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Din ctmsa sfintei serbătorl de inline, Mier
curi, Ss. Grigorie, Vusilie, loan, diarul nn va 
apăre până Joi sera

Visits dels Petersburg.
De câteva <4-ile archiducele Fran- 

cisc Ferdinand, moștenitorul tronului 
austro-ungar se află în Petersburg 
la curtea Țarului, unde a fost pri
mit și este sărbătorit în mod forte 
călduros, ba cordial.

Pressa rusâscă vorbesce cu multă 
simpatiă despre visita archiducelui, 
și în privința acesta nu face escep- 
țiune nici unul din cjiare. Chiar și 
acelea cari sunt cunoscute ca anta
goniste ale Austro-Ungariei se folo
sesc de un limbagiu fdrte amicabil, 
er mai tote cjiarele amintesc și des
pre raporturile politice prietinescl, ce 
esisță dela 1897 între Rusia și Aus- 
tro-Ungaria și esprimă dorința ca 
ele se dăinuescă și în viitor.

S’au evitat din ambele părți 
ori-ce manifestații de colore poli
tică. Așa mai ales cu ocasiunea toas
turilor rostite la prâncjul de gală ce 
avu loc în onorea înaltului ospe 
austro-ungar. Cu atât mai mult s’a 
dat espresiune cordialității dintre 
ambele case domnitore, ceea-ce în
semnă, că pentru timpul apropiat se 
pote face cel mai bun prognostic 
relațiunilor politice dintre ambele 
împărății.

Un incident interesant face ca 
tocmai acuma să se scrie mult în 
(jiarele maghiare despre suita, ce a 
însoțit pe archiducele moștenitor la 
Petersburg.

Archiducele Franci sc Ferdinand 
s’a decis a lua cu sine și doi cava
leri din sînul aristocrației austriace 
și ungurescl. Dintre magnații unguri 
archiducele a ales pe contele loan 
Zichy. actualul president al partidu
lui poporal catolic. Se scie, că moș
tenitorului presumptiv al tronului îi 
place mult a comunica cu notabili
tățile din cercurile catolice și de aici 

pote se esplică, că a ales tocmai pe 
corifeul partidului catolic din dieta 
ungară.

Nu i-a trecut prin gând Alteței 
Sale, că prin alegerea sa va tur
bura apele guvernului liberal ungu
resc și deci a trebuit se se mire, 
când deodată i-s’a comunicat, că 
guvernul nu pote să vadă cu ochi 
buni, ca la acestă misiune se ia 
parte președintele unui partid po
litic, adversar pronunțat al parti
dului maghiar dela putere.

S’a stăruit pe lângă archiduce 
să alegă pe altul, der Alteța Sa a 
declarat, că după-ce a ales pe loan 
Zichy și acesta a primit însărcina
rea, nu mai pote reveni acuma fără 
vătămarea acestuia.

Resultatul a fost, că dintre mag
nații unguri nu s’a dus nici unul cu 
archiducele. Mare supărare din causa 
acesta în tabăra maghiară. Unele 
foi fac respunfletor pe guvern, al
tele îl acusă de negligență, de ore- 
ce nu s’a tredit mai de vreme.

Cea mai mare dreptate o au 
însă acele foi, cari susțin, că gu
vernul cu acestă ocasiune a docu
mentat nu consciință da datorie pa
triotică, ci temeri isvorîte din inte
rese de partid politic.

Mai bine a lăsat Szell ca Un
gurii să nu fie representanțl în suita 
archiducelui, decât ca să consimtă 
să-l însoțescă un fruntaș al partidei 
poporale. Lucru destul de bătător 
la ochi!

Din Bucovina.
Pe diua de Joi, 13 Febr. n. alegă- 

torii români din districtul Câmpulungului 
sunt chemați de a-și esercita dreptul de 
alegere. Comitetul central al partidului 
poporal-național publică din incidentul 
acesta un apel cătră alegători, îndemnân- 
du-i să-și dea voturile pentru d-1 proto- 
presviter din Vatra-Dornei George Balmoș, 
care a fost proclamat de candidat pentru 
mandatul vacant în dieta Bucovinei. Ape

lul schițeză din prilejul acesta programul 
partidului, revendicând drepturi pe terenul 
bisericesc, școlar, administrativ, economic 
și politic.

*
în același număr al „Deșteptării" din 

Cernăuți, în care se publică apelul amin
tit, organul partidului poporal-naționâl ro
mân se ocupă cu actuala situațiune poli
tică a Românilor din Bucovina. Articolul 
„Deșteptării14 începe prin a spune, că dom
nesc nedumeriri privitdre la situația poli
tică a Românilor bucovineni și la raportul 
lor față de guvern, care a suferit o schim
bare în timpul din urmă. Schimbarea — 
dice — nu este un armistițiu formal, ci 
numai o rămânere în reservă.

„Deșteptarea14 menționeză în scurt 
relațiunile între Români și guvern dela 
1898 și pănă în timpul din urmă când — 
dice — s’a deslegat enigma și s’a dovedit, 
că scopul ocultelor și fățișelor opintiri ale 
bar. Bourguignon au fost constituirea în 
dietă, sub patronajul lui, a unei majori
tăți germane-slave cu caracter espres ostil 
față de Români, împingând pe aceștia în- 
tr’o oposiție destul de neplăcută pentru 
guvern. A urmat apoi faimosul „pact44 cu 
scop de-a adormi oposiția Românilor, fără 
însă de a-se face o schimbare în sistemul 
de guvernare dușmănos. O parte din Ro
mâni au continuat lupta. în urmă au su- 
pravenit ev.enimente. cari au recorit mult 
relațiile dintre partidele majorității dietale 
și Germanii nu se mai simțiră bine, ve- 
dend, că sunt constrînși a da ajutor la 
crearea unei stări pentru ei periculosă în 
viitor.

„Deșteptarea" continuă apoi astfel:
„Actualmente legătura între partidele 

majorității dietale a devenit fdrte laxă. Au 
pătruns vești, că majoritatea dietală s’ar 
afla în agonie, și cert este, că se prepară 
o apropiere între Germani și Români.

„Faptul acesta în sine denotă, că 
guvernul nu mai stă pe punctul de ve
dere față de Români, ca la 1898. Cel pu
țin se pote presupune, că baronul Bour
guignon li-a dat Germanilor mână liberă 
în privința politică, încât aceștia se pot 
cugeta la intrarea în alianță pentru for
marea altei majorități mai convenabile. 
Din vălul stărilor incerte iese deci tot mai 

mult la ivelă, că baronul Bourguignon nu 
mai are interesul de-a susține o majori
tate dietală ostilă Românilor, și acestă 
împrejurare fprmeză o caracteristică notă, 
ce tradeză un fel de. schimbare a siste
mului.

„Pănă la deschiderea dietei vor măi 
trece câte-va luni. Pănă atunci va trebui 
să se lămurescă, ce astădi încă este nelă
murit. Este însă un act de prudență poli
tică, a nu trece cu vederea semnele tim
pului, și ne-am espune la o greșală, decă 
nu am ține cont de ele.

