul meu Oaragiale 
a dis: „e cel mai mare liric al României". 
Firesce, că nu e nimic de scădut din 
acestă imagine. E însă de adăogat. Gri
gorescu este și un profund psicholog, în 
aceeași măsură cum s’a susținut, că Ru
bens pote figura printre cei mai însem
nați fisiologi. Circulă sângele, — și se 
vede cum circulă, pe sub pelița subțire 
a flamandelor grase, în tablourile lui Ru
bens. In țăranii și țărancile șui ale lui 
Grigorescu, sufletul îndurător, naiv și me
lancolic al unui neam întreg. Isvorăsc ca- 
răle din genunile albastre seu fumurii. 
„După-ce v’ațî desfătat în poesia imensită
ții, opriți-vă la cel dintâiii: boii blând! 
merg a lene, țînând cuminte drumul 
bătut, er sus, pe fânul din car, stă pe 
brânci un țăran, cu o pălărie negră cât 
rota carului, cu pletele răsfirate pe 
umeri. Privesce, viseză, a uitat năca
zurile.

II.
Charles Blanc susține, că cine ar ve

dea câte-va tablouri de Metsu, de Ter- 
burg său de Gașpar Netscher, ar cunosce 
mai bine vieța întregă a burgheziei olan
deze, de pe vremea Stathuderilor, decât 
ar pute se o învețe din nenumărate vo
lume de geografie, de voiajuri, de des- 
cripțiuni și de istorie. Cu siguranță, că 
viitorimea va studia istoria țăranilor din 
operile marelui maestru. Și de se va în
curca în discursurile, în scrierile, în pole
micele, în legile și reformele nostre, în 
elogiile și criticile nostre, în afirmațiunile 
contradictorii ale partidelor politice, în as- 
pirațiunile vagi și în vicleșugurile netreb
nice ale claselor conducătore, pânzele lui 
Grigorescu vor fi paginile luminose din 
cari vor apare, limpede, vieța, obiceiurile, 
vestmintele, felul muncii, gradul de cul
tură și sufletul țăranilor, ba chiar proble
mele de esistență națională peste cari noi 
am trecut cu ușurință, seu le-am tratat cu 
ușurință.

Strălucirea operilor lui e pe o durere 
reală și evidentă: poetisarea scenelor nu 

ascunde miseria. Boii, minunați de fru
moși, der slabi, întind din greu, că se aș
tern la pământ; omul se aplecă, apăsând 
să trosnescă, pe cornele plugului. E ndpte, 
abia se mai vede o dungă de sânge în 
apusul posomorit, și bietul creștin, uscat 
și trist, ca și boii lui, despică brasdă lângă 
brasdă, alt-fel, din bogăția pământului ne
gru și lucios, nu s’ar alege nicî cu mămă
liga de tote Bilele. Sorele arde; în aerul 
de cuptor pomii rari se topesc și tremură 
în conturul lor vag, er muncitorul c’o că- 
raășuță săracă pe dânsul, strîns încins cu 
un curmeiu subțire, c’o căciulă grosă și 
mare în cap, fără șolduri, costeliv și pră
jit, se frământă fără odihnă. Pe drumul 
greu, desfundat de ploi, rota a întrat pănă 
în bucia; boii se năpustesc înjug; le nu
meri costele; sus, la spata de dinapoi, o 
gropă, o pată închisă sub șoldul luminat; 
trage și cel care îi mână, în pornirea lui 
desperată; ți-se pare că-i audi răcnetul: 
un blestem înfiorător. Intr’o cârciumă, — 
cârciumă dela Bacău, — un țăran stă pe 
o laviță cu capul răzămat în mâni; picio- 
rele desfăcute; ochii închiși; pe sub oblo-
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Agai Adolf. Camera a respins propunerea 
de estradare. — După acesta deputatul 
Gorove a interpelat pe miniștri de interne 
și instrucțiune publică cu privire la de
monstrația tinerimei catolice universitare 
contra lui Apponyi și Horanszky și pen
tru episcopul Majlath, demonstrație pe 
care am semnalat’o deja. Ministrul Wlas- 
sics a răspuns îndată. El desaprobă gru
parea tinerimei universitare după confe
siune și partide politice. Nu simpatiseză 
decât cu tinerii, cari nu caută a sădi îm- 
părechieri prin mișcări confesionale și de 
partid, ci își văd consciențios de carte. 
Camera a luat spre sciință răspunsul.

„Reichsrath“-ul austriac va fi 
convocat pe diua de 4 Februarie.

„Un popor fenomenal^.
D-l Bartha Miklos este unul dintre 

cei mai talentați gazetari unguri, — asta 
nu, șe pote tăgădui.

El are c^te odată și momente lu
cide, ceea-ce este lucru rar la un scriitor 
șovinist.

Așa de esemplu în organul lui, „Ma- 
gyarorszăg“, a accentuat într’un rend, că 
teoria maghiarisării naționalităților fiind 
un lucru nerealisabil, trpbue abandonată 
și că de acuma nu limba unitară, ci uni
tatea în sentimente să se ceră in Ungaria 
poliglotă.

Din păcate, momentele lucide, tocmai 
fiind-că sunt momente, sunt de scurtă 
durată.

în cel mai apropiat număr organul 
lui Bartha erăși călăresce pe chimera uto
pică a maghiarisării.

Ce să-i faci? Boia din fire n’are le
cuire.

într’unul din cele mai recente ale 
sale articole Bartha Miklos a zugrăvit în 
colori forte vii și forte adevărate primej
dia jidovescă.

în același articol însă vorbesce și de 
Săcui, relevând părerea unora, cari susțin, 
că disposițiile proiectului de lege român 
asupra poliției rurale ar fi îndreptate în 
potriva emigrării Secuilor.

Bartha s’ar bucura decă ar fi așa, 
căci România prin acesta ar face enorme 
servicii maghiarismului.

Din păcate însă — dice Bartha — nu 
este așa, căci România nu se pote dispensa 
de serviciile Săcuilor.

Și aici Bartha se avântă la o des
criere elogiosă-lirică a calităților Secuilor, 
descriere, care nu este lipsită de nota 
umoristică.

în anecdotele poporale, chiar și în 
cele unguresc!, Secuiul este cunoscut ca 
un tip de om' mărginit, care caută luna 
în puț și care vre să trecă prin pădure 
cu o scară pe care o portă pe umăr nu 
de-alungul, ci de-alatul.

în ochii lui Bartha însă Săcuiul este

înzestrat cu cele mai alese calități civilisa- 
torice.

