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Moștenitorii! tronului și Maghiarii.
Dela 1867 încoce Maghiarii au 

dobândit multe și mar! succese în 
favorul politicei lor țintind, precum 
seim, la unitatea națională maghiară 
prin mijlocul centralișării puterii de 
stat și al maghiari sării. într’o pri
vință inse stăruințele lor n’au avut 
resultatul dorit.

Nu puțină silință șl au fost dat 
guvernele unguresc! de mai înainte 
pentru cel sâ întiuiuțeze asupra crcs- 
cerei moștenitorului tronului în sens 
maghiar. Acesta s’a întâmplat față 
eu prințul de coronă, archiducele 
Rudolf, care învățase bine limba și 
literatura maghiară și, avea, se dice, 
deosebite simpatii pentru Maghiari. 
Sortea însă n’a. voit ca acest tiner 
archiduce s’ajnngă a-și împlini -odi- 
nioră chemarea de domnitor, ea l’a 
răpit fără milă din mijlocul celor vii.

încât pentru actualul moșteni
tor, archiducele Francisc Ferdinand 
d’Este, s’au arătat nu numai odată din 
partea maghiară îngrijiri, pentru-că 
n’ar fi primit o educațiune maghiară 
cum a avut’o răposatul prinț de co
ronă, s’a fost aucjit nu numai odată 
plângerea, că moștenitorul de acuma 
n’ar sci nici unguresce. De când 
însă archiducele Francisc Ferdinand 
a fost petrecut mai mult timp în 
Ungaria, nu s’au mai audit acele 
plângeri pănă în cjiua de adî-

Care este causa, că acum de
odată să reînoesc și încă chiar în 
mod demonstrativ, cum nu s’a mai 
pomenit dela 1867 încoce?

Etă causa. Moștenitorul tro
nului a fost distins de Țarul Rusiei 
cu rangul de general rusesc și deci 
s’a otărît a merge să facă o visită 
lui Nicolae II la Petersburg și se-i 
mulțumescă, cum e obiceiul între 
casele doinnitore. Atunci s’a gândit 
tot odată să ia cu sine, în suita sa,
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și un magnat austriac și unul ungur. 
Dintre toți magnații unguri s’a în
tâmplat însă ca archiducele s’alegă 
tocmai pe contele loan Zichy. care 
este președintele partidei poporale 
catolice.

Când ministru-președinte Szell 
a audit de acesta, a sărit în sus ca 
mușcat de un șerpe și și-a pus 
caru ’n pietrii ca să împiedece mer
gerea la Petersburg a numitului 
conte, dicând, că nu este admis, nu lu
cru constituțional, ca să se dea o 
astfel de misiune șefului unui par
tid, care stă în oposițiune cu guver
nul și peste acesta este atât de ur
gisit de cătră cei-ce ocârmuesc ac[! 
în Ungaria.

Szell s’a adresat de-a dreptul 
la Majestatea Sa, care i-a încuviin
țat cererea și în urma acesta fiind 
încunosciințat și archiducele Francisc 
Ferdinand, acesta a renunțat de-a 
mai lua cu sine pe contele loan 
Zichy, der n’a luat în locul lui nici 
alt magnat ungur.

Astfel la visita, ce a făcut’o ar
chiducele la Petersburg n’a fost în 
suita lui nici un represegtant din 
Ungaria.

Asupra acestei împrejurări și 
pentru a se lămuri cum s’au petre
cut lucrurile cu Zichy etc. kossuthis- 
tul Kornjathy si evreo maghiarul gu
vernamental Visontai, au interpelat 
pe guvern în ședința de erl a ca
merei ungare.

Cu prilegiul acesta a venit din 
nou vorba despre „educațiunea ne
maghiară11 a archiducelui moștenitor 
și mai cu semă kossuthistul Kom- 
jathy s’a folosit de un limbagiu 
forte îndrăsneț și provocător chiar.

I a deschis odinibră isvorul Hippocrene în 
muntele Heliconului, unde se inspirau poeții. 
Apucând calea spre răsărit, s’a dus trei 
(file și trei nopți, până când a ajuns la o 
câmpie întinsă, unde se vedea o mulțime de 
ose omenescl.

Aci e moșia Gheonoaiei, stăpâne — 
’i spune calul. Din femee, ce era, blestemul 
părinților, pentru neascultare o prefăcu în 
gheonoaie, care stinge viața a tot ce-i ese 
înainte. Ia paloșul și săgeta și te gătesce 
de luptă. — Aci vedem credința poporului
în puterea supranaturală, ore cum dumne- 
deiasca, a blestemului părintesc, credința 
care o aflăm adesea ori esprimată în bas
mele și baladele poporane. Făt frumos rupse 
Gheonoail un picior în luptă; apoi la ru-
garea ei se împăcă, o vindecă și după ce
fu ospătat și refusâ de a se însura cu una
din cele trei fete frumose ale Gheonoei,
plecă mai departe. Ajunse la o câmpie, de
unde se audia un urlet și o vajietură ne mal
pomenită. Era moșia Scorpiei, a unei surori
a Ghenoaiei. Ea avea trei caotte ci cum
simți pe Făt frumos, se repedi asupra lui
să-l nimicâscă, voinicul ridicându-se în văs luh
cu calul său, îi sbură un cap cu săgâta,
și apoi să împăcară, o vindecă și iarăși

S’a jăluit între altele, că na
țiunea maghiară, ca și care mai ere- 
dinciosă n’ar fi fost și n’ar fi pe 
fața pământului, nu are nici o răs
plată dela cei-ce domnesc asupra ei, 
căci n’au învrednicit’o nici măcar de 
a-i învăța limba ei sonoră; s’ajăluit 
în deosebi, că archiducele-moșteni- 
tor nu ar cunosce interesele și drep

turile Ungariei, și că nu scie limba 
maghiară.

Aici fu Întrerupt de strigarea 
„Cehesce vorbesce! Unguresce însă 
nu-. scie!

Și așa mai departe... Le-a fost 
erăși de-a demonstra contra așa cțisei 
Gamarille din Viena și de astă- 
dată. cum se va vede și din rapor
tul de mai jos, au mers mână în 
mână oposiționalii cu guvernamen
talii.

Coloman Szell a pledat causa 
sa, motivând de ce a cerut să ră
mână acasă contele loan Zichy, fiind 
aplaudat la fine de cei din drepta 
ca și de cei din stânga estremă.

A susținut ministru-președinte, 
că el a cerut să se respecteze usul 
constituțional și că în acâsta a fost 
sprijinit de monarch și a susținut 
mai multe altele, din care unele foi 
au tras conclusiunea, „că ar fi dat o 
lovitură mortală camarilleiI * * * * * * * * * 11.

Insă chiar aceia, cari susțin 
acesta adaugă, că n’ajută nimic, căci 
acea groznică „camardlă11 * este o hi
dră și Szell i-a tăiat numai un cap, 
în locul căruia însă mâne vor cresce 
două capete; că „nu se vor găsi 
atâtea săbii maghiare, ca se potă 
nimici cțecile și sutele de capete aie 
acestei hidre44.

Alții sunt de părere, că n’a fost 
1a. loc de a-se face atâta gălăgie, 
pentru-că archiducele a ales ca în
soțitor pe un magnat ungur, om de 
trebă și de onore, deși el nu se 
bucură de grația celor dela cârmă, 
căci călătoria la Petersburgn’aavut 
caracter politic.

Ori cum ar fi, totă afacerea 
acesta dovedesce însă, că în sînul 
Maghiarilor înși-șl esistă o desbinare 
cu rădăcini adânci, care nu pote ră
mâne fără de urmări grave în viitor.

Revista politică.
De când cu discusiunea în dieta 

din Peșta asupra legei naționalităților 
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dela 1868 — s’a vorbit mult des
pre acesta lege și despre ce.stmnca 
naționalităților, care nu de ieri de 
alaltăeri, ci de vecuri este și rămâne 
cea mai gravă cestiune în Transil
vania, Bănat și Țera ungurescă.

In revista numărului nostru tre
cut de Dumineca am dat un resu- 
mat din desbaterea asupra , acestei 
cestiuni. Ea în unele privințe li-a 
venit bine representanților șovinis
mului din dieta lui Szell Kalman, 
căci prin lansarea ei li-s’a dat pri
lej partidelor unguresc! de-a năvăli 
în contra legei dela 1868 și a în
cerca să „argumenteze14 cu paragrafîi 
ei, că n’a fost adusă, decât spre în
tărirea „ideii de stat maghiar11 și a 
„unității naționale a statului11. In 
spiritul acesta a interpretat legea 
unul din garda ministrului-președinte, 
deputatul Hodossy în răspunsul, ce 
l’a dat deputatului slovac Veselov
sky, care — precum seim — a des
fășurat în fața „părinților patriei14 o 
serie întregă de gravamine de a-le 
Slovacilor, cerând înlăturarea lor pe 
temeiul legei de naționalitate.

*
îndată după discusiunea acesta 

s’a aflat un partid din dietă, cel al 
kossuthiștilor, care prin organul seu 
de pressă „Egyetertes11 dă de veste 
lumii și țării, că va propune revi- 
snirea, adecă schimbarea legei dela 
1868, deore-ce ea — cțic ei — ar fi 
o „creațiune greșită11. Naționalită
țile, scrie „Egyetertes11, cer ca legea 
acesta să se esecute ad literara; ce
rerea asta însă nu se pote admite, 
fiind-că nic! cea mai elementară po
litică națională maghiară nu pote să 
încuviințeze o esecutare alegei după 
cum o interpreteză naționalitățile. 
Ergo, ea seu trebue să fie desfiin
țată, sâu modificată. Ca s’o desfiin
țeze nu vor, căci atunci cu ce s’ar 
mai lăuda și apăra „liberalismul11 
unguresc în fața străinătății ? Ră
mâne der, ca se se modifice, con
form intereselor „statului național 
maghiar14. Să vedem.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.11
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înțelesul alegoric al basmelor
Ilustrat prin un esemplu.

Basmele, ca întrega nostră literatură 
poporană, au în sine bogate comori de 
frumuseță poetică, de simțeminte morale și 
de cugetări înțelepte asupra vieții și a lu
crurilor. Scriitorul găsesce în ele un prețios 
material pentru tot felul de opere literare; 
cum sunt d. e. „înșirăte mărgărite" a lui 
Alexandri, în care vedem aiâncul simță- 
mînt al iubirii de mamă, Grui Sânger, care 
ne arată minunata putere morală a căinței 
și cele-alte poeme și legende ale lui Alexan
dri, Bolintineauu, Emiuescu, Coșbuc, cu 
subiectele luate din legendele și basmele 
poporane.

Și neprelucrate, în forma lor simplă 
și naivă, care le-a dat-o spiritul poporului, 
basmele sunt frumose priu stilul lor maestos 
și serbătoresc și prin cuprinsul lor alegoric.

Basmele, ca și inițurile religiunilor 
vechi, sunt rămășițe din cultul primitiv al 

poporelor, când natura și fenomenele ei 
erau adorate ca divinități. Ca și inițurile 
clasice, ele sunt fără înțeles seu absurde, 
când se iau în sensul verbal ; dăr sunt ade
vărate și frumose, când se consideră ca aceea 
ce sunt, ca mituri adecă alegorii sau sim
boluri ale fenomenelor naturei și ale ideilor 
morale.

Tote basmele, în cari se află ceva mi
raculos, sunt alegorii în înțelesul larg al 
cuvântului. Pentru că, afară de metafora 
propriu disă și de prosopepeie, tote cele
lalte figuri mataforice, der mai ales mitul, 
fabula și parabola, se pot considera ca 
specii ale alegoriei. în basme sunt personi
ficate fenomene ale naturei și une-orl, înalte 
idei morale.