„Cursul nou și-a luat direcția cătră 
împrietenire între Germani și Români, care 
ar fi și forte salutară din multe puncte de 
vedere. întru cât tendența generală va 
lua forme politice-practice, astădi nu se 
pote hotărî. Concordând cursul nou cu 
vederile nostre, esprimate în atâtea rân
duri, nu avem causă de-a nu fi preve
nitori.

„Din tdte cele dise se esplică în mod 
firesc și posiția nostră nouă față de gu
vern și baronul Bourguignon, o posiție re- 
servată, câtă vreme ceea-ce se petrece nu 
va lua forme concrete în una seu în alta 
direcție44.

Moștenitorul de tron în Rusia.
Se depeșeză din Petersburg, că s’a 

dat în onorea archiducelui Francisc Fer
dinand un dineu în sala de concerte a pa
latului de iernă. Erau de față toți marii 
duci și marile ducese, ministrul de es- 
t-erne contele Lamsdorff, ministrul de răs- 
boiu Kuropatkin, ambasadorul austro-un
gar Aehrenthal cu personalul ambasadei 
și suita moștenitorului. în fruntea mesei 
ședea Maria Feodorovna, împărătesa vă
duvă, și împărătesa Alexandra. Vis-â-vis 
ședea împăratul Nicolae. La drepta îm
părătesei văduve ședea archiducele Fran
cisc Ferdinand. Țarul a pronunțat urmă
torul toast:

„Sunt fericit, că Vă pot vede în mij
locul nostru și-mi golesc păharul în sănă
tatea Majestății Sale împăratului și Re
gelui Francisc Iosif și în sănătatea Alteței 
Vdstre imperiale44.

Orchestra a cântat imnul austriac.
Archiducele Francisc Ferdinand a 

răspuns următorele :
„în numele Majestății Sale, a împă-
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loan Eliade Rădulescu.
Resumatul unei conferințe, ținută cu oca

siunea centenariului acestui scriitor, 
de M. Btrăjanu.

La 6 Ianuarie st. v. anul curent, 
s’au împlinit o sută de ani, de când s’a 
născut Eliade. El și-a făcut educațiunea 
în Bucuresci, întâiu în școlele grecesc!, 
unde i-s’a dat numele de Eliade seu He- 
liade, după aumele tatălui său Ilie Rădu- 
lescu; apoi a devenit cel mai bun elev 
al lui G. Lazar. La 1822, când Lazar/s’a 
reîntors bolnav în Transilvania, Eliade 
i-a luat locul și a continuat cu mult de
votament opera de apostol al învățăto- 
riului său pănă la 1828. Atunci a părăsit 
școla, ca să se pdtă ocupa mai cu dina
dinsul de literatură.

Eliade însă n’a fost numai om de 
litere, ci și un mare om de acțiune. Pen
tru el, ca și pentru scriitorii ardeleni, bă
nățeni și moldoveni, literatura era un pu
ternic mijloc de educațiune națională și 

în același timp o armă politică. Acesta se 
vede în întregă literatura nostră din acel 
timp, începând dela S. Micul, Șincai și P. 
Maior pănă pe la 1870. Mai tdte scrierile 
de atunci portă, atât în fond, cât și în 
formă, sigilul acelei epoce de luptă pentru 
esistența națională. Și este natural să fie 
așa. Când lipsesce unui popor indepen
dența și când ast-fel vieța lui națională 
este amenințată, cestiunea, care primeză 
pentru el pe tote cele-lalte, este cestiunea 
de a fi.

De când cele două țări române s’au 
vădut unite într’un singur stat autonom 
și dela 1877 independent, literatura și cul
tura nostră încă a putut lua o nouă di
recțiune, mai scientifică și mai adevărată, 
grație mai ales societății literare „Juni
mea44 din Iași.

Aici trebue să ne mărginim a aminti 
numai activitatea de uriaș a lui Eliade 
pe câmpul literaturei și culturei naționale. 
Când ar vre cine-va să arate cu deamă- 
runtul vieța și scrierile lui, ar trebui să 
scrie istoria României într’o jumătate de 
secol. ^Pentru-că într’o jumătate de secol 
n’a fost în țera roraânescă o mișcare na

țională, în care să nu se fi simțit suflarea 
lui Eliade. Și după-ce prin cuvântul seu 
ca daspăl și apostol, prin scrierile sale ca 
publicist și prin întreprinderile sale cultu
rale și politice ca om de acțiune, a deș
teptat poporul român din amorțirea secu
lară șj, a pregătit o mare reformă socială 
și politică; când a sosit momentul și au 
cerut împrejurările, cu un nobil simță
mânt de abnegațiune și devotament și 
plin de entusiasm, a luat el însu-și stin
dardul revoluțiunii în mână și pășind în 
fruntea unei generațiuni educate în mare 
parte, de dânsul, a făcut marele eveni
ment dela 1848.

Au urmat apoi dilele de durere și de 
alte lupte, și Eliade, împreună cu tovarășii 
săi, a trebuit să apuce calea esiliului. Un- 
spre-dece ani a petrecut cu familia sa 
prin țări străine, trăind mai mult din con- 
tribuțiunile amicilor, parte în Paris, parte 
în insula Chios. Nici odată însă n’a înce
tat de a-se ocupa cu literatura și de a 
apăra causa națională prin diare și reviste 
străine și prin memorii adresate cabinete
lor europene.

Eliade luase de tînăr toiagul aposto

latului național, ca și scriitorii din Ardeal 
și Bănat de pe la începutul vecului al 19, 
pe cari îi recomanda ca pe cei dintâiu edu
catori ai Românilor și în special și tineri- 
mei. Și el a rămas credincios acestei sfinte 
misiuni pănă la sfîrșitul vieții sale.

După reîntdrcerea din esiliu Eliade 
a scris continuu, a luat parte la vieța po
litică ca diarist și ca representant al țării 
în parlament; a fost primul președinte al 
Academiei. Acum însă nu mai era primul 
conducător intelectual al Românilor. Multe 
din ideile sale nu mai erau în armonie cu ale 
nouei generațiuni: și în unele în cestiunea 
de ortografie și de limbă literară, nici chiar 
cu ale sale dela începutul carierei. De pe 
la 1840 Eliade părăsise frumosa limbă ro- 
mânescă, care o recomanda în gramatica 
șa dela 1828 și în care a scris clasica ba
ladă „Sburătorul44 și alte lucrări. De când 
a cunoscut literatura italiană, a început a 
italienisa limba; așa că scrierile lui de 
atunci încoce nu mai pot servi ca modele 
de scriere și de limbă literară. Ele însă 
au avut o enormă influență asupra socie
tății române, mai ales pănă la 1848; și 
acesta e măsura, după care trebuesc ju- 
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râtului și Regelui Francisc Iosif și în nu
mele meu propriu, mulțumesc Majestății 
Vostre imperiale pentru cuvintele amabile 
pronunțate în acest moment. Mișcat adânc 
de primirea grațiosă, ridic paharul în să
nătatea Majestății Vostre, în sănătatea 
Majestăților Lor, a împărăteselor Maria 
Feodorovna și Alexandra și în sănătatea 
întregei familii imperiale14.

Orchestra a cântat imnul rusesc.
Eri a primit archiducele deputăția 

orașului St. Petersburg în numele căreia 
căpitanul Kleigels a oferit archiducelui 
pane și sare.

Impresiunl instantanee.
Bre! ghiaur!... sictir!