„Săcuimea — dice Bartha — este no
rocul României. în România Săcuiul este 
elementul civilisatoric. cum era în Roma 
sclavul grec. Gel mai prost tăietor de 
lemne săcuiii scie mai mult din cultivarea 
pădurii, pământului și livedilor, decât ve
chilul și arândașul boerului român. In co
munele din România, țăranul săcuiă, decă 
cere nevoia, este interpretul legilor, este ve
terinar, geometru, espert, nivelator și idro- 
log. Săcuiul este un fel de „kulturvolk" în 
România. Săcuiul se pricepe la tote, ori de ce 
s’ar apuca. El este lemnar, săpător în 
pietră, rotar, tâmplar, Săcuiul e de tote. 
El face acoperișul pe casă, cârpesce ciș
mele, clădesce sobe, frămîntă pânea, pot- 
covesce caii, lasă sânge boului. In gospo
dăria românescă, Săcuiul este factotum. 
Adi e vizitiu, mâne vînător, poimâne ma
șinist, forte adesea educător al domnișd- 
relor(!) Decă s’ar încerca Săcuiul — dice 
Bartha — eu cred, că ar pute să cânte 
și la pian. Cu un cuvânt Săcuiul este 
„Neamțul" României. în România este 
mare nevoie de Săcuiu. Muncă ieftină și 
inteligentă nu se găsesce în ori-ce tufă. 
Fără Săcui vieța economică a României 
ar suferi fdrte mult“.

Din tote aceste considerente, Bartha 
crede, că disposițiile proiectului de lege 
nu sunt îndreptate contra Secuilor, ele 
ele sunt îndreptate contra Jidovilor.

*
Decă tote cele spuse de Bartha în 

lirismul său național-maghiar ar fi adevă
rate, atunci poporul secuesc ar fi cel mai 
ideal popor din lume.

Căci, în adevăr, în totă istoria cul
turală a poporelor nu s’a găsit pănă acuma 
un singur cas de calități atât de multila
terale. Și mai pe sus de tote nici un po- 
popor nu e în stare să ne arate țărani 
pricepători în ale pedagogiei, încât să li-se 
încredințeze educația domnișorelor și pote 
chiar instruirea musicală, la pian.

Și decă tote acestea ar fi adevărate, 
atunci credem noi, n’ar fi nevoie a se 
pune la cale mișcări intensive pentru 
„salvarea Săcuilor“.

Căci un popor cu calitățile descrise 
de Bartha, ar fi capabili să trăiescă în ori 
ce parte a lumei. în pustietate, ca și în 
munți, și n’ar ave nevoie să apeleze la 
asistența publică și la sprijinul statului.

Etă der, unde te pote duce lirismul 
șovinist! L.

Din streinătate.
Proclamația lui Karagheorghe- 

vici. Prințul Karagheorghevici a adresat 
poporului sârbesc o proclamație tipărită 
în mai multe mii de esemplare în Geneva, 
în care învită pe Sârbi, ca în amintirea 
revoluției condusă de bunicul său înainte cu 
100 de ani contra asupritorilor turci, să 
ridice un monument- In modul acesta se

serbeze înființarea dinastiei-Karagheorghe- 
vici. Partea politcă a proclamației este ur- 
mătdrea:

„Sdrtea cea rea a voit, ca eu nepo
tul unui bun Sârb, să fac din depărtare 
propunerea acesta. Puteți însă să-mi cre
deți, că în cugetul meu tot-deuna sunt cu 
Sârbii, că inima mea bate cu a lor și su
fletul meu sârbesc planeză pururea pe 
de-asupra Serbiei, er spiritul meu crescut 
în direcție ortodoxă n’a încetat de a-se 
ruga pentru poporul meu și pentru salva
rea, progresul și fericirea iubitei mele 
patrii".

Guvernul sârbesc a luat măsuri ca 
să împedece contrabandarea acestei pro
clamații în Serbia.

Kitcfyener comandanții buri.
Din Haga se anunță, că lord Kitchener a 
făcut încercări nouă de a tracta cu Burii 
despre încetarea ostilităților. Toți coman
danții buri au declarat însă, că prețu.1 
păcii și unica condiție a ei nu pdte fi, de
cât independența republicelor. Afară de 
acesta Delarey a mai declarat, că va con
tinua lupta pănă la ultimu-i om. Decă 
peste tot va fi de lipsă, el se va preda 
necondiționat, căci și altfel Englesii nu-și 
țin cuvântul. — Deja în Octomvrie Kit
chener l’a îmbiat pe Botha cu armistițiu, 
Botha însă a respins propunerea, fiind-că 
Kitchener nu i-a garantat independența 
republicelor. Kitchener s’a înfuriat așa de 
tare, încât a dat porunci să fie incendiate 
tote farmele clădite din nou.

SOIRILE DILE1.
14 ț27) Ianuarie.

Episcopul Majlatli în Lugoșiu. 
Contele Gustav Majlath episcopul rom. 
cat. din Alba-Iulia a sosit la Lugoșiu în 
21 1. c. la 9 ore a. m., spre a visita pe 
P. S. Sa Dr. Demetriu Radu, episcopul 
gr.-cat. al Lugoșiului. După sosirea sa la 
reședința episcopescă, ilustrul archiereu a 
fost salutat de cătră membrii Ven. Gapitlu 
și personalul cancelăriei diecesane, apoi a 
visitat mănăstirea călugărițelor, biserica 
catedrală gr.-cat. și a făcut visite pe la 
șefii autorităților locale. La 1 oră p. in. 
P. S. Sa episcopul Dr. Demetriu Radu a 
dat în ondrea ilustrului său dspe un prântj 
de 14 cuverte, la care pe lângă membrii 
Ven. Capitlu au luat parte și câți-vafrun
tași din loc. După prâncl 11. Sa s’a între
ținut în plăcută conversație cu cei de 
față, dr cu trenul de sera g plecat înapoi 
la Budapesta.

Giuuiasiul Șincai. Joi în 10 Ianua
rie v. gimnasiul Șincai din Bucuresci și-a 
serbat patronul său. La acesta solemnitate 
a luat parte și d-l Stoicescu, ministru ad 
interim la culte, însoțit de secretarul ge
neral d-l G. Adamescu. După terminarea 
serviciului religios, directorul gimnasiului, 
T. Popescu, a deschis seria discursurilor, 
apoi d-l Stoicescu, luând cuvântul a vor-

bit de chipul, cum Gheorghe Șincai și 
alții au sciut să lupte pentru redeștepta
rea și desrobirea românismului. Serbarea 
s’a terminat cu diferite producțiuni exe
cutate de elevi.