Să luăm ca exemplu, basmul de la 
începutul colecțiunl lui I. Spirescu, „Tine
rețe fără bătrânețe și viață fără de morte11. 
Acest basm este o minunată alegorie a 
idealului artei, isvorul de eternă juneță a 
sufletului. Cuprinsul lui e următorul.

Unui împărat i-s’a născut un fiu cu 
calități extraordinare, căruia înainte de a 
se naște i-sau promis tinerețe fără bătrânețe 
și viață fără de morte. Atunci o săptămâ
nă întrâgă o mare veselie la curte și în

totă împărăția. Căci după mulțl ani de că- | 
sătorie, acesta era primul și unicul fiu al 
împăratului.

I-se dete educație alesă, sub condu
cerea celor mai mari filosofi, și toți sperau, 
că o să aibă un împărat înțelept ca Solomon. 
De la o vreme însă tînărul începu a fi 
trist și dus pe gânduri', și când împlini 15 
ani, ceru tatălui seu să-i dea ce i-a promis 
la naștere. Apoi plecă, să afle însuși, cea 
ce nu-i putea da părintele său. Nici rugă
ciunile curtenilor și poporului nici jalea 
părinților, nimic nu l’a putut reține dela 
greaua și periculbsa călătorie în țerl necu
noscute. îmbrăcă vestmintele și armele pur
tate de tatăl său în tinerețe, luă un cal 
năsdrăvan, cu patru aripi, care se nutrea 
cu jeratic, și într’o bună dimineță plecă în 
lumea mare, însoțit de 200 ostași, și de 
mulțime de care cu merinde și alte lucruri 
scumpe.

însă Făt frumos, acesta era numele 
eroului, ajungând într’o pustietate, împărți 
ostașilor tote avuțiile sale, îi trimese înapoi, 
și el plecă singur numai cu calul său, care îi 
era mai mult de cât un iubit și credincios 
tovarăș, era inspiratorul și conducătorul 
său, asemenea lui Pegasus, a cărui copită
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Kossuthiștii n’au înse nici mă
car meritul de-a fi originali când 
cer revisuirea articolului de lege 44 
dela 1868. Paternitatea ideii și-o 
pot revindeca cu mai multă îndrep
tățire Secuii din Treiscaune, cari 
mai anțert făcură mare sgomot cu 
petiția lor adresată dietei și minis- 
trului-președinte în scopul acesta.

*
O afacere cam superătore pen

tru Maghiari s’a petrecut câte-va 
cjile mai înainte. Moștenitorul de tron 
archiducele Francisc- Ferdinand a vrut 
se ia în suita lui la Petersburg și 
pe groful ungur Ioan Zichg, presi
dents partidului poporal. Atât mo- 
narchul, cât și ministrul de esterne 
contele Goluchmvslci n’au avut nimic 
de obiecționat în contra acestui 
plan. S’a întâmplat înse, că făcen- 
du-se vorbă despre acesta la un 
prâncț dat de contele Goluchowski, 
la care a participat și ministru un
guresc ă latere Szechenyi, acesta a' 
raportat guvernului din Pesta des
pre ceea-ce se pregătesce. Ministru- 
președinte Coloman Szell a interve
nit îndată la Curte, dând a-se înțe
lege, că nu se pote, ca conducăto
rul celui mai urgisit partid din dieta 
ungară se însoțescă pe archiducele 
la Petersburg. Urmarea a fost, că 
achiducele a refusut se fie însoțit în 
Căletorio. sa și de un magnat ungur.

Foile unguresc! au făcut cas 
mare din acesta și fotă săptămâna 
au discutat afacerea, unele din ele 
făcând aspre imputări lui Szell. Dieta, 
ungurescă întrunindu-se ieri după 
vacanța de carne val, doi deputațl 
kossuthiști au interpelat guvernul în 
afacerea acesta.

*
f)ilele trecute s’au urmat în 

Budapesta tratări. între miniștri pre
ședinți Koerber și Szell asupra tarifu
lui vamal autonom. Au discutat timp 
mai îndelungat, și resultatul — după 
cum asigură tăte foile — se re
duce la nimica. Tot ce s’a putut 
dobândi pe urma acestor tratări 
ar fi, ca regularea finală a cești lini
lor ce stau în legătură cu pactul, să 
se amâne pănă la 1907, terminul cel 
mai estrem al încheierii pactului eco
nomic. Pănă atunci se rămână sta
rea de față atât în afacerea pactu
lui austro-ungar, cât și în Gestiunea 
convențiilor comerciale cu statele 
streine. Unele foi desmint faima acesta, 
Zicând, că hotărîrl definitive nu s’au 
luat în nici o direcțiune. Tratările, 
de altfel, se vor mai continua în 
Viena.

Kossuthiștii din dietă și-au mai 
luat, pe lângă acțiunea pentru revi
suirea legei naționalităților și „pro
blema" de a face se se interzică pe 
viitor în totă Ungaria cântarea imnu
lui împărătesc „G otterha.lt eu. Oficiosul 
„Pol. Ert. “ spune, că acțiunea acesta 
vor s’o ducă kossuthiștii pănă la es
trem. Fie-care deputat de al parti
dului, va accentuaîn vorbirile lui din 
dietă oprirea acestui imn în Unga
ria, vrând bag’ semă să dea în chi
pul acesta o dovadă mai mult des
pre „lealitatea lor tradițională". — 
Cum să schimbă vremurile!

*

Pilele acestea oficiul de esterne 
din Lodra a publicat o convenție în
tre Angli t și Japonia referitore la es- 
tremul Orient. Guvernele engles și j-a- 
pones vrând să susțină status quo și 
pacea generală în depărtatul Orient, 
s’au învoit de a procede în unire 
contra orl-cărei agresiuni străine în 
China și Coreea. La cas când una 
din puterile contractante s’ar încurca 
în resboiti cu vre-o putere, cealaltă 
parte păstreze. neutralitatea și se va 
nisui de a împedeca ca o a treia 
putere să participe la acțiunea ostilă 
contra statului aliat. Decă vr’o pu
tere s’ar alătura la dușmanul, ce 
atacă pe unul din contractanți, ce
lălalt îi va sări în ajutor și împreună 
vor continua răsboiul și tot prin în
țelegere reciprocă vor încheia pacea. 
Nici una din părțile contractante nu 
va păși la înțelegere cu altă putere 
fără de a întreba mai întâi pe cea
laltă parte. Convenția întră imediat 
în vigore și rămâne valabilă timp de 
5 ani. — Ascuțișul convenției e în
dreptat în contra Rusiei.

Jubileul de 50 de ani al preoției 
episcopului Pavel.

Din incidentul jubileului de 
cinci Zeci de ani al preoției episco
pului Mihail Pavel, s’a a dresat sub 
Nr. 400— 1902 din partea vicarului 
episcopesc Dr Augustin Lauran cătră 
Ven. Cler al Diecesei, gr. cat. de Oradea- 
mare următorea circulară:

Suntem în pragul jubileului semise- 
cular al preoției Escelentisimului și Reve- 
rendisimului Domn Episcop diecesan Mi
chail Pavel. In 21 Martie a. c. anume, vor 
fi cincî-decl de ani de când preaiubitul și 
de toți veneratul nostru Archiereu s’a ri
dicat la trepta preoției, de când adecă func- 
ționeză neîntrerupt ca mijlocitor între Dum
nezeu și omeni.

Nu aflu de lipsă să Vă tîlcuesc Fră
țiilor Vostre însemnătatea acestei împreju

rări, pentru-că nu este preot pătruns de 
înălțimea chemării sale sublime, carele să 
nu scie, ce va să dică a petrece un semi- 
secol în serviciul preoțesc al Atotputerni
cului Dumnecjeu, pentru-că decă în lumea 
acesta omenii se simt fericiți a pute sta în 
serviciul unui om asemenea lor, decă acela 
e de stare mai înaltă, și cu cât starea lui 
e mai înaltă, cu atât a-se cugeta pe sine 
cei din serviciul lui și mai de-asupra celor
lalți muritori, și nici un cuget nu-i neli- 
niștesce în mai mare măsură decât cuge
tul, ca nu cumva să cadă în disgrația den
sului: cu ce cuvinte s’ar și pută encomia 
o slujbă semiseculară petrecută în serviciul 
împăratului împăraților, despre care și S. 
Pavel Apostolul, cuprins de ore-care mân
drie sântă dice, că: „Așa să ne socotescă 
pe noi omul, ca pe nisce slugi ale lui Chris
tos și ispravnici ai tainelor lui Dumnedeu ?" 
(I. Cor. IV. 1.)

Der nu vreu prin aceste a deștepta 
în Frățiile Vostre nici chiar simțăminte de 
gratitudine cătră persona sacră a Archie- 
reului nostru jubilar, pentru-că la adresa 
Frățiilor Voștri acesta ar fi cea mai mare 
vătămare: a presupune adecă, că între și
rele nostre s’ar afla și de aceia, cari nu 
cunosc titlurile prin cari Escelentisimul și 
Reverendîssimul Domn Episcop diecesan 
Michail Pavel șl-a deobligat sie-și Diecesa 
la recunoscința perpetuă, și încă așa, ca 
„să nu scie stânga, ce face drâpta" (Math. 
VI. 3 ) Din care causă, nu este looul a se 
nici schița acele aici, ca să nu i-se atingă 
oreșl-cumva modestia.

Scopul acestor rîndurl este numai sin
gur constatarea faustei împrejurări, că în 
21 Martie a. c. va fi aniversarea de cincl- 
decl de ani a promovării iubitului nostru 
Archiereu la trepta preoției.

Er causa, că împrejurarea acesta nu 
Vi-s’a adus la cunoscință mai de timpuriu, 
și că în interesul serbării mai festive a 
aniversarei atât de memorabile nu se pot 
face disposițiunl mai corăspundătore, este 
interdicerea espresă și categorică din par
tea însuși iubilantelui.

Der fiind-că nici iubilantele nu este 
îndreptățit a ne opri aceea, ca să-l iubim 
cu iubire sinceră: de sine se înțelege, că 
va atârna dela individualitatea fiesce-căruia 
dintre Frățiile Vostre a-șl pregăti credin
cioșii la serbarea acestei dile iubilare așa, 
ca aceea să fie espresiunea gratitudinei, ce 
i-o prestăm și păstrăm Archiereului nostru 
mult iubit. în însăși (fina, iubilară însă, care 
sub durata postului celui mare, va căde pe 
diua de Vineri: în locul Liturgici înainte- 
sînțitelor, de astă-dată în mod escepțional 
va fi de a se servi în tote bisericile diece- 
sane S-ta Liturgie a S-tului loan G-urăde- 
aur, împreună cu doxologia cea mare și cu 
rugăciunile dela Litie, despre o parte întru 
mulțămita lui Dumnedeu, că pe Escelen
tisimul și Reverendîssimul Domn Episcop 
diecesan Michail Pavel l’a învrednicit a-șl 

ajunge diua aniversară a preoției sale de 
cincl-decl de ani în pace, er de altă parte 
și pentru de a-i impetra Părintelui iubilar, 
ca celui mai mare Binefăcător aî Diecegfai 
și Regenerător și al doilea fundator al tu
turor institutelor nostre culturale, încă mulți 
fericiți ani. — La care festivitate biseri- 
câscă vor fi de a se invita și credincioșii, 
esplicându-li-se prealabil însemnătatea ace
leia, ca astfel diua de 21 Martie a. c. să 
se prefacă într’o <ji de bucuriă și de ade
vărată sărbătore diecesană!