Dați-mî voie, d-le Redactor, de a vă 
ruga să-mi încuviințați în colonele foiei 
D-vostră un colțișor pentru a vă comu
nica unele impresiuni instantenee.

Am cetit și eu în foia română poli
tică din Arad prosa lui V. G. la adresa 
„Gazetei14, prosă neromânescă, împănată 
icî colo cu floricele din vocabularul lăieți- 
lor, cari umblă cu șetrile în spate, flori
cele ca de pildă',: „...Sunt vânduți..., dați 
dracului cu trup cu suflet, blăstămați, afu
risiți, ciuma pădurii, ucigă-1 crucea. Vai 
de mine 1“

Am cetit’o și am rămas înmărmurit 
vădend dibăcia de clown, cu care V. G. 
poseză în fața celui mai vechifl. organ na
țional al nostru ca ienicer cu șalvari roșii, 
găitănați și cu iatagane în brâu, și scote 
groznica înjurătură păgână: Bre,! gliiaur! 
ana sâna sictir!

V. G. a prescurtat’o dicend numai 
hai, sictir!

Acestă. esclamare de ură și dispreț 
a rămas în limbagiul fraților noștri de din
colo drept amintire a tristelor vremuri de 
umilire națională de odinioră. când rășmi- 
rița aducea pe „căpcânii cu două guri*4, 
mânați de arnăuții stăpânire! fanariote, 
cari cutropeau satele, robiau copiii și fe
meile din ele și apoi le dădeau foc.

E de tot straniu, der în adevăr V. 
G., care se dice Român, și încă de dincoce, 
a folosit acea înjurătură turcăscă față cu 
veneratul organ național ce-1 redactați, 
simțind, pe cum se vede, în acel moment 
totă ura nespusă păgână, ce se esprimă 
în ea.

Mi-am dis îndată, că în vinele aces
tui Sictirache nu pote curge sânge curat 
românesc, precum nici limbagiul său, nici 
cugetarea sa nu sunt curat românesc!, și 
vă mărturisesc, că pe dată mi-am și gân
dit: da de nu e cumva chiar vre-o poro- 
diță de ienicer — că dău mulți au bătut 
câmpii și pe șesurile Aradului când erau 
stăpâni peste Bănat și țâra ungurescă.

Fie cum o fi, der n’a fost puțin lucru 
pentru mine să citesc adi așa ceva într’o 

foie, care se îngâmfă atât de mult și atât 
de des cu pretinsul ei românism.

Der ce-i mai ciudat și mai nerușinat 
tot-de-odată, acel V. G. vine chiar în nu
mele foiei aradane și al așa disului grup 
de acolo, ce vră să-l representeze, să facă 
acest afront vechiului organ național al 
Românilor, după-ce însuși recunosce, căesis- 
tența de cinci ani a acelei foi nu s’a 
ilustrat decât mai ales prin „certuri per
sonale", cari au făcut să se „infecteze" 
atmosfera în sînul partidului național de 
„gunoiul14 lor, așa că au trebuit să pro
ducă „scârbă obștescă".

Totuși V. G. nu se rușineză a posa 
pe ienicerul și a adresa înjurătură vete
ranului nostru organ, care a stăruit și a 
luptat 65 de ani în cinste și’ii dragoste 
de neam.

Să mă ertați, der sunt de părere, că 
aveți pre multă răbdare cu ast-fel de 
omeni!

Un aderent al „Gazeteiu.

Craiova, 24 Ian. 1902.
Săptămâna acesta avurăm două mari 

sărbători naționale. Duminecă, la 20 a 
curentei, s’a serbat centenarul lui Eliade 
și aici ca în totă țera. Dimineța la 9 ore 
s’au întrunit corpul didactic cu elevii la 
fie-care școlă, s’au ținut discursuri de oca- 
siune, s’au recitat poesii și s’au cântat 
cântece naționale. La liceu, unde erau 
întruniți și elevii șcdlei comerciale, s’a 
făcut un parastas în memoria lui Eliade, 
în amfieteatrul liceului, și directorul a 
ținut un frumos discurs despre Eliade.

După amedi era anunțat un „mare 
festival" la teatrul național. Aci, înaintea 
autorităților locale și a unui public ales, 
subsemnatul a ținut o conferință despre 
Eliade; doi elevi din clasa a VII a liceului 
și d-na M. Corneseu au recitat cu mult 
talent poesii din ale lui Eliade și G. Cre- 
țeanu; și s’a jucat de artiștii teatrului cu 
multă însuflețire frumosă piesă a lui V. 
Alexandri „Descoperirea coronei lui Ștefan 
cel Mare44, seu „Cinei — Cinei", care se 
termină cu imnul epocal „Hai să dăm 
mână cu mână, cei cu inima română," 
imn, care esprimă dorințele Românilor re- 
alisate la 24 Ianuarie 1859.

Eri, în 24, a fost o altă sărbătore 
frumosă și înălțătore de suflet. Dela 2 
până la 6 ore p. m. elevii liceului au des
fătat prin cântece și danțuri naționale un 
numeros public, în sala teatrului național. 
Serbarea s’a deschis prin imnul național, 
esecutat- de orchestra liceului, compusă 
numai din elevi, sub conducerea maestru
lui lor de rausică, d. Soloviu. Apoi elevul 
G. Marinca din cl. VII a ținut un intere
sant discurs despre însemnătatea dilei de 
24 Ianuarie. Urmară apoi cântece corale, 
esecutate de cele doue coruri ale liceului, 
sub îndemânatica conducere a d-lor I. 

Mihăilescu și I. Soloviu, amândoi maestri 
de musică ai liceului, începând cu imnul 
regal, care a fost ascultat în picidre de 
întreg teatrul. Tote au fost viu aplaudate 
și unele, cum e „Marșul cântăreților" de 
C. Porumbescu și „Corul din Cetatea Neam
țului" de I. Mihăilescu, au fost bisate.

Este demn de însemnat progresul, 
care l’ati făcut de câți-va ani în liceul 
nostru obiectele de dexteritate: musica, 
desenul și gimnastica, sub inteligenta și 
zelosa conducere a maeștrilor acestor o- 
biecte, cari prin o demnă emulațiune caută 
a-se întrece unii pe alții.

între cântecele orale câți-va elevi au 
cântat solo, din gură seu cu vidra, și au 
recitat versuri, cu multă îndărnânare, elevul 
Mircea Vintilescu cu un adevărat talent 
pentru arta dramatică. S’au esecutat eser- 
ciții de scrimă cu floreta, și danțuri na
ționale.

Petrecerea s’a încheiat cu o frumosă 
alegorie dramatică, făcută de d. Anastasii! 
Georgescu, profesor al liceului, și jucată 
de elevi. Persdnele: Caraiman, Ceahlău, 
Osman, Ivan, Ianoș, representau Muntenia, 
Moldova, Turcia, Ungaria și Rusia; și 
multe altele poporul român, în timpul unirii 
principatelor.

Aseră, tot la teatrul național, o de- 
putațiune a societății studenților univer
sitari din Bucuresci, cu ajutorul qlevilor 
liceului și ai societății dramatice, au făcut 
a doua [serbare, pentru fondul unui mau
soleu al lui Mihai Vitezul, celui mai mare 
erou al Românilor.