Desmințirea unui atentat. Svonu- 
rile răspândite de diarele străine despre 
an atentat contra Regelui Greciei, sunt cu 
totul neadevărate. — Etă de unde a is- 
vorît soirea despre atentat: Săptămâna 
trecută regele, regina și principii regali au 
visitat grădina geologică din Faleron, ca 
să privescă mai ales un leu bolnav. Pe 
când familia regală se dusese la cușca 
leului, regele întră în despărțământul stru
ților. în momentul când întră în „com
partimentul îngrădit, un struț puternic se 
reped! la el. Regele se retrase, er direc
torul interveni și împiedecă rănirea rege
lui din partea puternicului struț. Furia 
struțului se îndreptă acum asupra direc
torului, pe care-1 răni la obraz și la mână. 
De aici scirea cu atentatul.

Despre zestrea archiducesei Elisa- 
beta se colporteză prin diare nisce sciri 
fabuldse, pe cari le reproducem cu cuve
nita reservă. După aceste sciri archidu- 
cesa a primit: 1) 8 milione corone în bani 
și hârtii de valore. 2) 0 rentă anuală de 
1.250.000 corone. 3) Un castel și un do
meniu de 20.000 hectare. 4) Un palat în 
Viena. 5) Un collier compus de 32 bri
liante, o diademă de briliante, juvaeruri 
și tacâmuri de aur pentru 36 persdne în 
valore totală de 5 milione corone.

O fundațiune. Din Mogoș-Mămăli- 
gani ni-se vestesce o faptă rară de bine
facere, săvârșită de credincioșii acelei co
mune din Munți, Simeon Presăcan și so
ția sa născută Ilina Costinaș. La îndem
nul preotului Vasilie David, bunii credin
cioși au dăruit bisericei gr.-or. întrega lor 
avere nemișcătdre, representând suma fru
mușică de 5000 corone, cu condiția ca 
pănă când vor fi în vieță să se bucure 
de usufructul averii lor.

Pronioțiuili. în 25 Noemvrie 1901 a 
fost promovat la facultatea teologică dela 
universitatea din Cernăuți la gradul de 
doctor în sciințele teologice d-l Octavian 
Isopescul, eră în 8 Ianuarie 1902 a fost 
promovat presviterul Cassian Brenzan, 
păstor de suflete la penitenciarul c. r. în 
Stanislau.

Proces contra unui cămătar. Marți, 
în 21 Ianuarie st. n. s’a început înaintea 
tribunalului din Lugoșiu pertractarea fi
nală în procesul criminal intentat în con
tra lui Abraham Friedman, fost neguțător 
în Skeus, actualmente privatier în Lugoșiii, 
pentru usură. Din acusa procurorului reese, 
că sus amintitul Jidan s’a ocupat mai de 
mult în mod sistematic cu ușura, și că 
operațiunile s’au estins asupra a dece co
mune curat românesc!. De astă-dată a tre
buit să-și dea sema despre 78 cașuri de 
usură comise prin aceea, că după împru-

nul ridicat bate lumina în clondirile cu 
alcool-vitriol verde, gălbui și roșu. într’un 
bîlciu țăranii și-aduc vițeii plăpând!; un 
evreu leșesc, cu ochi viscoși și sângerați, 
privesce șiret, tocmesoe.

Der' aceiași țărani au lăpădat sucma- 
nul și au luat mantaua cenușie închisă. 
Țera le cere și Domnitorul îi conduce în 
focul luptelor. Grigorescu a plecat cu ei. 
Alexandri îi cântă dela Mircescî în ver
suri admirabile, duidse și mucalite. Peneș 
Curcanul și Hora Griviței. Grigorescu îi 
vede. Slabi și negri, scrîșnind din fălci, 
învălmășiți în fumul fioros al bătăliilor. 
Sunt aceiași țărani aprinși în fața primej
diei. Avântul unui popor năcăjit, nervos și 
brav.

La Opanez, tunarii, plecați pe caii 
lor, se duc ca o vijelie tîrând după ei, 
prin clisa și zloata drumului, tunurile gele. 
Iuțelă vertigindsă. Nicăiri, pictorii cei mari 
n’au isbutit să esprime atâta mănie, atâta 
avent, o massă așa de vie într’o pornire 
așa de eroică.

Nu esecută o comandă, ci furiile an-

tice i-au asvârlit ca pe valurile unui torent 
precipitat într’o prăpastie.

Vestita bătălie dela Pisa, a lui Leo
nardo da Vinci, cât ni-a mai1 rămas după 
desenul lui Rubens, n’are atâta mișcare cu 
totă crudimea zugrăvită în figura călăre
ților. Chiar marea bătălie a lui Salvator 
Rosa, care te înfioră când o privesc! în 
Louvre, cu mulțimea cadavrelor rostogo
lite unele peste altele, nu are mai multă 
vieță, mai mult eroism. Și luptele dela 
Austerlitz de Gerard, dela Piramide și 
Eylau de Gros, dela Marengo de Carie 
Vernet și dela Fontenoy de Horace Ver- 
net, sunt, cu totă splendorea lor, mai mult 
nisce parade, pe lângă atacurile lui Gri
gorescu. Pânze enorme, cortine festivale, 
în care apar, mândri și senini, împodobiți 
cu uniforme, cordone și fireturi, oficeri de 
stat major, generali și Suverani.

Manocromia măestrului nostru îți re- 
represintă esact atmosfera pluinburie a răs- 
boiului. El vede massa,^er nu detaliile, sol- 
dații, er nu oficerii; și în năpraznica por
nire a masselor nu are timp să caute o

posă academică pentru vre-un erou de ate
lier. Figura Regelui a caracterisat’o printr’o 
privire gânditdre, ca a unui victorios în
durerat, care văduse cât sânge cursese 
pentru țeră și coronă.

Marele nostru maestru va transmite 
viitorimei sintesa sufletului țărănimei nos- 
tre: în pace și în răsboiu. Și decă omenii 
de pe vremuri, l’ar fi înțeles ca pe cel 
mai puternic istoric al răsboiului și ca pe 
o adevărată glorie a României, de sigur 
că am fi avut întrega istorie a indepen
denței. I-s’a cerut ilustrații pentru un diar 
cotidian, — ca și cum ar fi cerut unui 
Homer să facă madricale, — și el văduse 
o epopee crîncenă și eroică, din care avem 
numai câte-va pagini geniale și o sumă de 
documente de o neprețuită valăre.

Der visiunea lui în notele esențiale 
ale vieței, s’a manifestat cu o elocință ui- 
mitdre.

Perspectiva liniară și perspectiva 
aeriană se întrunesc cu un farmec nepo
menit la tote orele din di,în tdte scenele

și tote colțurile pitoresc!, ilustrate de 
acest om estra-ordinar.