Oradea-Mare, la 10 Februarie 19C2

In amintirea lui Grig’orie Maior.
Mulțî dintre amicii noștri, cari 

primesc c|iarul și-l citesc, se vor fi 
gândind une-ori la aceea, că ore 
cam ce aspect are redacția unui Ziar 
și cum vor fi lucrând în acoa re
dacție prietenii lor necunoscuți.

Cum vor fi lucrând ?
Acest lucru trebue vecfit, căci 

a descrie numai, cu anevoie s’ar 
pute.

Atâta constatăm, că nici pro
fesorul, nici funcționarul, nici agri
cultorul, în sfîrșit nici un fel de pro
fesiune nu încordă așa de mult 
nervii, ca profesiunea Ziaristului.

In fie-care cji emoțium, griji și 
sensații.

Inima Ziaristului simte pentru 
mii de omeni și ceea-ce gândesce în
treg publicul, se reflecteză în creerii 
sei. Munca lui nu este muncă-eser- 
cițiu, ci este muncă-creatore, în care 
fie-care frasă, fie-care proposiție, fie
care cuvânt trebue se fie cântărit și 
așec|at la locul lui.

Decă din emoțiunile, ce le pri- 
mesce cțilnic un c|iarist român, mă
car jumetate ar fi emoțiunî îmbu- 
curătore, încă tot ar fi mult ușurată 
posiția lui.

In împrejurările înse, în cari 
membrii pressei române își urmeză 
lupta pentru drepturile poporului, 
pentru luminarea acestui popor și 
pentru înlăturarea tradiționalului indi
ferentism seu nepăsare ce domnesce 
încă în multe părți la noi, — emo
țiunile sunt mai mult neplăcute și 
mâhnitore.

Și Grigorie Maior a fost cliarist 
român, — a fost unul dintre cei mai 
entusiaști 4’ai’iștl români. Zelul și 
consciențiositatea lui deveniseră pro
verbiale, inima lui era vecinie înflă
cărată de cele mai nobile sentimente 
pentru binele poporului român.

După 15 ani de muncă înse, a 
sucombat ca un erou pe câmpul de 
luptă și condeiul lui, al cărui far
mec și energie a causat cetitorilor

plecă. Observați spiritul de pace și caracte
rul generos al eroul ai, El se luptă, nu ca 
să cucerescă și să despoie, ci numai ca să 
se apere și să-și potă urma calea către 
ținta s’a dorită. Și îndată ce a pus pe duș
man în neputință de a-i mai fi periculos, 
se împacă cu el și-i restitue bucuros bunu
rile răpite în luptă.

In sfârșit sosi aprope de un minunat 
palat unde după cum spunea tovarășul său 
locuia „Tinerețe fără bătrânețe și viâță 
fără de morte".

Der palatul era încunjurat de păduri 
îutunecose, pline de fieră sălbatice și în- 
fiorătore. Făt frumos se avântă îu aer și 
trecu ca și în sbor pe de-asupra pădurei.

Și tocmai când era să cadă pradă fia
relor deșteptate la apropierea sa de palat, 
îi ese înainte stăpâna palatului. Spunân- 
du-i dorința și scopul venirei sale, ea îl 
primesce cu bucurie, plină de milă și iu
bire, cum era. Fiind-că erau 3 surori, se 
înyoiesc, ca Făt frumos să ia în căsătorie 
pe sora cea mai mică și să trăâscă în lo
cuința lor, bucurându-se de veclnica fru
musețe a acelor locuri. Zînele îl povățuiră 
ca să se păzâscă numai de valea plângerei 

un loc nefericit, care se află la marginea 
împărăției lor.

Eșind într’o di la vânat, Făt frumos 
vădu un iepure și, alergând după el uita 
de sfatul zînelor și trecu îu valea plângerei 
Indată-1 cuprinse un dor adânc de părinții 
săi. Se întorse la palat și ceru voie zîne
lor să-și vadă părinții. Bine sciau zinele 
că el nu va mai pute veni, dâr n’avură 
ce-i face. Plecă și în drumul său spre casă 
pe unde erau altă-dată împărățiile sălba
tice și grozave ale moștenitorilor cu care 
se luptase, Făt frumos află.«cum sate și 
cetăți înfloritore. ai căror locuitori nu-șl 
mai aduceau aminte de cele ce le spunea 
el. Căci trecuseră sute și mii de ani de 
atunci, deși lui i-se păreau numai câte-va 
dile.>

Acasă nu mai află decât ruine și bu- 
ruenl, și într’un cosciug închis îl aștepta 
în agonie mortea. Din tânăr ce era, el se 
făcuse bătrân cu părul alb, uscat și gârbov 
Mortea îl atinse cu o aripă și el se pre
făcu în țărînă.

Ca mai tote basmele, Făt fiumos e 
simbolul sorelui. Ținuturile triste și fiorose 
ale Gheondiei cu trei fețe și al Scorpiei 
cu trei capete, înfâțișeză tomna și ierna, 

fie-care de câte trei luni, când tote se ves
tejesc.

Er palatul celor 3 zîne, e primăvara 
cu cele trei luni ale ei, când natura, plină 
de farmec și frumusețe serbâză e.oca iu- 
birei și însoțirii sale cu sorele. Der înțele
sul figurilor alegorice este elastic. Ele se 
pot aplica mai multor cașuri asemeni.

Titlul basmului și faptul, că Făt-fru- 
mos rămâne vreme uitată îu împărăția ce
lor 3 zîne și nu se intorce, decât aprope 
de morte, oând simte slăbiciunea sa de 
om ne arată că în acest basm spiritul 
poetului poporan a întrevădut în visul său 
fericirea, ce o pote da omului idealul fru- 
museței și armoniei. Acest înțeles ese încă 
și mai firesc din titlul și țesătura basmului, 
decât personificarea naturei.

Faptul, că Făt frumos rămâne tînăr 
mii de ani în palatul zînelor, și nu cunosce 
durata timpului, decât numai atunci când 
iese din domeniul frumuseții și iubirii ce
lor trei zîne, și că numai atunci simte că 
a îmbătrânit și că e muritor, este o ad
mirabilă interpretare alegorică a acelei 
părți metafisice a vieții, care nu se nasce 
și nu îmbătrânesce și nu piere împreună 
cu organismul în care se manifestă, care e 

nemuritore ca însăși natura. Sciința nu ne 
pote esplica acestă putere, ea nu pote de 
cât s’o constate cum constată puterea de 
gravitațiune, de electricitate, de afinitate 
chimică și celelalte puteri ale naturei, fără 
a-le pute esplica.

Der noi simțim, că ea este fondul fi
inței nostre și a întregei naturi.

Acestă putere se manifestă în modul 
cel mai strălucit în frumusețele și armonia 
naturei și în frumusețea operelor de artă 
Aci simțim noi eterna juneță a puterii 
de vieță, care este fără sfîrșit, este în 
afară de timp, de vreme ce timpul nu e de
cât măsura fenomenelor său a lucrurilor 
trecătore, o ideie abstractă seu o formă de 
cugetare, care nu esistă decât în inteligența 
nâstră.

Acesta e causa, că atunci când ne 
i-flăm în mijlocul naturei, la câmp, într’o 
grădină seu într’o vale romantică din munți, 
ori când admirăm o dramă în teatru, seu 
o operă musicală, uităm de noi înșine și 
de tot ce ne pote turbura și nu mai trăim, 
decât în și pentru ceea-ce vedem.

Atunci simțim acea plăcere senină și 
liniștită, care ne dă ideia unei vieți mai 
nobile, mai fericite, xnai pre sus de esis-
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noștri timp de atâția ani momente 
de recreare snfletesca, i-a căcjut din 
mână.

In cjiua de sf. trei ierarchî s’a 1 
împlinit anul, de când neuitatul 
nostru redactor a părăsit acestă 
lume.

Mormântul lui este departe de 
pământul, unde i-a stat legănul și 
de poporul, pentru a cărui luminare 
a muncit.

Și nu are nici un semn la cap, 
care se vestescă Românului, care 
s’ar rătăci vr’odată prin cimitirul 
din Viena, că etă aici îșl dorme 
somnul de veci Grigorie Maior.

Când scriem aceste rânduri, ne 
aducem aminte de idea ce au fost 
lansat’o nobilii studenți, membrii ai 
societății „România Jună4 din Viena, 
cari s’au distins prin a-i face vred
nicului bărbat o înmormântare atât 
de frumosă, de idea, cjicem, de a-se 
ridica lui Grigorie Maior o cruce 
comemorativă.

Suntem siguri, că amicii și bi
nevoitorii mult regretatului nostru 
confrate se vor gândi acum cu oca- 
siunea primei aniversări a morții 
sale, a face se se realiseze nobila, și 
piosa intențiune: ca se aducem lui 
Grigorie Maior prin acesta prinosul 
de recunoscință ce i-1 datorim pen
tru faptele sale frumose și româ
nesc].

Din jurul Bistriței.’)
— Februarie 1902.

Onorate d-le Redactor! Numărul 10 
a. c. al prețuitului diar, ce redactați, cu 
articolul prim sub titlul „O aniversare1^, a 
redeșteptat pe mulți din amorțela, în care 
au cădut de câțl-va ani. Ați făcut un ser
viciu neprețuit și declar din capul locului, 
că veterana „Gazetă" a fost cea mai sin
ceră binevoitdre a națiunei ndstre mult 
cercate, atunci când și-a ridicat vocea sa 
admoniătore contra pornirilor neprecuge- 
tate și a intrigelor în afacerea memoran
dului și a prevăzut destrăbălarea la care am 
ajuns astădi cu causa ndstră națională.

Interese personali, apoi rîvna de a-și 
câștiga renume pe contul celor ce au asu
dat, au adus lucrul acolo, că în urmă din 
alaiul mare ne-am ales astădi mai mult 
seu mai puțin desbinați și suntem în pri
mejdie de a ne risipi ca oile turmei ce 
nu au păstor.

Ce s’a ales din tote, ce scop s’a a- 
juns prin încercarea de a așterne memo
randul, va spune istoria nepărtinitore. Des-

*1 Dăm loc acestei corespondențe, în care 
se oglindeză mâhuirea și ÎDgrijirea Românilor de 
bine din ținutul acela —fără a-i tace din paite-ne 
nici un comentar — Red.

tența ndstră trecătore și plină de suferințe 
Acestă serbătore a sufletului insă ține pu
țin, ține numai atât, cât dureză admirați- 
unea și visul nostru. Și revenind din lumea 
ideală a frumuseții și armoniei la vieta 
ndstră de tote dilele, simțim cu atât mai 
mult prosa și neajunsurile ei. Nu este ore 
acesta „valea plângerii" aprope de împă
răția celor trei zîne ! ?

O asemenea vieță însă, mai pre sus 
de viăța vegetală și animală a individului, 
e cu putință numai în lumea frumosă și 
neperitdre a idealului.

Și acolo putem ajunge ntimai prin 
iubire și sacrificiu în vieța practică, și prin 
meditațiune în vieța contemplativă a sciin- 
ței, a religiunei și a artelor. Numai aci pu
tem noi îutrevedd adevărata vieță și lu
mea dorită.

Er cei chemați a ne conduce cătră 
acestă lume, sunt artiștii și poeții. Pentru 
că numai ei se pot înălța pănă acolo prin 
entusiusmul și inspirațiunea lor, personifi
cată în Pegasul înaripat al poeților antici 
și în calul năsdrăvan al lui Făt frumos, 
numai ei ne pot deschide porțile lumei 
ideale, care este partea lor de drept 
divin.

tul, că astădi sufere sufletul fie-cărui om 
de bine de durere, vedând că nu e ier
tat să vorbesc!, ca să nu compromit! na- 

I țiunea prin faptele câtorva, car! astădi își 
ascund capul de frică ca struțul.