D. Dumitru Urzică, student și preșe
dinte al societății studenților, a ținut pentru 
acest scop, cu mult entusiasm, o confe
rință despre Mihai Viteazul. Deși serbarea 
școlară se terminase abia la 6 ore, sala 
teatrului era plină de lume alesă.

Gu regret am observat, că pe când 
Ziua de 24 Ianuarie, care ne ainintesce uni
rea Principatelor și înființare Ligei pentru 
unitatea culturală a Românilor, a fost serba
tă de tinerimea școlară și în parte de public> 
căci tote prăvăliile erau închise, numai 
clerul, magistrații și militarii n’au ținut 
seină de acestă mare sărbătore. Până și 
natura pare că a voit să serbeze acestă 
mare di, de vreme ce peste nopte s’a 
îmbrăcat pentru prima oră într’un alb vest
mânt de nea. La scola militară s’au făcut 
lecții, tribunalele au ținut ședințe, Ia nici 
o biserică nu s’a făcut serviciu religios, și 
pe strade n’amvădut, decât doue stindarde 
pe calea Unirii. Cu tote acestea, serbarea 
unor astfel de dile e de mare însemnă
tate și trebuință pentru educațiunea na
țională a poporului și a tinerimei. Sperăm 
deci, că precum d. Haret, actualul ministru 
al instrucțiunii publice, a trecut-o în regu
lamentul scdlelor, așa o vor trece și cele- 

alalte autorități, și va fi în viitor o serbare 
națională în deplinul înțeles al cuvântului.

M. Sir ajun.

„Moștenitorul tronului si însoțitorul 
seu maghiari

Diarele unguresc! înregistreză cu 
multă amărăciune faptul, că moștenitorul 
de tron archiducele Francisc Ferdinand 
n’a luat în suita sa la Petersburg pe rici 
un membru din aristocrația maghiară, ci 
numai austriac!. Etă ce scrie în privința 
acesta ^Budapest! Hirlap* sub titlul de 
mai sus:

„In 23 Ianuarie a primit contele loan 
Zichy (presidentul partidului poporal) o 
scrisore dela contele Nostitz, măestru de 
curte al archiducelui Francisc Ferdinand, 
intrebându-1, decă e dispus a însoți pe 
archiducele în.călătoria sa la Petersburg. 
Contele răspunse imediat oferindu-și ser
viciile si ceru tot-odată audientă la Alteta » • 1 
Sa. A doua di primi (Zichy) o telegramă 
dela contele Nostitz de următorul cuprins: 
„Nu-i necesar se vii (la Viena), în scrisore 
mai multe". In scrisorea amintită se spu
nea, că archiducele — cu mari regrete — 
trebue să renunțe la aceea, ca Ioan Zichy 
să-l însoțescă. Nostitz însă îl rogă să mergă 
Ia Viena. Aici maestrul de curte i-a făcut 
o visită rugându-1 să mergă la moștenito
rul de tron în Semmering, unde petrece 
cu soția sa. Tot-odată a dat lămuriri con
telui loan Zichy asupra celor întâmplate.

„Înainte de prima invitare Majesta- 
tea Sa monarchal a aprobat propunerea 
moștenitorului de a lua în suita sa la Pe
tersburg, afară de măestrul curte contele 
Nostitz și afară de camerarul Bumerschir- 
chen, și câte un aristocrat austriac și ma
ghiar: prințul Carol de Windischgraetz și 
contele loan Zichy. Cu ocasia prândului 
de curte, ce urma, s’a făcut vorbă despre 
lucrul acesta, și după-ce și ministru de 
esterne contele Goluchoivsky a aprobat, 
ministrul ă latere conte Iuliu Szechenyi a 
raportat guvernului unguresc despre sta
rea lucrurilor. In urma unui schimb de 
scrisori, ministrul Szechenyi s’a dus la 
Majestatea Sa și a spus, că guvernul un
guresc nu e învoit cu acestă distincțiune, 
ce i-se face presidentului partidului po
poral.

„Majestatea Sa a chiemat la sine pe • 
moștenitorul de tron și a dat espresie re
gretelor, că piedecile ce s’au ivit nu per
mit, ca contele loan Zichy să-l însoțăscă 
la Petersburg, — și acesta din cause po
litice. Moștenitorul de tron a declarat din- 
potrivă, că el a invitat deja pe contele 
loan Zichy, care a primit invitarea; el 
așa-der nu pote se se ofenseze nici pe sine, 
nici pe contele Zichy prin aceea, ca s6 ceră 
alt aristocrat maghiar în locid lui. Minis
tru de esterne contele Goluchowsky s’a 
scusat înaintea archiducelui cu aceea, că

decate, er nu numai valorea lor literară. , 
Și ca să pot da măcar o palidă idee des
pre însemnătatea lui Eliade și a scrierilor 
sale, void aminti numai două momente, 
unul dela începutul și altul dela sfârșitul 
vieții sale.

La începutul veacului al 19, când 
Eliade era copil, țera gemea sub jugul cel 
mai barbar și mai rușinos al Turcilor, 
storsă fără milă de arendașii lor, de Fa- 
narioțî. Poporul dela țeră, schingiuit și îm
pilat, vegeta în sevirtutea seculară a clăcii 
său iobăgiei, care ajunsese atunci a nu se 
mai deosebi de robia negră, o altă plagă 
rușinosă a acestor țări. Afară de cărțile 
bisericesc! și de cronice, încă nepublicate, 
n’aveam altă literatură, decât poesia po
porană, nebăgată în semă de cărturari și 
care singură mai îndulcea dilele amare ale 
poporului și vieța de codru a eroilor săi, 
a haiducilor. Ideia unirii, ca o flore primă- 
varatică, de abia răsărită, numai cu sfiială j 
■cuteza a-se ivi în câte un cântec ca al 
lui I. Văcărescu, în câte o cronică necu
noscută ca a lui Șincai, seu în câte o carte 
de fabule ca a lui Chichindeal. Rusia în
trebuința tote mijlocele, ca să anexeze 
aceste țări imperiului său. Așezăminte de

cultură, afară de școlele grecesc!, nu erau. 
O nopte fiorosă se întindea peste Româ
nia, și în acest întunerec de abia lucia câte 
o steluță ca scrierile Văcăreștilor și ca 
introducerile cărților bisericesc! ale unor 
zeloși monachi. Din aceste lumini pătrun
deau atât de puțin, încât chiar buni' Ro
mâni și mari patrioți ca Băleanul nu cre
deau, că sciința și literatura se pot fcultiva 
în limba română.

G. Lazar, după multe dificultăți, is- 
buti a insufla Românilor alte idei și con
vingeri. Der influența lui era încă mică 
asupra națiunii, ca a unui om necunoscut 
și persecutat; ea era însă forte mare asu
pra elevilor săi, cari îl iubiau ca pe un 
părinte și ascultau cuvintele lui ca ale 
unui profet trimis lor de Dumnedeu. Și 
între acești elev! se aflau tineri ca P. 
Poenaru, S. Marcovici, Efrosim Poteca, 
Moroiu, Palade și I. Eliade. Lazar le-a dat 

ilumina și a aprins în sufletul lor.iubirea 
de patrie și de neam. Ei, la rândul lor, i-au 
dat un nume nemuritor.