Carăle, mulțimea, înălțimele, turmele, 
pădurile, se duc Seu se apropie, nu numai 
prin formele lor crescânde și descrescânde, 
ci mai ales prin intensitatea și stingerea 
cromatică a tonurilor, dela vigdrea din 
primele planuri și pănă la visul aerian din 
fundul transparent, adese-ori misterios ca 
o portă a infinitului. Și cum în lume nu 
e nimic, care să nu fie și banal și poetic, 
adevărat și în banalitate, adevărat și în 
partea poetică, era fire-sc, ca cel mai nobil 
artist al României să privescă realitatea 
în frumsețea și farmecul ei, în acea lumină, 
care pune în relief caracterele esențiale și 
în acea mișcare, care o însuflețesce de cea 
mai intensă poesie.

Și ne-a făcut să înțelegem ceea-ce 
noi vedeam numai, înălțând cerul, depăr
tând munții, adâncind văile, eterisând za
rea, ușurând formele în fluiditatea atmos- 
ftjrei, ritmând mișcările, sinfonisind colorile

El a definit sufletul poporului și a 
glorificat natura patriei.
(Va urma.) Barbu Belavrancea.
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muturî a luat dela bieții omeni seraci 
8—40% interese. După doue dile de per
tractare, la care au fost citați aprope 280 
martori, pertractarea s’a amânat și s’a or
donat investigație nouă. Se așteptă cu ne
răbdare finalisarea acestui proces monstru.

Casa Bisericei. Proiectul de lege 
pentru înființarea și organisarea casei bi
sericei autocefale ortodoxe române, a fost 
votat Sâmbătă în total cu 81 voturi din 
94 votanțl.

Din Satulung ni-se scrie: Comuna 
Satulung (Săcele) a devenit de un timp 
încoce comuna surprinderilor. Mișcări și 
•emulări pe toțe terenele. Pe terenul cul
tural învățătorii dela ambele școle ro
mâne se întrec în a aranja serate musi- 
cale, producțiuni cu elevii de șcdlă, teatre, 
cari tdte distreză mult pe poporul nostru 
•doritor de-o sorte mai bună. Producțiunea 
cu elevii dela biserica SS. Archangheli 
ținută la 1 Ianuarie a. c. este o viuă do
vadă despre forțele didactice dela acăstă 
școlă. Piesa „Curcanii1*, precum și 
celelalte puncte din program predate de 
ținerile nostre odrasle —a'desfătat și um
plut de mulțămire inima fie-cărui partici
pant. Domnii învățători Aurel Popovici, 
Savu Luca și Zenovie Popovici pot servi 
■de model în privința zelului și prestațiu- 
nilor lor. Venitul curat, destinat pentru 
procurarea unor bănci nouă, a fost de 80 
corone. Poporul s’a grăbit din tote părțile 
a da sprijinul seu. — Acestei manifes
tări de simpatie i-a dat espresiune tînerul 
preot Romul Verzea — mulțumind cor
pului didactic și publicului asistent în- 
cheiând cu cuvintele sfinte „Să ne iubim 
unul pe altul, ca într’un gând să mărtu
risim". După producțiune a urmat joc și 
multă voie bună. — Un parochian.

Vâzsonyi Vilnms. Așa se numesce 
acuma Weissfeld Wilhelm. Vâzsonyi-Weiss- 
feld este deputat în parlamentul ungar și 
mult s’a vorbit în timpul din urmă despre 
dânsul. Pentru-că Vâzsonyi este șeful di
recției „democrate1* în parlementși’n vieța 
.socială și sufere grozav de mâncăriine de 
limbă. Mai deunădl „democratul1* Vâzsonyi- 
Weissfeld a fost la Dobrițin, unde aținut 
un discurs, desaprobând felul de educație 
a tinerimei, care învață în istoria patriei 
numai glorificarea răsboielor și bătăliilor, 
-de unde urmeză, că tinerii noștri devin un 
fel de „bestii' culturale". Universitarii din 
Budapesta au veștejit în nisce proclamații 
afișate pe ziduri pe „democratul1* jidov 
pentru isulta, ce li-a adus’o.La proclama
țiile studenților, Vâzsonyi-Weissfeld a cre- 
■dut de cuviință să demonstreze și Sâm
băta trecută s’a dus la dietă cu alaiu, 
adecă însoțit de vr’o 300 de găinari, cari 
urlau mereu „Eljen Vâzsonyi". Poliția a 
împrăsciat pe găinari, er „democratul" de
putat a fost huiduit de cătră studenții adu
nați în fața parlamentului. Se audiau stri
găte forte neplăcute urechilor semite, ca: 
„Nu în parlament jupâne! înapoi în Ga- 
liția !**

Preot bătut. Diarele maghiare „M. 
’Szo" și „Ellenzek" publică o scire din 
Molia, în care sub titlul de mai sus se 
comunică următdrele lucruri denecredut: 
.„Un cas.ne mai audit s’a întâmplat în co
muna Molia din comitatul Ternavei-mari. 
în acestă comună a patra parte din lo
cuitori sunt Români de religiunea gr.-or. 
Dintre aceștia o parte nu trăiau bine cu 
preotul lor și l’au denunțat la forul su
perior. Afacerea este încă pendentă. în 
•diua de 18 Ian. Românii își aveau Bobo- 
•teza, preotul s’a dus la biserică. în timp- 
pul serviciului divin dușmanii săi au nă
vălit în biserică strigând: „Prindeți câ- 
nele“, apoi l’au prins și l’au lipit de pă
rete. Unul din ei striga: „Aduceți cuie 
să-l răstignim ca pe Christos". Apoi au luat 
dela el cheile bisericei, au vărsat aghiăsma, 
cr pe preot l’au bătut de l’au făcut tot 
sânge, umplând și altarul și podelele de 
■sânge. Pe urmă scoțându-1 din biserică, 
Tau dus în ciiniteer, unde l’au mai bătut 
pănă l’au lăsat mâi mort.1*—Publicăm acestă 
.scire cu cea mai mare reservă și sperăm, 
<că va fi desmințită.

Sectă nouă. Aderenții și propaga
torii ideilor lui Tolstoi, celebrul scriitor 
rusesc, s’au constituit în sectă nouă reli- 
gionară și se numesc creștini, noi. Guver
nul din Rusia a luat măsuri ca toți să fie 
arestați. Sfântul Sinod al bisericei orto
doxe din Rusia a dat un manifest, 
prin care condamnă în modul cel mai as
pru „acestă nouă pornire de desbinare 
dela sînul bisericei mame" și învită pe 
toți credincioșii să combată din tăte pu
terile secta tolstoistă.

O Nihilistă. Din Iași se anunță, că 
Joi s’a presentat la vama Ungheni o dămnă 
Mathilde Venuat, care avea un pașaport 
espirat, eliberat de consulul frances din 
Iași, pretestând, că se întorce din Așia, 
unde a făcut o lungă călătorie și acum 
voesce a veni în Iași, unde are rude. D-lui 
Erâclide, polițaiul gărei Ungheni, păren- 
du-i cam suspectă acestă d-nă, în urma 
unor minuțiose cercetări a isbutit se afle, 
că densa ar fi o periculosă nihilistă, care 
urmărită de autoritățile rusesc! încerca să 
se refugieze pe teritorul românesc. D-sa 
i-a interdis intrarea în țeră, avisând tot
odată autoritățile din Unghenii-Ruși.