Numai neînțelegerile și frecările per
sonale, apoi egoismul și ambițiunea păti
mașă. au înfundat carul națiunei în nă
molul de astădi.

Ce e mai curios, acei domni, car! cu 
ajutorul preoțimei și al poporului și-au 
câștigat numele de eroi ai Șilei, descon
sideră astădi preoțimea, o privesc peste 
umăr, er cu țăranul nici nu mai stau de 
vorbă — căci astătlî nu mai au lipsă 
de ei.

De aici se esplică, că neîncrederea 
e așa mare față cu cei ce au jucat atunci 
pe matadorii naționali: astădi cutezând 
careva din aceștia a cutriera comunele ca 
odinidră, s’ar espune la dispreț.

Cetatea Bistrița cu inteligința ei ro
mână, ne dă în mic eseraplul de judecată, 
și decă într’un mic centru cum e Bis
trița, domnesc astăzi atâtea deosebiri de 
vederi între așa muniții matadori, ce să 
dicem atunci de complexul tuturor mata
dorilor din era amintită?

Causa neînțelegerilor între inteligința 
din acest centru, este a se căuta cu deo
sebire în curentul pătimaș al unui grup, 
al cărui nume îl tac de astă-dată. îngâm
farea lor te răcesce de tot, încât nu mai 
ai voie a consimți și a merge paralel cu 
ei. Clubul acesta voiesce cu ori ce preț 
și pe ori ce cale a cuprinde teren nu nu
mai în vieța socială, ci se vîră chiar și 
în biserică, der nu când e vorba, ca să 
prestee și el jertfe pentru biserică, căci 
jertfele sunt lăsate în grija poporului băș
tinaș, ci când e vorba de a direge și im
pune — în favorul grupului, der tot pe 
contul și risicul bietului țăran.Le place a 
se mândri cu faptele altora, însușindu și-le 
de merit al lor.A

In interesul scump al causiei comune, 
ar fi de dorit, ca inteligența română de 
aici, aparținetore acestui club, să pără- 
sescă calea unilaterală pe care a apucat. 
Scobore-se din Olimpul mândriei și în unire 
și solidaritate cu alțl omeni de bun nume 
să caute jos la murmurul poporului, din a 
căruia sudore au ajuns la mândria vană 
de astădi,''caute nepreocupați de interese 
de partid la mersul afacerilor comune și 
să caute împreună în totă consciința sa- 
narea relelor, ce astădi băntue corpul na
țiunei.

Caute la așădămintele culturale din 
loc, unde se cresc atâtea odrasle tinere 
promițetore de un viitor bun, vadă și 
convingă-se că ce e causa, de tinerimea 
română părăsesce, încă în decursul anului 
scolatic, gimnasiul evanghelic din Bistrița 
și sunt în așteptare none surprinderi, în 

j cât în anul viitor nu vor mai ave lipsă

Se dice, că atunci când a împărțit 
Dumnezeu bunurile pământesc!, poetul lip- 
sia. Perdut în visările sale, el uitase de 
sine și de grijile, ce mereu turbură pe 
ceilalți muritori, și întârziase.

— Unde ai fost ? îl întrebă zeul, 
când veni să-și ceră și el partea sa. — Am 
admirat frumusețele feței tale și armonia 
cerului tău, — ii răspunse poetul.

Atunci zeul, fiind-că zeului nu-i mai 
rămăsese nimic de împărțit pe pământ, dete 
voie poetului, Aiului său celui mai credin
cios, că ori de c.âte-orl va voi, să petrâcă 
cu densul în cer.

Acesta ni-o spune Schiller, și trebue 
să-l credem, pentru-că el ca mare poet, 
vorbesce din esperiență. — „Oredeți-ml — 
ne dice el însu-șl într’o maximă a sa întitu
lată „Isvorul întineririi". — „Credeți-ml 
mie, nu-i basm isvorul juneții, el curge.

Aievea și vecinie. — Unde? întrebați. 
El e în poesie.

M. Strajan. 

de catecheți pentru tinerimea română 
dela acel gimnasiul Caute și intereseze-se 
mână în mână și în unire de vederi și de 
alte mijldce, prin cari s’ar pută câștiga re
nume, pășind cu sfatul și bunăvoință 
sinceră printre poporul, care înseteză după 
ce e bun și frumos, câștige-și în persdnă 
încrederea poporului — er nu prin dele
gați.

Aceste sunt stările de lucruri astădi 
în Bistrița renumită și plină de inteligență 
românescă, unde din causa neînțelegerilor 
între ei, jarul ce astadi arde înăbușit, în 
curând va isbucni în mare flăcări și e de 
așteptat, că va limpedi aerul plin de mi
asme infectătdre.

Ara dori să cetim în prețuitele diare 
lucruri salutare de mai mare importanță 
pentru Românii din'Bistrița, nu numai despre 
concerte, baluri — ori lăudându-se unul 
pe altul.

Premițend aceste, din incidentul ar
ticolului sus amintit, Românul adevărat și cu 
durere pentru sfânta s’a causă, felicită astădi 
pre bărbatul, care stând în fruntea acestui 
prețuit diar, a avut simțul adâncit și bună 
voința de-a deschide ochii lumei asupra 
adevăratei pricine a relelor, cari au adus 
causa ndstră națională la stagnarea ei de 
astădi, arătând mai cu degetul pre acei 
îngâmfați și doritori de a-și satisface ambi
țiunile pătimașe, cari astăzi, aprope toți, 
stau ascuns! după tufiis.

X.....SOIRILE BILEI.
— 1 (14) Februarie.

Procese de pressă. Marți s’a per- 
tractat înaintea curții cu jurați din Tergu- 
Mureșului un proces de pressă intentat 
d-lui candidat de advocat Franz Liess, care 
a publicat sub titlul „O ticăloșie poștală", 
o notiță în „Kronstădter Zeitung“ și în 
care procurorul a găsit „insultă" comisă 
față cu oficiul postai. Acusatul s’a apărat 
singur și a protestat contra concepțiunei 
procurorului de a califica drept cestiune 
politică o cestiune de drept. In notița din 
cestiune, care a format substratul proce
sului, se spunea, că un oficiant postal a 
șters de pe o carte poștală numele de 
Kronstadt înlocuindu-1 cu „Brasso". Ju
rații au dat verdict afirmativ și d-1 Liess 
fu condamnat la 2 luni arest și 100 cor. 
amendă. — Un alt proces de pressă s’a 
pertractat Luni înaintea Curții cu jurați 
din Seghedin. Acusat a fost redactorul 
diarului „Gross-Kikindaer Zeitung" Artur 
Korn pentru un articol în care se protesta 
contra școlelor maghiarisătore. Redactorul 
Korn fu achitat. In decursul rechisitorului 
procurorul a declarat, că în contra d-lui 
Korn s’au mai pus în curgere alte două 
procese pentru articol! apăruți în „Gr. 
Kikiud. Zeitung". — Erăși au de lucru 
procurorii.

Dr. Liviu Marca. „Drapelul" aduce 
scirea, că tînărul advocat din Lugoș Dr. 
Liviu Marcu a încetat eri din vieță după 
lungi și grele suferințe'. Dr. Liviu Marcu 
a testat întrega sa avere (aprope 100,000 cor.) 
pentru înființarea unui alumneu român lân
gă gimnasiul de stat din Lugoș. — în veci 
amintirea lui!

Nouă școlă românâscă. Din Sasui- 
monfar.ă ni-se scrie, că credincioșii români 
gr. or. de acolo au pus basa înființării unei 
șcdle confesionale, grație zelului și stăru
ințelor desfășurate în acest scop de d-IDr. 
Iuliu Tămășel și de preotul din acea loca
litate loan Murgu.

Contra liinbei germane. Nu demult 
s’a făcut în dieta din Peșta o interpelație 
din partea deputatului Nessi, care a cerut 
scoterea limbei germane din tote școlele 
primare din Budapesta. Re urma acestei 
interpelări li-a crescutșoviniștilor apetitul, 
și unul din directorii școlei primare din 
Leopoldstadt, Gergely Istvan, a propus, ca 
scaunul școlar să urgiteze isgonirea lim
bei nemțesc! din șcdla respectivă. Propu
nerea a fost dată spre opinare unei comi- 
siunî din care face parte însuși directorul 
șovinist.

Prelegeri economice. în fața unui 
public numeros compus din tote păturile 
societății românesci din Lugoș, și-a rostit 
d-1 Dr. Traian Vuia alaltăeri prelegerea 
despre industriile manuale, făcând istoricul 
lor, arătând factorii cari contribue astădi 
la decadența acestor ramuri importante 
ale industriei mici și a schițat remediile. 
Conferența, care a ținut peste o oră, a 
fost ascultată cu mult interes. Dumineca 
viitore va prelege d-1 Dr. Cornel Jurca 
despre legea industrială.

Un Secuiu la balul de curte. Se 
scie, că în Săcuime s’a ales la ultimele 
alegeri și un țăran deputat. Acesta este 
Makkai Zsiga, deputatul din Akosfalva. 
In alte parlamente nu e lucru nou de a 
alege țărani ca deputați. Așa de pildă în 
România Dincă Schileru de mulți ani face 
parte din camera română și cu costumul 
lui național alb formeză un interesant 
contrast între atâtea haine negre. In Un
garia însă Makkai este primul deputat ță
ran, din care causă totă lumea se intere- 
seză de el și (fiarele publică multe ghi
dușii pe cari se dice, că le face „Makkai 
bacsi". Săptămâna trecută s’a dat un bal 
la palatul din Buda. Au fost învitațî vr’o 
1500 de persone, între cari și deputatul 
săcuiu. Pentru acestă ocasiune Makkai 
și-a făcut cidreci noi, albi ca zăpada, și și-a 
procurat un mintean de stofă mai alesă 
și așa s’a presentat la bal. In sala unde 
se dansa însă nu se prd simția el bine, 
deci s’a retras în buffet, unde s’a ospătat 
bine cu mâncare și băutură. Diarele un
guresc! scriu însă, că pe semne Makkai o 
fi băut prea multă șampanie și chirchilin- 
du-se așa nu puțin, a plecat dela palat, 
așa că pe la 12 ore, când Maiestatea Sa 
l’a căutat să vorbescă cu el, nu l’a mai 
găsit.

In Polonia rnsescă s’a constituit o 
societate secretă cu scop de a pedepsi cu 
morte pe ori-cine, care ar vinde causa na
țională. Etă ce s’a întâmplat de curând: 
Generalul Certkov, guvernorul Poloniei, 
invitase nobilimea polonesă la un bal. In
vitarea era scrisă în nisce termeni porun
citori, cari n’au fost pe placul nobilimei 
și prin urmare au hotărît să nu ia parte 
la bal. Intr’aceea mai mulți dintre ei pri
miră scrisori anonime, în cari erau ame
nințați cu mortea, în cas când s’ar duce 
la balul guvernorului. Nobilii s’au adunat 
din nou și au hotărît să ia parte corpora
tiv la bal, pentru a arăta, că nu le e 
frică de amenințări. A doua di s’au găsit 
în strădile Varșoviei cadavrele mai multor 
nobili, fără să se fi putut descoperi, cine 
i-a omorît.