Să luăm acum o altă epocă, cu 40 
seu 50 de ani mai târdiu. Câtă deosebire!

' In loc de două țări despărțite, amenințate 
a deveni când pașalicuri turcesc!, când pro

vincii rusesc!, vedem un singur stat, liber 
și autonom, respectat de statele cele mari 
ca element de ordine și având rolul și 
viitorul cel mai frumos în răsăritul Euro
pei, In loc de școli grecesc!, vedem pre
tutindeni, în sate și în orașe, școli româ
nesc! și, în centrele principale, universi
tăți, teatre,. musee și alte aședăminte de 
cultură. Claca și robia au dispărut îm
preună cu privilegiile. Toți cetățenii sunt 
egali înaintea legii. Avem un frumos în
ceput de literatură și de artă în tore ra
murile. Țera, înzestrată cu instituțiuni și 
legi liberale ca cele mai civilisate țări, a 
făcut într’o jumătate de secol un progres, 
care alte popore deabial’au făcut în sute 
de ani. Er acei juni țărani, despre cari 
Bălcescu dicea inspirat, când îi vedea cum 
jăcă în horă cu pletele în vânt: „ce mân
dră 6ste va ave România, când îi va veni 
și ei rândul pe lume l44, acei țărani, orga- 
nisați în oste regulată, sub conducerea 
marelui lor căpitan, când le-a venit rân
dul, sub întăriturile Plevnei au stors ad- 
mirațiunea lumei!

Ce s’a întâmplat în așa scurt interval? 
Fără îndoială, mulți bărbați meritoși au 
partea lor de lauri în opera regenerării 

naționale. Insă partea cea mai însemnată, 
pănă la 1848, dincoce de Milcov și de Car- 
pați, este a lui I. Eliade. Ca dascăl, ca 
scriitor, ca om de acțiune, el a luat fă
clia aprinsă de G. Lazar în zidurile rui
nate dela S. Sava, și a purtat’o cu un en
tusiasm profetic în tote colțurile țării și a 
chemat pe un popor întreg la o nouă 
vieță. Contimporanii l’au numit „părintele 
literaturei române"; ar trebui să adaugem, 
părintele regenerării naționale.

La 21 Noemvrie 1881, i-s’a ridicat un 
frumos monument înaintea universității 
din Bucuresci, tocmai pe locul unde a fost 
prima școlă românescă și fifidfela învățat 
el, întâiu ca elev, apoi ca profesor. Dăr 
Eliade ar fi putut dice cu vechiul poet al ’ 
Romei din valea Sabină: mi-am ridicat un 
monument mai trainic, decât marmora și 
arama!

Fie der, ca spiritul lui să însuflețesc» 
tote generatiunile! Fie, ca idealul lui de 
om și de cetățen român, realisat în mare 
parte pănă astădi, să devină cu timpul, se 
devină în curând o deplină și puternică 
realitate!



Nr 24. —1902. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

n’are ce face, acesta fiind un fapt care’l 
privesce esclusiv pe guvernul ungar.

„Ministru ă latere Szechenyi Gyula 
a cerut o audientă la moștenitorul de 
tron, der nu Ta primit. La a doua visită 
a primit audiența, care a dat prilej la 
esplicări forte neplăcute. Moștenitorul 
de tron a ținut strîns la hotărîrea lui de 
a nu primi nici un alt însoțitor, și ca să 
evite urmarea tratărilor, a părăsit Viena 
și s’a dus la Semmering.

„Contele Nostitz a dat avisul moște
nitorului, ca contele loan Zichy să bine- 
voescă a-1 visita în Semmering, ceea-ce 
s’a și întâmplat încă în aceeași di după 
amiadi, schimbând împreună idei politice 
timp de l’/2 6ră....“

*

Incidentul acesta e viu comentat în 
«cercurile politice maghiare.

Jidovismul în Ungaria.
Sub titlul „Gestiune delicată" pu

blică „Alkotmany" dela 9 Februarie un 
prim articol, din care estragem urmă- 
torele:

„Sub cestiune delicată înțelegem Ges
tiunea jidovescă. Ea este noli me tangere 
atât în vieța politică, cât și socială. Față 
cu ultraiștii naționalităților ridicăm, în șo
vinismul nostru cel mai gălăgios acusareâ de 
nepatriotism și le sbierăm: duce-ți-vă la 
Moscva, seu la Berlin, deși sciind seim, 
că acei apostoli mai mult cu gură mare, 
■decât cu influență, pot să fie tot așa de 
puțin primejdioși pentru întregitatea sta
tului, pe cât de tare e acesta în a-ne 
■apăra. Nu este lucru ușor adi a-ți vinde 
■patria, fiind-că cumpărătorul judecă mai 
intâiu, decă vânzătorul dispune asupra 
marfei... Un pericol cu atât mai mare 
ne amenință însă din altă parte. Nu esistă 
manifestațiune a vieții omenesci, pe care 
<o rassă isteță să n’o fi acaparat pentru sine. 
Agricultură, industrie, comerciu, în urma 
dominațiunei capitalului, sunt în mânile 
ci. Industria de fabrică, ce nu-i aduce ei 
îolos. stagneză. Și pe terenul vieții inte
lectuale ei au luat conducerea, mai ales 
în pressă, așâ că bietul Maghiar apăsat 
abia decă mai are unde să se vaiete asu- 
-,pra acestor stări.

„Esceptând imobiliile, cari formeză 
^proprietatea statului, coronei, confesiuni
lor, fondurile și fundațiunile, fideicomisu- 
irile, imobiliile, cari formeză obiectul cir- 
culațiunei libere mai mult de 50% sunt 
in mâni jidovescl“...

După-ce arată cât de puternici sunt 
adi în Ungaria Jidovii pe terenul comer- 
ciului, industriei, cum lucreză cu capitalul, 
pe care s’au făcut stăpâni, continuă așa:

• „Pe terenul vieții spirituale mai ales, 
:unde istețimea se pote mai bine validita, 
găsim în număr preponderant pe jidovi. 
După lista camerei advocațiale din Buda
pesta pe 1902 75% din advocații, cari 
funcționeză pe teritoriul capitalei, sunt Ji
dovi. Tot așa stă lucrul și în ce privesce 
medicii. Profesori, judecători sunt mai pu
țini, fiind-că aici munca e mai multă și 
șiretenia are mai puțin teren.

„E fapt, că rassa maghiară, al cărei 
,to1 conducător îl reclamăm așa de mult 
■față cu naționalitățile, seprăpădesce di de 
,di tot mai mult. Clasa gentry-ilor s’a ni
micit deja, locul ei îl ocupă noua neme- 
sșime; micii industriași sunt nimiciți de-a- 
.semenea, în locul lor avem pe comer- 
«cianții jidovi de ghete, mobile, vesminte etc. 
A dispărut de-asemenea vechia clasa a 
'bonorațiorilor, der avem în locul lor garda 
.lui Dr. Blau Kobi; poporul, bietul popor, 
deja de deci de ani geme sub jugul câr-

• clumarilor și boltașilor rurali, — cine sunt 
der aceia, pe care acâstă rassă să nu-șl fi 
■pus mâna?