Telefonul întrebuințat la serviciul 
dumnedeesc. După cum scriu unele ga
zete din America, er după aceste și jur
nalul bisericesc-literar „Ruskii Palomnica** 
din St. Petersburg, în orașul Mun-Plessan 
guvernul din causa unei epidemii de văr
sat a fost necesitat să închidă tote bise- 
ricele și școlele. Pentru-ca pe timpul aces
tor măsuri credincioșii să nu fie lăsați fără 
de serviciul divin, preoții esoperară dela 
guvern încuviințarea, de-a ține în biseri- 
cele, de altfel închise pentru popor, ser
viciul divin, și anume înaintea unui apa
rat de telefon, cu ajutorul căruia credin
cioșii și din casele cele mai depărtate ale 
orașului puteau să asculte s. liturgie. Unii 
preoți în ăst mod au rostit și cuvântări.

Jdovii din Ierusalim au lansat un 
apel la tdte comunitățile pentru a contri
bui la un fond, din care să se cumpere 
un loc pe muntele măslinelor, unde să se 
facă un cimiter jidovesc. „Creștinii — dice 
apelul — îșT acapareză cu prețurile cele 
mai mari tote locurile de vândare și ar fi 
o rușine pentru întregul jidovism, decănu 
s’ar aduna cât mai curând suma de 60,000 
franci, cât este necesar pentru cumpăra
rea locului".

Un negustor de fete condamnat. 
La tribunalul din Viena s’a judecat în 
diua de 22 Ianuarie procesul jidovului 
Șulim Apter, originar din Tarnopol, care 
a fost arestat în Italia, tocmai când ducea 
două fete din Viena să le vândă la o 
casă de prostituție în America. Jidovul 
le-a momit pe bietele fete sub pretext, că 
le duce la stăpâni ca fete în casă, unde 
vor fi bine plătite. Șulim făcea parte din- 
tr’o bandă întregă de negustori de carne 
vie, complicii lui însă au dispărut din 
Viena. Șulim a fost condamnat la 6 luni 
temniță.

S’a pierdut ieri, Duminecă pe la 
amiadi, în strada Porții (Căldărarilorj pe 
distanța dela stabilimen. fotografic Knauer 
(Steua roșie) pănă la casa Nr. 24 din nu
mita stradă, o broșa cu diamanturi. .Află
torul este rugat a-o preda d-lui fotograf 
Knauer, primind o recompensă.

Alegerile comunale în Satulung.
Satulung, 26 Ian. 1901.

In adevăr Satulungul (Săcele) a ajuns 
teatrul variațiunilor și al luptelor.

In 17 1. c. au fost alegerile de mem
brii în consiliul comunal. Alegătorii ro
mâni, la apelul mai multor fruntași dela 
ambele biserici, au ținut o consultare în 
localul școlei dela biser. Sf. Adormiri. Ape
lul acesta a fost publicat mai înainte în 
ambele biserici din Satulung. Adunarea 
bine representată a fost deschisă de ve
nerabilul preot Alexe Verzea. Conclusul 
acestei adunări a fost alegerea unei co- 
misiuni de 10 bărbați, căreia i-s’a votat 
deplină încredere. Ca președinte al acestei 
comisiuni a fost aclamat tînărul preot Ro
mul Verzea. Resultatul consfătuirilor co- 
misiunei și a tacticei de luptă a fost: că 

din 10 mandate s’au câștigat 8. S’au ales 
8 membrii români ordinari și 3 ca suplenți. 
Cei aleși sunt: Ioan Butu, loan Bodeanu, 
Nicolae Țuțuianu, loan Median, C. Stoica 
D. Oomșa, Ioan C. Fulga, Al. Stroie, loan 
Popa, Stefan Boroș și G. Ghia.

Ca președinți ai alegerei în cele 4 
cercuri au fost de astă-dată și doi Ro
mâni. într’un cerc a fost numit preotul 
R. Verzea și în al doilea cerc directorul 
școlar Domețiu Dogariu. Solidaritatea Ro
mânilor și ținuta lor a fost peste tot demnă.

Părintele V. Popea, deși numai câți 
va pași îl desparte de șcălă, n’a găsit cu 
cale să ia parte la consfătuirea ndstră...,

In 24 au fost alegerile și de oficianți 
comunali. Audisem, că d-1 fisolgăbirău la 
influințele inteligenței maghiare și a unor 
catiline române, care au trădat secretul 
cornisiunei, nu voesce să pună în candi- 
dare nici un Român la postul de jude primar. 
Comisiunea prin o deputațiune s’a convins 
de.acest lucru. In urma acesta preotul 
Romul Verzea, ca președinte al cornisiunei, 
dimpreună cu doi membrii a apelat la bu
năvoința d-lui vice-comite, — dăr fără re- 
sultat.

In diua de alegere noul fisolgăbirău 
a invitat pe preoții Verzea la o consfă
tuire, insistând ca Românii să cedeze de 
astă-dată cele 2 posturi de jude și altul 
de casar comunal. Preoții Verzea, basați 
pe usul de mai înainte și pe dreptul ce-1 
dă legea, n’au voit să cedeze nici decum. 
Resultatul a fost, că la cele 2 posturi nu 
s’a candidat nici un Român, proclamând 
fisolgăbirăul de jude (primar) pe Islik An
dras, er de cassar pe Sânek Peter, scu- 
sându-se, că majoritatea inteligenței ma
ghiare a pretins acestă procedere.

La acestea părintele R. Verzea i-a 
demonstrat în termini energici că majori
tatea nu constă numai din Unguri, și de 
altă-dată să binevoescă a lua în conside
rare și sfatul inteligenței române. Ceilalți 
funcționam s’au ales prin votare.

Românii au câștigat trei posturi adecă: 
un jude mic și doi jurați. Cei aleși au 
fost: Neculae Roșc'uleț ca jude mic, er ca 
jurați R. N. Butu și D. Comșa.

După alegeri Ciangăii înveninați de 
agitatori și turmentați de puterea alcoho- 
lului, au năvălit asupra unor alegători ro
mâni, ce se întorceau pe seră acasă, alun- 
gându-i- cu petrii — și ajungendu-i pe lo
cuitorii Neagoie Popea și St. Stoia, doi bă
trâni — i-au tocat cu parii astfel — încât săr
manii omeni au fost găsiți fără simțire 
înotând în sânge.

Etă deci, un document al „civilisa- 
țiunei" într’o comună, ce are pretenția de 
a ajunge oraș mare.

NenfmeZa. 