Adevărat sâ fie? Din comuna Agă - 
biciu primim cu data 12 Faur n. următo- 
rea plângere subscrisă de locuitorii români 
Gligor Boar, Nic. Lazar, Dum. Barza și 
Ștefan Dop-. „On. d-le Redactor! Ca mem
brii ai comitetului comunal și ca poporenl 
români, ne ținem de datorință a adresa 
d-lui părinte loan Botezau următorea în
trebare: Pe ce temeifi. d-ta, d-le părinte, ai 
stăruit să fie respins consătdnul nostru 
Nicolae Boar dela postul de cassar în ofi
ciul comunal, care a funcționat vr’o 9 ani 
în serviciul comunei, purtându-șl sarcina 
cu punctualitate. ? Drept e ce se vorbesce, 
că d-1 părinte a respins pe Boar sub cu
vânt, că nu scie vemțescc ? Der el scie ceti 
și scrie bine românesce. De l’ar fi respins 
un străin de nemul nostru, n’am mai cere 
d-lui părinte nici un răspuns, așa însă fi
ind d-1 preot și directorul școlei ndstre ro
mânesci, tare am dori să ne spună, decă 
sunt adevărate cuvintele acestea. Dâcă da, 
atunci pe viitorul an școlastic să ne dăm 
copiii la școla luterană, ca să învețe nem- 
țesce, decă scrierea și limba ndstră româ
nescă n’au valore nici în comuna ndstră, 
unde majoritatea locuitorilor sunt români? 
Oe ar fi ore cu cale și mai bine ?“ — Din 
parte - ne sfătuim pe Românii mai sus 
numiți, să țină cu scumpătate la școla lor 
romândscă. Rău a făcut d-1 preot din ces
tiune, ddcă într’adevăr a clis vorbele ce i-se 
impută.
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Lucruri slabe. Din părțile Făgăra
șului ni-se scrie: „în Gomăna-inferidră (corn. 
Făgărașului) se petrec de un timp încoce 
lucruri, cari neliniștesc mult obștea acelei 
comune. Etă numai câte-va din ele: Fa- 
cendu-se alegeri de comitet comunal în 
anul espirat la care, din causă de bolă, d-1 
notar Pop Gridan neputend lua parte, si
tuația a dominat’o părintele I. Popită. Prin 
ajutorul densului au ajuns în comitet și doi 
individl certați cu bunele moravuri. Ca 
sâ-șl realiseze scopul, părintele P. a mers 
păuă de a ceti afurisenii în biserică asu
pra dușmanilor săi închipuiți, la ceea-ce 
bietul poporul nu scia ce sâ-șl mai gân- 
dâscă. Nici în cliua primă a sărbătorilor 
Nascerei Domnului Isus Christos, părintele 
P. nu s’a putut conteni de a nu vlsita can
celaria. Se înțelese, pe semne, cu solgâbi- 
răul, de a veni să-l silescă pe d-1 notar 
G-ridan a-șl da demisiunea. D-1 Gridanu însă 
i-a răspuns, că odată e diua nascerei Dom
nului într’un an și nici atunci să nu o ser
beze? In urma acesta solgăbirăul a plecat 
fără de nici o ispravă și fără de a-i îm
plini pofta părintelui P. încă una: Tiuărul 
învățător gr. cat. Laurențiu Pop voia să 
dea o producțiune teatrală cu tinerimea și 
din venitul petrecerei să formeze o biblio
tecă pentru ambele școle? Dâr cine-i stă 
în cale, dâcă nu părintele Popița, care a 
dis, că „n'avem sală de cancelarie (petre
cerea era să se dea îu sala cancelariei) 
pentru astfel de prostilu. A și reușit, firesce, 
cu planurile lui, oprind și pe învățătorul 
său gr. or. N. Lancea de a da mână de 
ajutor la aranjarea teatrului. De-ocamdată 
numai atâta. De încheiere die, că părintele 
Popită în loc să afurisescă pe poporenl 
îu biserică, mai bine și-ar vede de împli
nirea datorințelor sale preoțescl. — Vn tre
cător.

Mulțumită. în numele senatului șco
lar, venim și pe acăstă cale a aduce sin
ceră mulțămită Reverendissimului Domn 
loan Georgiu, canonic și Rector semina- 
rial în Gherla, pentru darul de anul nou, 
ce l’a făcut școlei nostre, dăruindu-i pen
tru biblioteca școlară tote scrierile d-lui 
I. P. Reteganul, în număr de 16 opuri; 
asemenea și de alțl autori 3 opuri — prin 
care s’a pus fundamentul și s’a făcut înce
putul unei biblioteci școlare, a cărei lipsă 
de mult s’a simțit, avend în acestă comună 
aprope la 200 persone, cari sciu ceti. Ase
menea fapte marinimose de sine se laudă. 
Strâmbul, la 20 Ianuarie 1902. — Augustin 
Bud, preș. sen. școl., Constantin Mânu, 
învățător.

Exportul de pesce în România. 
Serviciul pescăriilor statului a încheiat 
statistica importului și exportului de pesce 
în România în cursul anului 1901 în com
parație cu cantitățile exportate în anul 
precedent. Din acestă statistică reiese, că 
exportul pescelui în 1901 a atins cifra de 
4,862,229 chilograme față cu 3,619,621 chlg. 
din 1900. — Importul în 1901 a fost de 
3,764,000 chilograme de pesce față cu 
4,040,090 în 1900. Cele mai mari canti
tăți de pesce exportat au fost îndreptate 
spre Austro-Ungaria (3,207,802 chlgr.) și 
spre Rusia (1.459,985). Importul s’a făcut 
mai ales din Rusia și consistă în 2,268,191 
chlgr. de pesce preparat. Este de remar
cat, că înainte de asta cu câți-va ani Ro
mânia aducea din Rusia în fie-care an 
câte 9,000,000 chlgr. de pesce de tote 
speciile.

A umbla cu piciorele pe apă de 
sigur, că nu e lucru puțin. Și etă că am 
ajuns, să vedem și acestă minune. Căpi
tanul Grossmann a inventat nisce instru
mente, un fel de încălțăminte, cu cari 
pdte să umble pe desupra apei. In diua 
de 9 Februarie a plecat dela Linz să 
mergă pănă la Viena pe Dunăre. In 
prima di a făcut 30 chim., trăgând după 
sine de-o frînghie o mică barcă, în care șede 
nevastă-sa. Se dice, că țăranii au rămas 
încremeniți, când au vedut o așa minune, 
un om care umblă pe apă, ca și pe 
uscat. *

*) Terpsichore era una din cele 9 
muse în mitologia grecescă, ea era pro- 
tectora dansului.

Un atentat în parlamentul frances. 
Nu vă spăriați, mă rog, că atentatul n’a 

avut sfîrșit atât de tragic, cât mai mult 
tragicomic. O femeie de pe galerie a 
aruncat Joia trecută doue ouă clocite asu
pra deputatului Paulmiers ; în loc să-l ni- 
merescă însă pe acesta, a nimerit pe un 
vecin al său, umplându-1 de papară. De
putatul îi este dator femeii cu suma de 
30.000 franci și neputend nici într’un chip 
a-șl încassa banii dela numitul domn, a 
socotit se atragă atențiunea opiniei pu
blice asupra lui prin aceea, că l’a bombar
dat cu ouă clocite chiar în palatul Bour
bon, unde se țin ședințele parlamentului.

Corpul învețătoresc dela șcdla po
porală gr.-or. din Tilișca va da o produc
țiune musicală-teatrală împreunată cu joc, 
ce o va aranja cu elevii școlei, Sâmbătă, 
2/15 Fevruarie 1902 în edificiul școlar, 
începutul la 7’/2 oie sera. Venitul curat 
se va destina fondului școlar și bibliotecei 
școlare în părți egale. Contribuiri beno- 
vole se primesc cu mulțămită și se'vor 
cuita pe cale diaristică.

Radica-Doodica. Așa se cliiemă 
două fete frumușele, originare din India, 
desvoltate normal amândouă și avend eta
tea de 12 ani. Un singur cusur aveau fe
tele, că erau legate împreună printr’o 
membrană volumindsă. Ele.au fost obiect 
de curiositate în circul lui Barnum la 
Paris. Clima europenă însă nu le-a prea 
convenit și una din ele s’a îmbolnăvit 
așa, că a trebuit dusă la spital. Ce era de 
făcut? Decă se întâmplă să moră, causeză 
cu siguranță și mortea celei sănetose. 
Doctorul Doyen s’a hotărît a încerca o 
operațiune chirurgicală. Acestă operațiune 
s’a esecutat în diua de 9 Februarie în 
condition! destul de dificile, deore-cel fe
tele sunt tuberculdse și anume una în 
grad înaintat. In limba sciințifică țesătu
rile prin cari erau unite la furculița ster
nului, se numesc xiphopagi. Pănă acuma 
nu se citeză decât 4 cașuri de operațiuni 
analoge. Operațiunea a durat 20 minute 
și a reușit.

Școlii de bucătărie. Atragem aten
țiunea cetitorului asupra avisului de pe 
pag. 8, privitor la școla de bucătărie de 
bun renume a d-nei Rosenkranz.

^Segera âra TorontaS.
Nereu, Faur 1902.

Cu ore-oare satisfacție am cetit, că 
pe d-nil dela stăpânire i a cuprins un fel 
de frică de alegerile săvîrșite în comitatul 
nostru al Torontalului, și în special în cer
cul Sân-Nicolaul-mare.

Constat cu plăcere, că în comuna nos- 
tră, aparținătore susnumitului comitat și 
cerc, s’a făcut alegerea cu totului contrar 
voinței d-lui solgăbirău. El nu a avut de 
gând să candideze la postul de primar pe 
cel dorit de popor, a trebuit însă să ce
deze poporului, pentru-că singur s’a con
vins din destul despre justa și nestrămu
tata voință a poporului. A recurs însă la 
altă politică: a candidat trei Nemți și trei 
Români, cugetând, că pote poporul se va 
desbinn. în fața acestei apucături a fost 
înălțătore de inimă constanța poporului, 
căci toți aclamau numai pe Mezin Erethie 
tin., și solgăbirăul, în contra voinței sale, 
a trebuit să-l proclame ales.

Urmeză apoi alegerea celorlalți mem
brii din antistie. Poporul a purces cât se 
se pote de drept, căci a ales tot numai 
Români.

Când au cerut Românii, ca unul din 
cele două posturi de notar să-l completeze 
cu un Român, d-1 fibirău ș’a bătut joc de 
noi, și ne-a împus cu forța pe favoritul 
său. Veclă-șl acum fructele despotismului, 
— căci sciut este, că orl-ce acțiune rea 
produce reacțiune, și încă de multe-ori 
strașnică.

Suntem mândrii, că avem preot și 
învățător, cari prin deplină înțelegere între 
ei, au transplantat în inimele poporului iu
birea de neam, care atât de înălțător s’a 
manifestat cu ocasia alegerilor comunale.

Nereanțul.

Comitetul macedonean.
Etă ce scrie diarul bulgar rStrumau 

din Kinstendil despre manoperele comite
tului revoluționar macedonean.

Piarul spune, că omenii cari se 
ascund în Bulgaria sub masca organisă- 
rii interne a țării, comit crime grozave asu
pra Macedonenilor ce se dau drept Bulgari 
— esceptând cele comise contra creștinilor 
în genere — și arată, că în timp de 2—3 
ani sute de Bulgari culțl și binesituațl au 
fost victimele atentatelor asasine, sub cu
vânt, că erau denunțători, său că refusau 
să conlucreze cu agenții comitetului, în 
realitate însă fiind-că nu se grăbiau a-șl 
depune averea la piciorele asasinilor, cari 
despoind pe nefericiții robi din Macedonia, 
duc în Sofia un train de Sardanapall...

In ultimii doi seu trei ani, adaogă 
diarul bulgar, Macedoneanul a fost strîns 
într’un cerc de fer de cătră pretinșii săi 
liberatori — cari în realitate nu "sunt de n 
cât călăii săi — astfel că tremură și geme 
fără a sci de unde să ceră ajutor.