„Nu este teren, unde să nu se fi 
vîrît. în vieța politică —deși după culise 
— sunt (Jidovii) factorul cel mai înspăi
mântător ; cel ce în privința socială cu- 
'teză se fie independent, și care nu-șl 
-caută fericirea prin ei (Jidovii), este răs- 
vrătitor în contra ordinei sociale. A în- 
■cepe fără ei ceva, este „demonstrație con

fesională14, care cere pedepsire. Și nu ca 
individ, nu ca membru egal îndreptățit al 
statului voesc ei se se validiteze pe tote 
terenele în societate, der își creeză un 
titlu de drept dela aparținerea la jido- 
vime, ba acesta o consideră ei ca cel 
mai puternic titlu de drept.

„La atâta am ajuns cu jidovimea 
într’o jumătate de veac. Și tote acestea 
nu îndemnă pe indiviclii conducători ai 
rassei maghiare, de a-se ocupa cu cestiu- 
nea acesta la ori-ce loc competent? Ce 
va fi în viitor, decă stările acestea nu se 
vor remedia deja acum în ora aprope ul
timă? Acest popor incapabil, precum n’a 
fost în stare a da dovedi de moderațiune 
în jumătatea de veac trecută și a sciut 
se se pună așa de mult pe grmazii țării, 
acum va fi cu atât mai puțin capabil de-a 
face acesta, când pofta după putere numai 
că n’a gustat’o, der profită de ea.

„Der de aceea străbunii noștri au 
apărat într’o miie de ani patria cu sabia 
și cu sângele lor,... ca în câte-va decenii 
dintr’al doilea mileniu s’o dea pe mâna 
Jidovului, care nu se păte provoca decât 
la „meritul14, că se numesce pe sine Ma
ghiar, și că e șiret!

„Acesta să fie viitorul, de care au 
visat părinții noștrii?14

Acesta va fi — dău, decă domnii 
dela stăpânire nu-și vor deschide mai cu
rând ochii să vadă, ce prăpastie a creat 
„rassa" privilegiată jidovescă între Ma
ghiari și națiunile nemaghiare și cât de 
colosal de mari au făcut ei să crescă 
contrastele politice și naționale între cei 
ce adi stăpânesc și între cei stăpâniți și 
asupriți.SOIRILE DILEI.
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înmormântarea lui Nicolae Cristea 
s’a făcut în diua de 9 Februarie în mij
locul unei participări enorme a publicului 
atât român, cât și străin din Sibiiu. Au 
luat parte la înmormântare: consistorul 
archidiecesan în corpore, elevii seminariu- 
lui în frunte cu profesorii, membrii reu- 
niunei sodalilor români, corporativ, având 
drapelul în doliu, numeroși preoți și în
vățători de prin comunele din jurul Si- 
biiului și alt public de tote categoriile. 
Intre duiosele cântări prescrise de tipicul 
bisericii nostre, cosciugul a fost ridicat 
din casa mortuară și transportat la bise
rica din suburbiul josefin, unde s’a oficiat 
prohodul, la care rugăciunile de deslegare 
au fost cetite de însu-și I. P. S. Sa Mi
tropolitul, er predica a fost rostită de pro- 
topresbiterul I. Papiu. Ceremoniile înmor
mântării au fost oficiate de șese preoți și 
doi diaconi, er cântările funebrale au fost 
cântate de corul seminarial sub condu
cerea profesorului D. Cunțan.

Cel mai vechili steag românesc. 
In ședința de Vineri (31 Ian. n.) a Aca
demiei române d-1 D. Sturdza a cetit o 
comunicare făcută de profesorul I. Bog
dan, decan al facultății de litere din Bu- 
curescl și membru corespondent al Aca
demiei, de cuprinsul, că la mănăstirea 
„Zografos" de pe muntele Athos se află 
două stegurl foste ale lui Ștefan cel Mare, 
eroul voevod al Moldovei. Unul dintre 
aceste stegurl e din 1500, deci cel mai 
vechili steg românesc păstrat pănă în di- 
lele nostre.

Deiuonstrațiiinl polonese. In Var
șovia s’a dat în diua de 3 Februarie o re- 
presentațiune filantropică într’un circ. La 
acesta representație au jucat dilet-anțl din 
familiile cele mai alese polone. In fața 
circului s’a aglomerat poporul în mașse și 
a demonstrat în potriva acelor nobili, cari 
au participat la balul guvernorului Cert- 
kov. A trebuit să intervină poliția, care a 
arestat pe mai mulțl demonstranți. Au fost 
și răniri. Unele diare spun, că demonstra
ția acesta a fost pusă la cale, fiind-că aris
tocrații polonesl ar fi intervenit la guver- 
nor, ca să interdică diarelor a discuta în 
public cunoscuta cestiune a perderei enor
me în cărți a contelui Potocki. •

Monumentul lui Milan. Patriarchul 
sârb, G. Brancovici, a sfințit în diua de 
8 Februarie monumentul regelui Milan, 
ridicat la Krusedol din munificența Mo- 
narchului nostru. Astădi se împlinesce 
un an dela mortea lui Milan. Din partea 
familiei erau de față și baronul Nicolici 
Fedor și baronul Baich Milan. La părăs- 
tasul ridicat cu acestă ocasiune a celebrat 
patriarchul Brancovici, asistat de episco
pul Bogdanovici din Buda și de episcopul 
Sevici din Neusatz, precum și de mai 
mulțl archimandriți. In aceeași di s’au ri
dicat parastase în tdte bisericele Serbiei.

O călătorie cu balonul „Meteor14.
In d ia de 6 Februarie Archiducele Leo
pold Salvator și soția sa archiducesa 
Blanca au întreprins o călătorie cu balo
nul „Meteor" al archiducelui, însoțiți fiind 
de locotenentul de marină Respaldiza. 
Acesta era prima călătorie a archiducelui 
întreprinsă fără să fie întovărășit de un 
conducător technic, așa că conducerea ba
lonului era în mânile archiducelui. Balo
nul a pornit din Viena, a trecut peste 
Laab și Briinn, apoi peste munții acope- 
riți de zăpadă dela Glatz și peste munții 
dela Reichenstein. La Patschkau au tre
cut granița monarchiei și au descins la 
Steinkirche, de 'unde au mers cu trăsura 
la Strechlen. Din Strechlen au călătorit 
la Breslau, de unde s’au întors apoi sera 
la Viena.

Pentru masa studenților din Brad, 
au binevoit a contribui și următorii M. 
St. D-nl. Simion Dragomir, notar în Gu- 
rasada 20 cor., Iosif Petrovits comerciant 
Dobra 5 cor., Lazar Arpad, deputat dietal 
Dobra 5 cor., Lazar Vraciu, comptabil, 
Dobra 2 cor., Iosif Morariu protopresbiter 
gr. or. 5 cor. Suma 37 cor. M. St. D-ne 
Maridra și Rosalia Drimba din Tobolciu— 
Viresgyâm—comit. Bihorului—au binevoit 
a colecta și a trimite suma de 13 cor. 
Primescă binevoitorii dăruitorl cea mai 
viuă mulțumită. — Direcțiunea gimna- 
sială: Georgiu Părău, dir. gimnas.