Săpaturile din Pompeji
Pământul din Campania Felix, bine

cuvântata provincie litorală, care înconjoră , 
golful de Neapole, de 150 de ani încoce, 
de când primele săpături ni-au condus la 
descoperirea orașului Pompeji, ni-a furni- 
sat o mulțime de opere de artă, antichități, 
cari ni-au reconstituit în deplina lor vieță 
obiceiurile și moravurile romane.

Cine trece prin anumite cartiere din 
Pompeji și întră în casa cutare seu cutare, 
nu este lipsit, așa dicând, decât de un 
lucru: de locuitorii, cari să dea orașului 
și caselor aspectul activității de tote di lele.

Este cunoscut, că cu ocasia săpătu
rilor din Pompeji în cursul anilor, s’u găsit 
o serie de cadavre de ale acelor locuitori 
din Pompeji, cari cu ocasia revărsării 
cenușei, n’au putut scăpa și au murit as- 
fixiați. Modelele de gips ale acestor cadavre, 
bărbați și femei, bătrâni și tineri, sunt ex
puse în museul dinNeapole: un aspect cu 
desăvârșire emoționant, ce se ofere aici 
ochilor visitatorului modern. Ge am dice, 
decă s’ar găsi odată cadavrul unui bărbat 
cunoscut din istorie, căruia am pute să-i 
insuflăm o nouă vieță? O asemenea între
bare li s’a pus în adevăr, în timpul din 
urma, cercetătorilor.

Este vorba de un personaj destul 
de însemnat, de Plinius cel bătrân, cunos
cutul autor al operei de mai multe tomuri 
„Naturalis Historia*’, care și-a găsit aici 
mdrtea cu ocasia catastrofei de la 79. 
Despre mortea lui, întâmplată la 25 August 
din numitul an, aveam o dare de seină 
amănunțită în cele două scrisori celebre 
ale nepotului său, Plinius cel tînăr.

Din aceste scrisori aflăm, că unchiul 
seu, care atunci era comandantul flotei,

ce staționa la Misenum, la. erupțiunea Ve- 
suvului a făcut încercări de a salva pe 
amici săii, cari locuiau în apropierea vul
canului. El spera a-i pută scăpa ducân- 
du-i pe mare; marea părea a arăta nouă 
prăpăstii, tărmurii păreau a se mișca, mun
tele a-se prăvăli. Apoi se istorisesce, cum 
Pliniu trebui să părăsdscă odaia din Sa- 
biae, în care avea de gând să odihnăscă, 
fiind-că massele de cenușe și pumice, ce se 
îngrămădiau în curte, ar fi făcut imposibilă 
eșirea. Plinius eși la aer liber, der de-odată 
isbucniră flăcări și aburi de puciosă din pă
mânt. Amețit de gazurile acestea, cădii la 
pământ și muri.

Reportajul acesta este punctul de 
plecare pentru scirea, care îșî făcu de 
curând turneul prin pressă. în apropiere de 
Pompeji s’a găsit scheletul nnui bătrân 
Roman, în care se crede, că se recunosc 
osemintele lui Pliniui cel bătrân. Etă ce 
se dice despre acăsta:

Inginerul Gennaro Matrone află între 
Molino di Rosa și între Molino di Bottaro, 
pe un pământ apărținător lui, părțile unui 
complex întins de edificii antice. într’o 
hală din acestea se descoperi un uriaș 
schelet cu o laternă de bronz. La distanță 
de 3—4 metri se aflau 8—10 schelete 
omenesc! cu monede de aur, inele de aur 
și alte juvaeruri. Unul dintre acestea 
zăcea ceva mai sus, de cât celelalte, era 
rezimut de un pilastru și era cufundat 
până în șolduri între bucăți de pumice. 
Capul era acoperit cu cenușe. Acest sche
lete avea în jurul gâtului un lanț de aur 
compus din 64 verigi, er pe brațe braț- 
lete în formă de șerpe. Lângă el era o 
spadă scurtă romană cu mâner de fildeș, 
capătul de bronz de la tăcă era împodobit 
cu o scoică de mare. Nu departe de aici 
s’au aflat părțile de bronz ale unei lectice, 
ăr mai departe vr’o 40 schelete cu mici mo
nede de argint și bronz: la unul s’a găsit 
și nisce butelii.

La acest raport se face urraătdrea 
combinațiune:

Omul uriaș a fost sclavul, care cu 
laterna în mână lumina convoiului de 
dmeni, care fugia de erupțiunea vulca
nului. Nobilul Roman cu spada și lanțul 
de aur, purtat într’o lectică, a fost însuși 
Pliniu, în suita lui erau amicii și pe urmă 
un detașament de marinari.

Se crede, că la combinațiunea acesta 
fantasia a format un tablou, care privit 
de aprdpe se adeveresce a fi opera unei 
conjecturi neîntemeiate. Cu tote acestea 
importanța săpăturilor nu se pdte tăgădui, 
în tot cașul avem de aface cu un anonim 
Pompeian, care a căutat sS scape de ca
tastrofă. Precauțiunea ne opresce a trage 
alte conclusiuni din aceste săpături.

O....

ULTIME SOIRI.
Sătmarill, 27 Ianuarie. Ac|î s’a 

judecat la judecătoria de aici pro
cesul intentat preotului român gr. 
catolic, Georohe Ardeleanu din Sza 
mos-Dob. diecesa Orăcjii, pe motiv 
că ar fi tulburat exercițiul religios 
prin faptul, că a intercjis a secanta 
în biserică în limba maghiară. — 
Preotul Ardeleanu fîl condamnat la 
6 luni închisore și 400 cor. amendă.

Diverse.
>tatist,ica sfintei scripturi. O co

conii engleză a făcut despre Testamentul- 
Vechiiî următdrea statistică: Se află în el 
590,428 cuvinte, 2.729.109 litere, cuvințelul 
și e întrebuințat de 35.543 de ori, cuvântul 
Iehovah vine înainte de 6855 de ori. Tote 
acestea în ediția engleză, pentru număra
rea cărora i’a trebuit coconei timp de trei 
ani, câte 8 <5re pe di.

Proprietar: Dr. Aurel JMhtreșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pup.
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„Călindarul Plugarului11
pe anul comun 1902.

A apărut și se pote procura dela Ti- 
pogr.'fia A. Mureșianu (Brașov) „Câiiildarul 
Plugarului* pe anul comun 1902. —Anul X.

Acest călindar, care se estinde pe 
9 cole de tipar format 8° mare cuprinde:

In partea ca'endanstică: Cronologia 
anului 1902; Regentul anului; Sărbătorile 
și alte cjile schimbătore; calculul sărbăto
rilor mai mari; Porturile etc. Urmăză par
tea strict calendaristică: cele 12 luni ale 
anului cu sfaturi pentru plugari și semnele 
de timp după calendarul de 100 de ani.