Nisce sate neînsemnate au plătit emi
sarilor acestui comitet câte 300 de lire, 
sumă ce nicî-odată Turcia nu a putut 
smulge din asemenea localități mici și să
race, ăr orășelele au plătit în repețite ren- 
câte o miie și două mii de lire și mai mult, 
fiind-că cel ce refusa a plăti, era ucis în 
numele libertății!! ca denunțător și spion.

Der Macedonia neputend fi conside
rată ca țâră bulgărescă, și odată ce ace
leași crime se repetau și se comit și asu
pra celor cu sentimente bulgărescl ca și 
asupra întregei populațiunl creștine fără 
deosebire, cum se esplică tolerarea orgiilor 
și instinctelor bestiale ale emisarilor într’o 
țâră străină ?

Asasinii și bandiții, cari revendică no
bilul titlu de liberatori, sunt protejați și 
ocrotiți, dice cjiarul bulgar, de cătră Turci, 
și încă de cătră persone oficiale, adecă pa- 
șale, mutesarifî, caimacami și mudirl cu 
droia lor de sub-alternl, căci toți aceștia 
sunt mituițl de cătră criminali cu banii 
răpiți dela nenorociții creștini.

Acesta e și esplicația faptului, că de 
ațâți ani administrația turcescă nu a putut 
extermina aceste bande neorgauisate, caii 
nu cunosc locurile, nu sunt răsboinice și 
cuprind în ele vagaboncll și criminali libe
rați din temnițe.

Criminalii nu erau urmăriți, der în 
schimb erau arestați negustori, omeni de 
sciință, clerici, și erau aruncați în temnițe 
ca complici, în realitate însă spre a fi su
puși unei alte estorcări, asemănătore cu 
aceea a comitetului, estorcarea rnșfetului in
voluntar.

Și astfel sub ocrotirea autorităților 
și cu concursul funcționarilor guvernului, 
organele comitetului îșl continuă opera lor 
nefastă, mai ales că nici un mahomedan 
n’a fost atins câtuși de puțin.

Contrar svonurilor răspândite cum-că 
Macedonia e un imens deposit de arme și 
munițiunl, diarul bulgar spune că milionele 
de arme se mărginesc la forte puține arme 
scose din us, pentru cari însă au incasat 
emisarii comitetului câte cinci lire de fie
care, arme ce se vend pe piețele celorlalte 
state numai pe prețul materialului.

Astfel contra-banda a fost esercitată 
de comitet în propriul său folos, cu sin
gura deosebire, că neprihănitul comitet nu 
cumpără tot-dâuna armele, ci jefuia maga
ziile statului bulgar, de unde de multe ori 
au fost furate arme și introduse in Mace
donia spre vendare, sub ochii autorităților.

Comitetul macedonean adeseori a pro
fitat de isprăvile tâlhăresc! ale țăranilor 
bulgari contra creștinilor din Turcia, și nu 
odată au împărțit cu dânșii prada luată de 
aceștia din provinciile turcești.

Astfel, țăranul bulgar, care a prins pe 
Keramcioglu din Adrianopol, din opt sute 
lire ce a primit pentru liberarea prisonie- 
rului său a dat patru sute comitetului, și 
astfel a reușit nu numai să nu fie urmărit 
de autoritățile bulgare, dâr și să cutreere 
cu fală orașele și satele din Bulgaria, lău- 
dându-se sus și tare cu isprăvile sale.

S bî s c â i ai t a r e.
Comitetul central al Reuniunei învă

țătorilor rom. gr. cat. din jurul [Gherlei 
publică concurs la elaborarea următorei 
teme: „Cari ar fi mijldcele.și modalitățile 
prin cari învățătorul ar pute stîrni intere- 
sarea părinților față de susținerea școlei 
și salarisarea învețătoriului?" Terminul va 
fi Dumineca Sf. Toma inclusive. Diserta- 
țiunea cea mai bună se va premia cu 30 
cor. Pot concura numai membrii Reuni
unei susnumite. Gherla la 8 Febr. st. n. 
1902.

llariu Tioroș Iosif Demitm.
v. projedinte, secreta’.

De-ale petrecerilor.
Alba-.l.ulia, 7 Febr. 1901.

De când e lumea, omenii și-au avut 
deosebite culturi. Cel al musei Terpsichore*)  
a esistat tot-deuna și va rămâne, fiind mai 
mult seu mai puțin o notă caracteristică 
a ființei omenesc!.

Dușmană a grijilor și durerilor, a su
părării și miseriei, Terpsichore, plăcut dspe 
al bunăstării și mulțumirei, îșl deschide 
strălucitele sakîne ce ’notă în valuri de 
lumină și încinge hora veselă.

Reuniuni sciențifice, de cele pentru 
îngrijirea bolnavilor și săracilor, casine — 
tote vin să-o îmbrățișeze, să-i presinte 
omagiile. Și bolnavii, săracii, orfanii și alțî 
suferinzi în numele și pe contul cărora 
Terpsichore își priinesce omagiile, pdte se 
gândesc oftând la curidsa sortă omenescă.

Der ce să-i faci!
„Scopul sfințesce mijldcele". Da, sco

pul le sfințesce chiar și atunci, când ci- 
ne-va pentru nisce ochi negri seu azurii 
— de cei căprii nu vorbesc, căci în cele 
mai multe cașuri trădeză disposiții sufle
tesc! înșelătdre — și pentru câte o talie de 
vespe, se trezesce în diua următore încur
cat în vr’un duel sângeros, seu când spre 
a face față pretențiilor Terpsichorei, cum
peri nevestei tale pe credit un -costum 
elegant, ca mai târdiu să duci lipsă în 
casă, seu să primesc! visitele nedorite ale 
creditorilor.

Terpsichore încătrebue să-și aibi vic
timele sale, precum își are și istoria sa.

Fără îndoelă, că regele carnaval din 
acest an va fi adunat Terpsichorei mult 
material istoric. Numai cât cronicarii ei se 
sfiesc de a-i publica materialul.

Petreceri, concerte, teatre în tote 
părțile locuite de Români. Dans însuflețit 
pănă în zori, când — după stereotipicajpn- 
cheere a raportorilor Terpsichorei — gin
gașele domnișore s’au depărtat cu „cele 
mai dulci suvenir!".

Așă-dâr s’a dansat! In unele locuri 
pe lângă dans s’a mai și cântat. Adecă, 
pe alocurea, petrecerilor cu dans li-a pre
mers câte-un concert, representație musi- 
cal-declamatorică la Șuntureag, seu câte-o 
representație teatrală.

Orașul nostru „istoric11 Alba-Iulia n’a 
voit să rămână înapoia altora. In diua de 
sf. loan s’a ținut o producțiune teatrală 
împreunată cu dans în favorul „Reuniunei 
economilor și meseriașilor români" de aici, 
după cum S’ă putut vede și din raportul 
publicat de d-1 înv. I. Pampu.

Din acel raport, ca de obiceiu, nu 
lipsesce dărnicia în elogii la adresa dile- 
tanților, — ceea-ce spre a-i încuragia, la 
loc a fost. Succesul material, precum și 
cel moral, după raportor, au fost mulțu- 
mitdre și'— totuși nu prea mulțumitore: 
căci un „visător ele mărire" a îinpedecat 
ca prestațiunea în cântare se fie la nive
lul artistic.

Intr’adevăr, esecutarea solurilor și cu
pletelor. precum și cântările în cor din 
piesa teatrală îți espuneau urechile la sim
fonia cântării ce-o aud! când cete de flă
căi plecă la înrolare. „Visătorul de mă
rire" al d-lui raportor n’a fost chemat se 
dirigeze, nici să conducă corul diletanților, 
căci însu-și raportorul dimpreună cu alt
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coleg de al d-sale au primit sarcina ins- 
truării. Și. decă dirigenții sunt certați cu 
urechea, cu gamele, cine e de vină, că cân
tarea a lăsat totul de dorit!

Nu-i vorbă, e greu a ajunge la acord, și 
armonie la noi, unde cei „chemați" apar
țin la diferite scdle musicale!

Persone, ale căror cunoscințe musi- 
cale sunt prea mărginite, să nu ia asu- 
pră-le roluri, pe cari nu sunt în stare a-le 
împlini.

Luptătorul.ULTIME SGIRI. .
Din dieta undară.

Budapesta, 13 Februarie. > In ședința 
de adi a dietei, au fost la ordinea dilei 

•două interpelații! ni în cestiunea călătoriei 
archiducelui Francisc Ferdinand, fără să 
fi luat vre-un Ungur ca însoțitor. Una in
terpelație a făcut’o Komjathy Bela, er a 
doua Visontai Soma, amândoi din parti
dul 48-ist.

Komjathy începe prin a spune câte 
servicii au făcut Ungurii dinastiei Habs- 
burgilor, cât de credincioși au fost ei tro
nului, cum puterea dinastiei s’a rezimat 
întotdeuna pe Unguri și totuși dinastia a 
fost nerecunoscătore față cu Ungurii. Nici 
măcar de atâta nu ne-au ținut vrednici 
— dise Komjathy — ca se învețe frumosa 
,și melodiosa limbă a patriei nostre. Ba 
•din contră s’au încercat mereu, ca să ne 
umilescă și să ne sdrobescă. A fost odată 
un fiiu de rege, care ne iubia și care 
ne-a învățat limba, der nici pe acela nu 
,1’au lăsat să locuescă între noi.

O dovadă despre disprețuirea națiu- 
nei maghiare este visita dela Petersburg 
a. „domnului' Archiduce" Francisc Ferdi
nand d’Este, la care visită n’a luat în suita 
sa nici pe un ungur. Este forte trist, că 
în asemenea împrejurări nu este nimeni, 
nare să-l informeze pe Archiduce, pentru- 
că „acest domn n’a avut o astfel de edu
cație, încât să cunoscă și interesele Un
gariei". Nu putem ave încredere decât în- 
tr’un viitor pregătit de nisce factori, cari 
.au sentiment pentru independența țării 
nostre. întreb pe orî-cine în acestă cameră, 
decă după cele întâmplate Archiducele 
mai pote fi considerat de un asemenea fac
tor? (Aplause în stânga estremă.)

Președintele (sunti clopoțelul): Trebue 
să fac atent pe d-1 deputat, că presupu
nerea, ca si cum moștenitorul tronului un
gar n’ar respecta constituția și legile țării, 
nu e corectă și nu se pote permite din 
punct de vedere parlamentar.

Olay Lajos: Are dreptate Komjathy! 
Moștenitorul nu scie vorbi unguresce! Are 
dreptate ! Moștenitorul să învețe înainte 
de tobe unguresce. (Strigăte: Să trăiescă 
Komjathy1)

Komjathy Bela: Ar fi bine să-l lumi- 
măm pe moștenitor, că dreptul de moște
nire încă nu-1 face stăpân și rege peste 
națiune. Ar fi bine să-l luminăm, că în 
acestă țeră numai așa va pute esercita 
drepturile unui rege legal, decă va jura 
;pe constituție și se va încorona. „Acel" 
moștenitor trebue luminat, că Ungaria 
este stat independent și de sine stătător. 
.Guvernul trebue să-l lămurescă, că trebue 
■să cugete unguresce și că numai atunci 
pote aștepta credință dela noi. când va 
respecta și el legile. Trebue luminat, că 
națiunea, decă va fi nemulțumită, nu-i va 
•da puterea și că acestă națiune deși e 
-credinciosă regelui, der e credinciosă și 
drepturilor sale. Trebue să-i spunem, ono
rată Cameră, că deși națiunea a șters clau
sula cuprinsă în § 31 al legei dela 1222, 
totuși când vom vede, că ne calcă drep
turile în picidre și ne pălmuesc demnita
tea, atunci vom scrie acea claustilă pe să
biile nostre. Națiunea acesta vre să tră
iescă și va trăi.