Arestarea a 13 anarchiști. Se 
scrie din Reichenberg, că substitutul de 
procuror din acel oraș s’a presentat dilele 
acestea în Grottan, însoțit de judecătorul 
de instrucție și de 15 jandarmi, și a ares
tat pe trei-spre-dece muncitori de fabrică, 
bănuiți de a fi părtași la un complot anar
chist. Cu ocasiunea perchisițiilor s’au gă
sit multe scrisori compromițătore.

Un alienat, dispărut. Se scrie din 
Petroșeni: In diua de 6 Februarie a dis
părut din Petroșeni Havass Mihaly, elev 
al academiei comerciale. Tînărul a lăsat 
o. scrisore pentru unchiul său Havass J6- 
zsef, la care locuia. In acestă scrisore îl 
însciințeză pe unchiul său, că plecă fără 
să spună ceva, fiind-că vre să se facă 
soldat. Unchiul a plecat în urma lui cu 
trăsura, der la Silvaș i-a perdut urma 
Tînărul, pe unde a umblat, mereu a în
trebat de drumul, ce duce la Simeria. 
Străinul nu cundsce, că tînărul ar pre- 
senta semne de alienație. Singura ideie 
fixă, care-1 domineză este, că el vre să 
se facă soldat.

piar do o sut.ă-șepte-decl și-cinci 
de ani. Diarul „St. Petersburger Zeitung" 
și-a serbat dilele acestea aniversarea a 
175-a. Din acest incident redacția a pu
blicat istoricul diarului, din care cea mai 
interesantă parte este suplimentul dela 
1812 (Sept. 12), în care diarul la poruncă 
mai înaltă aduce la cunoscința publicului, 
că Napoleon a luat Moscva. I^iarul tot- 
deuna a fost oficios. Actualul lui redactor 
este Paul Kliigelein și este organul curții 
și al ministrului de instrucție.

Logodnica lui Marconi. Guglielmo 
Marconi, inventatorul telegrafiei fără sîrmă, 
este originar din Bologna. La 1899 Mar
coni s’a logodit cu frumosa și bogata dom- 
nișdră Miss Giuseppina Borren-Holmann, 
fiica unui judecător din statul Indiana. 
Marconi a făcut cunoscință cu domnișora 
într’o călătorie din Europa spre America. 
In curând însă s’a constatat, că e greu se 
fii în același timp un inventator renumit 

și logodnic amoresat. Capul lui Marconi 
era plin de ideia sa, de a telegrafia fără 
sîrmă peste ocean și uita câte-odată săp
tămâni întregi de frumosa sa mirâsă. Dom- 
nișora începu dela o vreme a-se plictisi și 
acuma de curând, când Marconi a trimis 
în adevăr semne electrice peste ocean, lo
godnica soma pe Marconi se se gândescă 
serios la cununie. Marconi răspunse, că 
momentan n’are timp pentru așa ceva, 
căci trebue să se întorcă în Anglia spre 
a instala o stațiune telegrafică fără sîrmă. 
Frumosa domnișdră a fost de părere, că 
decă Marconi prețuesce mai pe sus tele
grafia fără sîrmă, decât amorul ei, atunci 
ar fi mai bine să strice logodna, căci ea 
a așteptat destul 2‘/2 ani și în timpul 
acesta a devenit de 24, ani prin urmare 
trebue să-și caute alt logodnic, care va 
găsi o di liberă și pentru cununie. Mar
coni avădut, că domnișora Giuseppina are 
dreptate și îi trimise inelul de logodnă 
înapoi, er el se duse în Anglia.

Meseriașii români din Turda vor 
aranja o petrecere împreunată cu teatru, 
Duminecă în 23 Februarie st. n. a. c. în 
sala Hotelului Central. începutul punct la 
7"6re sera. Prețul de intrare de personă 
1 cor. 60 fii., de familie 3 corone; peste 3 
membrii de fiecare membru 1 cor. Venitul 
curat e destinat pentru ajutorarea învăță 
ceilor de meserie lipsiți de mijldce. Ofer
tele marinimdse suut a-se adresa St. Dn 
advocat Dr. Eugeniu Pataceanu. Supra- 
solvirile se vor cuita în public.

Amenunte asupra asasinatului 
din Sofia.

Diarul „Reichswehr" are din Sofia o 
telegramă, în care se spune, că profesorul 
Karadjuloff ar fi fost licențiat fiind bănuit 
că avea raporturi intime cu comitetul ma- 
cedonen și că era amic intim al lui Sarafoff. 
care l’a ajutat. Acum în urmă, însă, lip- 
sindu-i ajutorul, cădii într’o miserie negră.

Pe când versiunea oficială face pe 
asasin nebun, se asigură, de altă parte, că 
el a avut însărcinarea dela comitetul ma
cedonean, ca să ucidă un ministru, și că 
el a ales pe Kancew, care era cunoscut 
energic adversal al comitetului revoluțio
nar macedonean.

„Neue Freie Presse“ spune, însă, că 
e de necredut ca ministrul de instrucție 
Kancew să fi fost asasinat prin mandatul 
comitetului macedonean, pentru-că în con
ferințele și scrierile sale asupra situației 
din, Macedonia s’a arătat în tot-d’auna fa
vorabil aspirațiunilor bulgare.

Asasinul Karandjuloff era în vîrstă 
de 32 ani și s’a născut în Prilep, Mace
donia. Acum trei ani el fusese licențiat 
pentru exalatarea lui și pentru raporturile 
sale c’o învețătdre. Ca profesor de gimnsiu 
la Sofia plictisea și amenința pe toți mi
niștrii de instrucție. El a cerut lui Kancew 
o catedră la Sofia.

Karandjuloff a pătruns în cabinetul 
ministrului, pe când ușierul lipsia. A fost 
o luptă crâncenă. Asasinul a atacat pe 
ministru cu un șiș ascuns în baston. în 
luptă ministrul a rupt șișul și atunci asa
sinul a tras asupra lui șese focuri de 
revorver, lovind-1 la inimă și, apoi arun- 
cându-se pe canapea, s’a sinucis. Lupta 
între asasin și ministru a fost lungă.. Tdte 
hainele lui Kancew au fost sfîșiate. Ser
vitorii, cari au alergat la sgomotul produs 
de luptă, au fugit spre a chema ajutorul 
poliției.

Crima nu are motive politice. Kan
cew era văduv și lasă pe urma lui o fe
tiță. Karandjulow refusase un post în 
provincie, ce i-se oferise.

Literatură.
„Studii slavice la facultatea de li

tere din BucurescI44. — Note critice (cu 
prilejul unui „studiu" al d-lui profesor 
Ioan Bogdan) de Uie Bărbulescu. Bucu- 
resci, Lito-tipografia Dor. P. Cucu, strada 
Academiei 15. — 1902.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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„Călindarul Plugarului'1

pe anul comun 1902.
A apărut și se pote procura dela Ti

pografia A. Mureșianu (Brașov) „Călindarul 
Plugarului** pe anul comun 1902.—Anul X.

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

In partea calendaristică: Cronologia 
anului 1902; Regentul anului; Sărbătorile 
și alte clile schimbător©; 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 
lună și di; Tîrgurile din Bucovina; Măsu
rile metrice etc.