Urmeză Genealogia domnitorilor ; Ta
xele telegramelor și poștelor; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; Târ
gurile din Ardeal, Bănat și Țăra ungu- 
răscă în ordine alfabetică și apoi după 
ltuiă și di; Tîrgurile din Bucovina; Măsu
rile metrice etc.

In partea literară se găsesc bucății 
alese de cetit: „Cetatea dela Fâutânele44 ; 
(Moțul: Teofil Frâncu); „O scrisore dela 
Muselim Selo44 (poesie de G. Coșbuc); 
„Frumosa Irina44 (baladă de St. O. Iosif); 
„Raze de primăvară14 (poesie de Z. Bârsan- 
Veturio); „Grăuntele de grâu44 (de contele 
Lew Tolstoi); „ Bătrânul clopotar14 (Idilă 
de primăvară, (de "W. Korolenko); „Lăcomia 
strică omenia44 (Proverbe de Marion); 
„Două hiene44 (fabulă, de Gavril Bodnariu); 
„Gâscele Ovreului44 (anecdotă, de Cărăbuș).

Partea economică'. „O ramură de pro- 
ducțiune și avuțiă națională44 ; „Faceți 
pânză în casă44 (ambele de Dr. G. Maior); 
„Economia44: „Iernatul vitelor44. — Ur-
mâză diferite povețe; lectură distractivă, 
glume etc.

Călindarul are în frunte portretul lui 
Gecrge Lazar, cu biografia, (în partea li
terară.)

Un esemplar „Călindarul Plugarului44 
costă 25 cr. (50 bani), plus 5 bani porto 
postai. Vencțetorilor se dă rabat cuvenit.

Sconipturi:

Bursa de Bucurescî
din 28 It<n 1902.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă.................... «7o Apr.-Ocl 95.V,
„ „ Impr. J89‘2 . . •^n lau.-Inl. 94 >/?
„ „ din 1893 . . . 5» n n 94.’/,
„ „ 1894 int. t> mii. n Apr.-Oct.
„ ., Impr. de 82*/2 mii. 4„ Ian.-Iul. 81.-
„ „ Impr. de 50 mii. . 1 n H D 81.—
„ „ impr. de 2:4 m. 1890 4 !> »i n 82—
„ „ Impr. de 45 in. 1891 4„ » n 82.—
„ „ Im. de 120 mii. 1894 4 n n >i 82.—
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ ’» »i 82.‘/4

Oblig, de Stat (Conv. rurale) 6 n Mai-Nov. 80.'/,
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 11 11
„ comunei Bucurescî 18->'! n7n lan.-lul.
„ „ „ din 1884 n Mai-Nov.
„ „ „ dm 188-> & n Inn.-Dec. —.—

„ din 1890 0 n Mai-NOY.
Scrisuri fonciare rurale . . . » lan.-lul. 94.'/2
Scris, fonciare rurale din 1890 4n .^■7,

■80.'/2„ „ urbane Bucuresc f> n n n

11 D H 1 * f’n n n 75.—
Oblig. Soc. de basalt artificiali 6„

V. N.
n n't •_

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 50<) 150 v.
Banca Națion. uit. iv. 84— 500 într. v. —
Banca asricclă.............................. 500 150 v; 22 0
Dac'a-România uit. div. 35 lei 230 într. v. 286.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 n n 16 .-
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 398.-
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 398 —
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 10(i —.—
..Patria" Soc. de asisj. uit. 4 lei 100 —.—
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200 —

„ 2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —.—
„Bistrița44 soc. p. f. hârrii 30 1 1040 » n —.—
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 —.—
20 franci aur............................... — —.—
Fabricile Unite de gazose. . . 12 n n —.—

Banca na . a Rom. 77o Paris................... 37o
Avansuri pe efecte 8 „ Petersburg . . «7o
Banca aSricolă 1 „ Berlin .... 47o
Londra .... 3 „ Belgia . . . 81/,
Viena......................... 4__ Elveția .... b7o

Tergal de rîmători din Steinbrach.
Starea rî mă tori lor a fost la 21 

Ian. n. de 26,214 capete, la 22 Ianuarie n. 
au intrat 839 capete și au eșit 329 capete, 
rămânând la 23 Ianuarie n. un număr de 
26.724 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 99.92 fii. tînără grea dela 
94—95 fii., de mijloc dela 90 -92 fii. 
ușoră dela 88—90 fii. — Serbessă: grea 
88—90 fii., de mijloc 86—88 fii., ușoră 
84—86 fii. kilogramul.

Acest stabiliment este provedut cu cele mai JUf?
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 

țQ felul de caractere de litere din cele mai moderne ® 
30 este pus în posițiune de a putd esecuta ori-ce 

comande cu promptitudine și acurateța, precum:
«*
1 
i 
}
r 
k c
4 
t

i> t .• 
i 
I 

$

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGIN4!’ ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SC1INȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

roi pBTobice. 
bileteVe” visit! 

DIFERITE FORMATE. 

progwejlec-ante. 
BILETE BE LOGODNĂ Șl BE MTĂ 

DU; A DORINȚĂ SI ÎN COLORI.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurT

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

in lolă măz/imca.

WW «WL&Li,
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.

PREfURLCURENTE și diverse 
BILETE DE ITORrâTARI. 
se ‘

fi

primesc în biuroui Si

Prețurile moderate. — Co-
5)

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergud înuiui Nr. 30, eta- Șl? 
tfiul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. - ? 
manelele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUPXȘIAOT, Brașov.

HuFSii a sstaa ’WăeiAai

Om 25 (anuari e u 19j2.

Renta ung. de aur 4u/0...................
tienta de corone ung. 4°/0. . • •
Impr. căii. ier. ung. în aur
Impr. căii. ier. ung. în argint. 4727o 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . • 
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. ou premii
LosurI pentru reg.
Renta
Renta
Reuta
LosurI
Acții de-ale Băncei austro-ungară. 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
NapoleondorI.....................................
Mărci imperiale germane . . . .
London vista................................
Paris vista......................................
Rente de corone austr. 4°/0 • • •
ălota italiene.................................

• • • •

Tisei și Seghedin 
de argint austr........................
de hârtie au3tr, . . . .
de aur austr.............................
din 1860...................................

4

Sz. 3775-1901. 
tlkvi.

119 75
96.35

122.60
101.50
120.50
95.10
94.50

181.75
152 30
100.60
100.45
100.50
145 75

16.15
670.—
652.—
190.21
117.15
239.25
95.25
97 70
93.25

CwiPffiasll pieței iKr&șovr
Din 27 Ianuarie n. 1902.