După acesta adreseză ministrului-pre- 
ședinte interpelația, în care întrebă, decă 
guvernul ungar a luat parte ia stabilirea 
planului visitei Archiducelui, și decă e 
adevărat, că numitul Archiduce a refusat 
să primescă pe ministrul ă latere, când 
acesta s’a presentat la densul să trateze 
în acestă cestiune?

Interpelația lui Visontai a fost tot 
în sensul interpelației lui Komjathy, cu 
deosebirea, că Visontai cere lămuriri și 
asupra punctului, decă între Austro-Unga- 
ria și Rusia nu cumva s’a făcut vr’o înțe
legere, care să fie păgubitore intereselor 
politice și economice ale Ungariei.

Ministrul-președinte Szell a răspuns 
de-odată la amândouă interpelările, spu
nând, că e de acord cu Komjathy, când 
dice, că decă e vorba de cinstea și dem
nitatea țării, atunci se nu fie deosebire de 
partide. Cașul de față însă nu este de așa 
natură. Visita, ce a făcut’o moștenitorul 
de tron la Petersburg a fost pur și sim
plu o visită de curtenire, care va strînge 
fără îndoială legăturile între cele două 
imperii, der de altfel n’a avut nici un ca
racter politic. Mie mi-ar fi fost indiferent 
ori-cine s’ar fi dus dintre Unguri cu Al
teța Sa, der când am audit, că a fost ales 
contele Zichy, n’am mai putut rămâne in
diferent, deăre-ce contele Zichy este șe
ful unui partid oposițional în acest par
lament. Acesta nu ar fi fost în consonanță 
cu principiile constituționale și parlamen
tare. Esprimându-ne dificultățile în pri
vința acesta, la locul prea înalt am fost 
aprobați. Despre o umilire a Ungariei nici 
vorbă nu pote fi.

Nici unul dintre interpelanți n’au luat 
la cunoscință răspunsul lui Szell.

Asigurări.
în timpul din urmă au început a cu- 

triera satele române agențl dela diferite 
societăți de asigurare și îmbie publicul să 
asigure copil și copile pe timp de câte 20 
de ani. Sunt bane asigurările acestea, pen- 
tru-că bune sunt tote asigurările, ce se fac 
la societăți solide.

Practice însă nu mi-se par a fi aceste 
asigurări. Și etă, pentru ce. Societățile 
acestea promit, că la cașul când more »si- 
guratul (tatăl), copila, respective băiatul ca
pătă suma asigurată, dâr — la împlinirea 
timpidui de 20 de ani.

Pentru esemplu: X., funcționar, seu 
un alt individ cu altă profesiune, pentru 
îugrijirea unui copil său fetițe îșl trage 
dela gură 43 fi. pe an, și se hotăresce se 
facă o asigurare pe 20 de ani la una din so
cietățile, cari asigură zestre. Decă trăesce 
tatăl, adecă capul familiei, este bine. El se 
trudesce și îșl cresce copiii. Der, dâcă ca
pul familiei more după întâiul an de asi
gurare, ce se întâmplă? Atunci copilul are 
se mai aștepte încă 19 ani, > ca să capete 
suma asigurată!

Ani 19, cu ce să trăescă cop ii asi
gurați? Cu ce să învețe la școlă? Cu ce 
să se îmbrace? și altele.

Asigurările de zestre, în felul i-cesta, 
nu sunt practice. Ele nu dau ajutor copii
lor atunci, când le trebue ajutor, când îșl 
pierd pe tatăl lor.

Cel mai practic mod de a-șl asigura 
cineva familia, este asigurarea caoului fa
miliei pentru cașul morțiî, respective pen
tru termine mai scurte, de 10, 15 seu 20 
de ani.

More capul de familie, suma asigurată 
se plătesee imediat, familia este scutită de 
miserie și nu este avisată se mai aștepte 
20 de ani.

Societăți de acestea sunt destule. Cei 
interesați n’au decât să consulte omenii de 
specialitate; decă nu cunosc de aceștia, să 
întrebe pe omenii mai inteligenți dintre 
Români, dela cari se pot orienta cel puțin, 
că pe cine să întrebe? Să nu facă nici o 
asigurare, înainte de a fi întrebat un băr
bat de încredere.

Un tată de familie...

Băii de semă și muițmite.
Zernesci, 15 Ian. 1.9021

Cu ocasiunea producțiunii poporale 
musicale și teatrale din 27 D.-cemvrie 1901 
(9 Ian. 1902) aranjată din partea corpului 
învățătoresc dela școla română gr. or, din 
ZerneștI, au binevoit a contribui următorii 
stimați domni și domne :

Nicolau Garoiu advocat și Lucian 
Iaczko director câte 10 cor.. Dr. loan Me- 
țianu medic 7 cor., Dr. T. Popescu advo
cat și Daradies Elek câte 6 cor.. loan Stră- 
voiu paroch, loan Gogonea comptabil și 
Traian Mețianu protopop câte 5 corone. 
Constantin loanovicl, Ioau Dan protopop, 
Ludovic Pop, Loy pădurar, Aurel Cutean 
farmacist, Dr. Oszk.âr Harmorszky medic, 
loan Ionică forestier, Ion Vodă notar. Stan 
Străvoiu comerciant câte 4 cor., losifRun- 

cean paroch, loan Comșa comerciant, Ge
orge Mănoiă. loan Comsia Baiu oficial, 
Andreii! Șenchea, loan Coleș jude, Moise 
Micu paroch. Nicolae Vodă învățător, D. 
Pop învățător, loan Stoian profesor, loan 
Străvoiu hotelier câte 3 cor., Neculae Voi- 
culeț 2 cor. 60 bani Radu Mețianu, Necu
lae O. Șenchea, lean Nema croitor, Ștefan 
Bulmez, Vajda și Trencseny veterinari, 
Csermak, N. Dușescu, I. P. Gâțeiu, Ioan 
Vulsan măcelar, Todor Vulsan proprietar 
mare, Bucurița Străvoiu, George Ilie co
merciant, Iosif Gârbacea, Neculae Dan co
lector, loan Gârniță, Elena Șona, Ștefan 
Mețian senior., Iarca Șona, loan Băncilă 
învățător, Neculae Runceau învățător, Ne
culae Guguian, Neculae Lupu hotelier, 
Iancu Garoiu iurist, Pompe Turcu v.-notar, 
Nistor Podar notar, Vilmos Huszâr esecu- 
tor, Elesie Nemeș, Neculae Micu, Paras- 
chiva Babeș, Ștefan Garoiu, Ștefan Szabo, 
George Garoiu, Beni Clococean comerciant, 
Ioan Moșoiu, Ștefan Mețian iunior, Aron 
Gogonea paroch, Neculae Rimbețiu notar, 
Vis-.rion Bica învățător, Ana Popa, Avram 
Boboc negustor, Ioan Renghea, Georghe 
Moșoiu măcelar, George Negru, Szalog La
jos câte 2 corone. Stanciu Pâtea, N. N., 
Ștefan Minea câte 1 cor. 60 bani. Neculae 
GaroiG învățător, George Stoian medici
nist și Neculae Orație câte 1 cor. 40 bani, 
loan Minea 1 cor. 20 b., Ioan Jaja, N. 
Muntean, Ioau Șelariu, G. I. Garoiu, Iancu 
Derdăicea, Victor Badiu, Virgil Bude înv., 
N. Iacob, Vlad Nișcov, Vlad Rădănea, 
Aron Pană, N. Gligore, Vasile Runcean 
învățător, Andreii! Teleanu, Vicsics, loan 
Ilie notar, Ion Arvatu, V. Cotinghiu, N. 
Tipeiu, Nicolae Șenchea, G. Oncea, Muller, 
Axâhte Moșoiu învățător, Victor Moșoiu 
învățător câte 1 cor., I. V. Dan, Stanca 
Ilie, l. Țereanu câte 80 bani. N. Staicu, I. 
Dușescu, Nic. Ilie, Neculae Oăldărea, N. 
Baiu, Ion Spârchez, Ion Silvestru, A.Schwe- 
mel, N. Orație câte 60 bani. Ion M. Dan, 
V. Bran câte 50 bani. Și dela vre-o câțl-va 
copii dela școla de tote dilele și repetiție 
2 cor. 60 bani.

Contribuirile mai sus amintite dau 
suma de 260 cor. 60 b., din care subtră- 
gendu-se spesele avute cu facerea binei 
sălei, musicanții și diletanții, în sumă de 
199 corone 46 bani, resultă un venit curat 
de 01 cor. 14 bani, cu cari s’au cumpărat 
cărți pentru biblioteca școlară.

Corpul învățătoresc se vede plăcut în
demnat a aduce tuturor susnumiților ma- 
rinimoșl contribuențl adânca sa mulțumită, 
rugându-i tot-odată a-1 sprijini și pe viitor 
cu binevoitorul concurs.

Corpul învățătoresc.

Toliamil-vechiu, 12 Faur 1502.
Pentru înmulțirea cărților din biblio

teca Agenturei -Asociațiunei" din Tohanul 
vechii!, au binevoit a contribui pe anul 
1901: D-na Eugenia Brumboiu și d-șora 
Silvia Chirilă câte 1 cor.; d-nii: Gregoriu 
Manoilă cooperator, Nicolae Grozea, Nico
lae Botezan câte 2 cor., George Ion Groza 
2 cor. 50 bani. Nicolae M. Muscan 50 b. 
și o carte loan Grozea 40 b., 1. G. Rusu 
50 b. Aristotel Mucea 50 bani. Iosif Aft. Popa 
1 cor. și o carte, George Ios. Popa 1 cor. 
George M, Stoica i cor. Beniamin Cloco
cean 12 cărți, loan Ios. Aft. Popa 4 cărți, 
Moise Brumboiu adm. paroch 2 cor.

S’au colectat cu discul la ușa biseri- 
cei în 15 Aprilie a. t. 4 cor. 32 b. și în .18 
Dec. tr. 3 cor. 70 b.

Tuturor marmimoșilor contribuențl li 
se aduce și pe acestă cale căldurosă mul- 
țămită.

Moise Brumboiu, 
adm. paroch președ. Agent.

Veneția inferioră, 5 Iau, 1902.
Cu ocasiunea producțiunei teatrale 

împreunată cu cântări și declamărl, aran- 
giâtă cu elevii de școlă și tinerimea adultă 
la școla capitală rom. gr. or. în diua de 
anul nou, în favorul bibliotecilor școlelor 
rom. gr. or. din loc au binevoit a supra- 
solvi următorii P. T. domni:

*Dr. Teodor Popescu advocat în Fă
găraș, loan Popița preot gr. or. în Comăna 
inferioră cu câte 4 cor.. George ComanicI 
not. în pensiune, Ioan Gligore not., Mich. 
Ganea paroch gr. or., M ateii! Mateiîi înv. 
dir. din Veneția inferioră cu câte 2 cor. 
Iacob Bopeneciu prim pretor în pensiune 
din Veneția iuferioră. George Pop notar 
în Părău cu câte 1 cor., Valeria Langa 
vice-notar în Veneția inferioră cu câte 40 
bani. loan Frâncu învățător în Părău cu 
30 bani și George Ciocan înv. în Cuciu- 
lata cu 20 bani.

Primescă onorații domni și pe calea 
acesta căldurosele nostre mulțumite.

Corpul învățătoresc.

La ferma CopăcenT.