In partea literară se găsesc bucăți

alese de cetit: „Cetatea dela Fântânei©**; 
(Moțul: Teofil Frâncu); „O scrisore dela 
Muselim Selo** (poesie de G. Coșbqc); 
„Frumosa Irina1* (baladă de St. O. Iosif); 
„Raze de primăvară** (poesie de Z. Bârsan- 
Veturio); „Grăuntele de grâu** (de contele 
Lew Tolstoi); „Bătrânul clopotar** (Idilă 
de primăvară, (de AV- Korolenko); „Lăcomia 
strică omenia** (Proverbe de Mjarion); 
„Două hiene** (fabqlă, de Gavril Bodnariu); 
„Gâscele Ovreului** (anecdotă, de Cărăbuș).

Partea economică: „O ramură de pro-

ducțiune și avuțiă națională** ; „Faceți 
pânză în casă** (ambele de Dr. G. Maior); 
„Economia**: „Iernatul vitelor**. — Ur-
mâză diferite povețe; lectură distractivă, 
glume etc.

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

Un esemplar „Călindarul Plugarului** 
costă 25 cr. (50 bani), plus o bani porto 
postai. Vendătorilor se ăă robit cuvenit.

Sz. 12444—1901.
tlkv.

ARVERESI HlRDETftiENYI KIVONAT.
A brassdi kir. tGrvenyszâk, mint 

telekkonyvi hatosâg kozhirră teszi, 
hogy Gust Rudolf vâgrehajtatonak 
Glnsiu Anna s: il Thauss vegrehaj- 
tâst szenvedo elleni 162, kor. 4 fillâr 
tokekovetelâs âs jârulâkai irânti vâ- 
grehajtâsi iigyeben a brass oi kir. 
tfirvenyszâk (a brassoi kir. jârâsbi- 
rosâg) teruletân 16v6 s a foldvâri 
539 sz. tjlkvben foglalt 3719 hrsz. 
fekvore az ârverâst 923 koronâban 
ezennel megâllapitott kikiâltâsi âr- 
ban. elrendelte 6s hogy a fennebb 
megjelolt ingatlan az 1902 evi Februar 
ho 17-ik napjân delelott 9 orakor fold- 
vâri kOzsâg hâz irodâjâban megtar- 
tandb nyilvânos ârverâsen a megâl- 
lapitott kikiâltâsi âron aloi is eladat- 
m log.

Arverezni szândâkozdk tartoz- 
nak az ingatlanok becsârânak 10%-ât 
keszpânzben, vagy az 1881. LX t. cz. 
42 §-âbau jelzett, ârfolyammal sză- 
mitott es az 1881. evi november 1-en 
3333. sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
teri rendelet 8. §-âban, kijeldlt 6va- 
dâkkepes ârtâkpapirban a kikiildott 
kezâhez letenni, avagy az 1881. LX 
t. cz. 170. §-a ertelmâben a bâuat- 
penznek a birbsâgnâl eloleges el- 
belyezeserol kiâllitott Bzabâlyszeru 
elismervânyț âtszolgâltatni.

Brassb, 1901 evi '^deczember 
ho 23-ik napjân.

A kir. trvszek mint tkvi hatosâg

„Selăgiana“, institut de credit și economii societ. pe acții în JiuOU.
CONVOCARE.

Domnii acționari ai institutului de credit și economii „SfîLAGIANA**, societate pe acții,. în virtu
tea § lui 19 din statute, se invită la a

IV-a adunare generală ordinară,
care se va țină în Jibou (Zsibd) la 8 Martie st. n. 1902, la 10 ore a. m în localitatea institutului..

Obiectele puse la ordinea (jilei sunt:
1. Raportul direcțiunei și al comitetului de supraveghiare asupra computului anual și al bilanțului.
2. Stabilirea bilanțului, fixarea dividendelor și distribuirea profitului curat.
3. Fixarea prețului marcelor de presență.
4. Alegerea alor 5 membri în comitetul de supraveghiare pe 3 ani, conform §-lui 194 din legea, 

comercială.
5. Propunerile presentate în sensul §-lui 32 din statute.
6. Esmiterea unei comisiunî de 3 membri acționari, pentru verificarea procesului verbal.

Jibou, în 25 Ianuarie 1902.

Contul Bilanțului.
1'

xxxxxxxxxxxxxxxx
miel
gratar 

se capelă tot-deauna
în Restaurantul „Gaura dulce.“

1—8. (410)

c

..Gazeta Transilvaniei" 
cu minierul â 10 fii. se vinde
la Eremias

Direcțiunea.

A C T I V E Corone f. PASS I V E Corone f.

Cassa în numerar 4511 53 Capital social 180000
Escompt .... C 271,659 88 fii. Fond de rezervă 12142 10

„ cu acoperire Fond de pensiune . 2119 94
hipotecară . . „ 113,351— „ 385010 88 Fond de binefaceri 80 —

Hipotecare . 73262 20 Fond pentru perderl 111 58
Cont-Curent . 58281 — Depunerlj .... 171824 86
Giro-Conto . 373 82 Reescompt 160786 —
Cheque-.Conto . 2401 34 Deposite de cassă . 2230 05
Efecte (acții la alte bănci) .... 2690 — Dividendă neridicată pe 1898 . . 30.—
Realități .... 1329 44 n n 1899. 115.—
Casa institutului . 19817 — n n 5? 1900. 198.— 343 —
Interese trans, restante........................ 4041 63 Interese transitore anticipative. . . . 5988 57
Mobiliar .... . C 1,210 37 fii. Creditori .... • 332 —

10% amortisare . „ 12’1.04 „ 1089 33 Profit curat . 19221 24
Debitori .... • • • ♦ • 2371 17

555179 34 555179 34

Profit si Terdeii
■7

Jibou, 31 Decemvrie 1901.
D Suciu m. p., Iosif Orga m. p.,
director executiv. oontabil.

E Ș I T E: Cordne f. î N T R A T E: Corone f.

Interese de depuneri capi- Interese de escompt -........................ 29611 68
talisate...................  C 7356.31 fii.

Interese de depuneri ridicate „ 1496.42 n 885.2 73 r „ hipotecari ...... 5571 12
Contribuțiune directă . . „ 2762-02 „ Cont-Curent...................„ după interese 4860 78

de depuneri . „ 767*39
„ după realități „ 200 23

r 
r 3729 64 n „ efecte ............................. 75 34

Maree de presență.............................
Salare și relut de quartir ....
Chirie...........................................  .

1066
6300

—. ProvisiunI și diverse............................. 14521 39
190 —

Porto ........... 334 62
Spese curente . , ........................ 4117 22
Interese de reescompt................... 10242 10
Interesele fondului de reservă ... • 465 72
AmortisărT, 10% din mobiliar . . • 121 04
Profit curat..............................  . . 19221 24

54640 31 54640 31

Georgiu Pap m. p. A. Cosma m. p. loan Săndor m. p. Vasiltu Mica m. p. Michail Pap m. p. 
președinte.

Gabriel Cherebețiu m. p. Michael Borbelg m. p. Vasiliu Mureșan m. p. Dr. Ladislau Gyurko m. p. 
Subscrisul comitet de supraveghiare censurând acest bilanț, l’am aflat întru tote conform operațiu 

nilor din anul 1901.
FI. Codan m. p. Pemetriu Cionjca m. p. Teofil Drugontir m. p. Teodor Bohațiel m P- 

preș. com.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