Bancnota rom. Oump. 18.94 Vend. 
Argint român. Comp.
Mapoleond’orî. Oump.
Galbeni Cump. 11.34 Vend.
Ruble RusescI Oump. 127.— Vând. 128.— 
Mărci germane Oump.
[fire turcescl Oump.
Scris, fonc. Albina 5%

18.80 Vând.
19.— Vând.

58.50
10.72

100

18,98
18.84
19.04
11.40

Vând. —.—
Vând. —.—
Vând. 101.—

Cursul losurilor private
din 22 Ian. 1902.

f ouinp. vinde

Basilica.................................... 18.50 19,50
Credit . . -.......................... 401.— 406.-
Clary 40 11. m. ..... 16'L- 170—
Navig. pe Dunăre....................
Insbruck ............................... 85.— 89.-
Krakau ............................... 75— 79 —
Laibach ........ 73.-- 77—
Buda........................................ —.— _L4 jă

Pa'fiy......................................... 193. - 198.-
Crucea roșie austriacă . . 180.— 183 55

» „ ung.................... 53.75 51.75
„ „ ităl..................... 27.50 29.50

Rudoif.................................... 91 — 95 —
Salm........................................ 229 — 238 —
Salzburg.................................... — —
St. G-enois .......................... 225.— 240 —
Stanislau .......................... — —
Tnentine 100 m. c. . 403.50 407.36

„ 47o 50.................... 34 — 35.—
Wuldstein.............................. 55.— 56.—

„ de 10 franci ; . . 22— 24.—
Banca h. ung. 4% .... -1

ÂRVERES! HIRDEKENYI KIVONAT.
A nagy-ajtai kir. jârâsbirdsăg, mint tlknyvi hatosâg, kozbimi tesîi, 

hogy az „Albina44 tak-penatâr es hitelintâzet brassoi fidkteîepe vegre- 
hajtatânak Szakâcs Gyârgy elOpataki lakos vegrshajtâst szenvedd elleni 
2760 kor. tOkekoveteles es jar. irânti vâgrehajtâsi ugybben a K.văsâr- 
helyi kir. torv6nysz6k (a n.-ajtai kir. jârbirosâg) teriiletân levO Elopatak 
kozseg hatârâban fekv6 az ârapataki 863. sz. tljkvben A f 1 rndszâm 
1599/1 hrsz. ingatlanra 420 kor., 2. rdsz. 1601/1 hrșz. ingatlanra 247 
kor.. 4. rdsz. 1886 2/b hrsz. ÎDgatianra 19! kor., az Arapatak elopataki 
866 sz. tljkvben A j- 1. rdsz. 1601/3 hrsz. ingatlanra 247 kor., 2. rndsz. 
1914/1 hrsz. ingatlanra 17 kor.. 3. rndsz. 1932 hrsz. ingatlora 30 kor. f 
4. rndsz. 1935 hrsz. ingatlanra 17 kor., az Arapatak elopataki 837 sz. 
tljkvben A f 6. rndsz. 1868, 1870 hrsz. ingatlanra 102 kor.. 8. rndsz. 
1927 hrsz. ingatlanra 35 kor., 10. 1935/3 hrsz. ingatlanra 17 kor. 11. 
rndsz. 1699/2. 1695/2, 1696/2 hrsz, ingatlanra 106 koronâban ezennel 
megâllapitott kikiâltâsi ’arban elrendelte, 6s hogy a fennebb megjelolt 
ingatlan az 1902 evi Februar ho 14-ik napjănak delelott 9 orakor Elopatak 
kozseg hâzânâl megtartando nyilvânos ârverâsen a megajânlott kikiâl
tâsi âron albi eladatni nem fognak, s ez esetben uto-ajânlat tevo nagy- 
szebeni „Albina44 tak. es hitelintezeț fog vevduek kinyiivânittatni.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlan becsâiânak 10“/0 ât 
keszpenzben, vagy az 1881, LX t. cz. 42 §-âban jelzett, ârfolyammal 
szâmitott es az 1881. evi november l-ba 3333 sz. alatt kelt igazsâgugy- 
miniszteri rendelet 8. § âban kijelolt âvadekkepes brtekpapirban a ki- 
kuklott kezbhez letenni, avagy az 1881. LX t. cz. 170. §a ertelrnbben 
a bâ.natpbnznek a bir6sâ,gnâl eloleges elbelyezeserol kiăllitott szabâly- 
szeiii elismervbnyt âtszolgâltatni.

Keit Nagy-Ajtân, 1901 evi deezember ho 24-ik napjân.
A kir. jbirosăg mint tfcvi hatosăg

Perenyi Feren.cz,
1—1 kir. aljbiro.

10 9! —19 T
i ikvi.

Arveresî hirdetmenyi kîvonat.
A brassdi kir. tdrvdnyszek mint telektonyvi hatbsâg hozhirrb teszi, 

hogy „Albina44 takarbk-pbnztâr es hitelintezet brassoi fioktelepe vâgre- 
hajtatonak Garaian George vegrehajtâst s/.envedo elleni 160 korona 
tdkekOveteles 6s jârulekai irânti vâgrehajtâsi iigyeben a brassdi kir., 
tCirvânyszek (a zernesti kir. jârâsbirosâg) teriiletân levâ 6-tohăni 1103. 
fizâmu 421 hrsz. epuletes ingatlanra 800 koronatelekjkOnyvben foglalt
.122.8 hrsz. ingatlanra 12 kor. 4664/2 hrsz. ingatlanra 33 kor.
1704/2 D 19 D 5935/2 n „ 32 r
2432/1 D 16 W 5936 n 10 51
2689 n w 11 r 6263/2 „ 60 n
2983 n r 9 5? 7430, 7431, D ” 16

n3819 Ti 8 r 7432 TI

ârban a tljkdnyvben rdsz. alattezennel megâllapitotxkoronâban
Garaian George 1. Nicolae es neje Vlâd Linca javăra bekebelezett blet- 
hossziglani haszoaâlvezeti jog epsegben tartâsâval az ârverest elrendelte- 
es bogy a fenneb megjeldlt ingatlan az 1902 evi Mă?CZ!US ho l-SO fiap- 
jân deîelbtt 9 orakor O-Tohân kdzsegben megtartando nyilvânos ârverb- 
sen a megâllapitott kikiâltâsi âron alo! is eladatni fognak.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatlan becsâr.ânak lOp/( -âț 
kâszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 november 1-ân 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8. § âb«n, kijelolt dvaddkkepes ertekpapirban a kikiil- 
ddtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §a ertelmrbea a 
bâuatpenznek a birosâgnâl eloleges elhelyezeseiol kiâllicott sz- bâlysze;ii 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Bras son, 1901 dvi oktober ho 23-ik napjân.
A. kir tbrvenyszek mint dkenw! haîosăg. '4'1

Tipografa A. Brașov.

Feren.cz