Intr’o Duminecă din tdmna acesta, 
aflându-mă la bariera Filaret, vecjuiiî 
o mare aglomerare de lume îu- 
cunj urând două care înaintea cărora 
erau înhămați câte o păreche de boi 
frumoși. M3 apropiaiu și eu și înfe- 
leseifi îndată curiositatea publicului 
adunat acolo: boii în cestiune nu 
erau înjugați cu juguri obicinuite 
ci înhămați cu fruntare, așa că nu 
trăgeau cu cefa, ci cu fruntea.

Lumea, care nu mai văduse așa 
bazaconie, de altmintrelea forte ge
nei alisată în țările apusene, nu se 
putea minuna îndestul; ba văduifi pe 
unii țărani bătrâni făcendu-și sem
nul crucii.

Fruntarele cu cari trăgeau boii 
erau de altmintrelea fdrte elegante. 
Ele aveau pe dinlăuntru pernițe îm
brăcate cu piele galbenă, âr partea 
esterioră era căptușită cu o placă 
nichelată; apoi pielea era țintuită 
cu ținte tot nichelate. Două curele 
galbene cu catarăml, fixau fie-care 
fruntar de cornele boului. O chingă 
lată tot de piele galbenă cu cata
răml mari de alamă încingea pe bou ; 
de fie-care lăture a chingei se afla 
o verigă prin care trecea un lanț, 
care mergea dela cruce pănă la câr
ligul adaptat de fie-care parte a frun- 
tarului. Boii aveau eăpestre de piele 
negră. La gât avea fie-care bou 
câte-o sgardă tot de piele galbenă, 
cu catarăml de alamă și cu câte o 
verigă de care se atârnau opritorile 
de lanț din capui oiștei.

Toți patru boii erau de Moldova, 
aveau forme ireproșabile și nisce ca
pete de totă frumusețea, din care te 
priveau melancolic nisce ochi negri, 
mari cât pumnul.

Se vedea cât de colo, că stă
pânul acestor echipaje trebuia să fie 
un mare iubitor de animale, căci pe 
lângă frumusețea naturală a boilor, 
apoi ei erau și forte bine hrăniți și 
îngrijiți. Boii erau țesălați și albi ca 
zăpada, carăle aveau piedeci, pen- 
tru-ca boii să nu oprescă la scobo- 
rișuri, servitorii aveau cu ei tăte di
chisurile necesare, precum: țesăll, 
perii, traiste pentru grăunțe, găletă 
de pânză pentru adăpat și diferite 
merinde bune în car.

Eram nerăbdător să cunosc nu
mele proprietarului acestor frumos© 
animale, și care nu fu mirarea și bu
curia mea când mi-se spuse că e d-1 
Alexandra Ciurcu, cunoscutul cfiaiust 
și unul din vechii mei prietini. Eu, 
care sciam, că d-1 Ciurcu e de 26 
de ani gazetar, nici nu-mi închipu
iam, că se ocupă cu agricultura și 
eram așa de curios să-l văd eserci- 
tând acestă meserie, încât mă hotă- 
râiu să-i fac o visită la Copăcenl.

A doua cji diminâță mă puseiu 
într’o birje și intr’o oră șijum. fuseiu 
la podul de peste Argeș, pe șoseua 
Giurgiului, unde e proprietatea d-lui 
Ciurcu.

Trebue să spun, că drumul pănă 
acolo e fdrte pitoresc în compara
ție cu tote celelalte împrejurimi ale 
Bucuresciului. Mai ales este intere
sant drumul dela Jilava pănă la Co- 
păcenii-de sus, frumosa proprietate 
a d-lui George Filipescu, cu minu
natul parc de 100 pogbne pe malul 
Argeșului, înființat acum vre-o 43 
de ani de tatăl său vitreg Mazar- 
pașa, rente general Stephan Lacke- 
mann. Totă acestă vale a Sabarului 
și a Argeșului cu zăvbele și bosche
tele de sălcii, cu pădurea d-lui Fili
pescu, apoi cu parcul despre care 
pomenii mai sus, pare a fi o adevă
rată grădină, fli e cu atât atât mai 
consolatore acestă priveliște pentru 
Bucureștean, cu cât el e obicinuit a 
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da numai peste câmpii desolate, fără 
varietăți, fără nici un fel de plan
tații, pe ori-ce altă barieră areșidin 
capitală.

îndată ce treci podul peste Ar
geș — unul din cele mai frumose și 
mai majestdse dintre tote podurile 
de fier de pe șoselele din România 
— te găsesci înaintea unui plătou, care 
se ridică în mod abrupt de-asupra 
rîului și se întinde la drăpta și la 
stânga șoselei. Partea din drâpta a 
platoului formăză proprietatea d-lui 
Ciurcu și e cunoscută sub numele 
de Dealul Copăcenilor, acoperit de 
vechi podgorii.

D-l Ciurcu a cumpărat aci, la 
1894, un vechiu și ruinat castel al 
lui Mazar-pașa, dimpreună cu 5 po- 
gone teren împrejur. Apoi a cumpă
rat vii isolate împrejurul proprietății 
sale pănă când a format un complex 
de vr’o 70—80 de pogăne, acaparând 
așa 4ic®nd fațada platoului, dim
preună cu zăvoiul de pe malul Arge
șului. Acest platou se ridică la o 
înălțime de vr’o 20 de metri de
asupra nivelului Argeșului și se în
tinde departe, spre Dăreștii de Vlașca.

Când te urci pentru prima 6ră 
pe acestă terasă, rămân! surprins de 
priveliștea, ce ți-se înfățișăză înaintea 
ochilor: înaintea ta se desfășoră o 
panoramă din cele mai încântătore, 
căci domini totă valea Argeșului și 
a Sabarului spre mia4ă-n6pte pănă 
la Bucurescî, 6r spre răsărit pănă 
dincolo de Grădiștea și, cum mai 
spuseiu, acăstă vale e presărată nu
mai de plantațiunî. Prin verdeța ve
selă a zăvoelor și a live4ilor șer- 
puesce Argeșul, făcând tot felul de 
cotituri, ceea-ce măresce farmecul 
acestei vederi.

Din turnul castelului ve4i Bu- 
curesciul și distingi cu ochianul tăte 
clădirile monumentale. Nici nu-mi 
închipuiam, că la o așa mică depăr
tare de Bucurescî pote să esiste o 
posiție așa de încântătăre.

Acestea le spun însă numai în 
trecăt căci m’așl întinde prea mult, 
dăcă ași voi ca să descriu cu de- 
amănuntul tote impresiunile mele, și 
altul e scopul acestui articol.

întrebând de d-l Ciurcu. mi-se 
răspunse, că e la plug; ceruiu să fiu 
condus la densul și-l găsiiil nu de
parte de locuința sa, ținând cornele 
plugului și călcândjritmic pe brasda 
adâncă, pe care o tăia plugul, tras 
de doi boi viguroșl și înhămați cu 
aceleași fruntare pe care le vă4usem 
la bariera Filaretului. Un alt plug 
cu alți doi boi, înhămați la fel, mer
gea înaintea acestuia.

Nu voiu descrie bucuria d-lui 
Ciurcu când mă vă4u, nici amabili
tatea cu care am fost găzduit în os
pitaliera sa casă timp de mai multe 
4ile.

— Multe ai mai făcut în v sța 
d-tale, nene Ciurcule, fu prima mea 
cuvântare, ’dâr nu mă așteptam să 
te văd și plugar.

■— Plugar am fost de mic co
pil, îmi răspunse prietinul meu, și a 
fost o nefericire pentru mine, că 
n’âm rămas plugar tot timpul. M’am 
pomenit la Oltenița, pe care tatăl 
meu a ținut’o în arendă dela Ale
xandru Vodă Ghica pănă la anul 
1859, apoi la moșia Fuudenii Qhe- 
rasi, pe care asemenea a esploatat’o 
tatăl meu, în fine am plngârit în 
tote vacanțele pe moșiile pe care 
le-a posedat tatăl meu în Transilva
nia. Să nu te prindă deci mirarea, 
că mă ve4i acum revenind ă mes 
premiers amours căci de newe am 
mânuit condeiul 26 de ani, când tâtă 
predilecția mea era pentru pliig.

— Și ce semeni acum ?
— Nu semăn nimic, îngrop, după 

cum ve4l, diferite plante, pe care 
le-am sămănat astă vară în miriștele 

de grâu, și fac acesta, ca să îngraș 
pământul.

In adevăr nici nu băgasem de 
semă, că tot locul pe care-1 ara d-l 
Ciurcu, era acoperit de o vegetație 
luxuriantă și amestecată, care se com
punea din colza, navetă, hrișcă, muștar 
alb, lupin alb, porumb de nutreț, alpist 
său sămînță de canari, mazere de 
primăvară, măzăriche, paring, sorgho sâu 
mături, spergula, etc. tot plante a că
ror vegetațiune repede permite să 
fie sămănate în miriști, îndată după 
seceratul cerealelor, și să se desvolte 
îndestul în timp de două luni și ju
mătate, spre a pută fi îngropate pănă 
când pământul mai are încă destulă 
căldură, ca să activeze descompune
rea lor.

Unele din aceste amestecuri erau 
destinate a fi îngropate ca îngrășă
minte verd! altele a servi ca nutreț ver
de pentru vite și cai. Amestecurile va
riau la fîe-care jumătate de pogon.

D-l Ciurcu îmi spuse, că din tote 
nutrețurile ver4l, cele mai avanta- 
giose în câmpiile nâstre par a fi 
porumbul și diferite nemuri de me- 
iuri exotice. Dâr d-sa e de părere, 
că trebue să se dea animalelor do. 
mestice nutrețuri cât de variate, pen- 
tru-ca ele să găsescă tâte elementele 
necesare unei bune nutrițiunl. De 
aceea și întrebuințâză o mare varie
tate de plante de nutreț.

D-sa nu s’a mărginit însă să-și 
caute numai interesul imediat, ci a 
stabilit la ferma sa dela Copăceni 
un adevărat câmp de esperiențe pen
tru studiarea diferitelor plante.

Astfel a sămănat în primăvară 
diferite neamuri de meiurl, printre 
caii panicum sanguisorba, pan. album, 
pan. Senegali, apoi meiu de Japonia, 
meiu dela Erusalim, cari au dat tâte re- 
sultatele cele mai strălucite. T6te 
acestea i-au dat nisce recolte fabu- 
16se. Tot așa a fost și recolta pă- 
rîngului de California, care se cul
tivă de multă vreme la ferma dela 
Slobozia-Galbenu și e forte reco
mandat de „Gazeta. Săteanului“.

S’a mai cultivat la ferma dela 
Copăceni durra, din care populațiu- 
nile africane pregătesc mămăliga lor 
și acestă plantă a putut ajunge la 
deplină maturitate, așa că d-l Ciurcu 
mi-a arătat sămînța conservată de 
d-sa pentru anul viitor.

Nu mai vorbesc de feluritele ne
muri de sfecle de nutreț, morcovi de 
nutreț, napi englezești, 4i?i napi de 
miriști, napi porcești seu tupinambour, 
patate, vercțe de nutreț, care se des- 
vâltă ca nisce arbuști, dovleci urieșl 
etc. T6te aceste plante au reușit de 
minune și cele mai multe din ele 
au dat recolte mai mult decât sătisfă- 
cătore.

(Va urina.)

Dinții la copii.
Desvoltarea și aparițiunea dinților la 

copii este însoțită de o puternică frămân
tare a organismelor lor. Acestă frământare 
din care natura este de obiceiă victoriosă 
esplică starea bolnăviniosă a copiilor la 
acestă epocă, insomniile și durerile ce o 
întovărășesc.

De obiceiă la noi se lasă, totă sar
cina naturii, ca sâ reguleze ș sâ ușureze 
singură erupțiunea dinților. Este ,o greșală 
care dă adesea resultate forte triste, căci 
deși natura are de normă să ducă la bun 
sfârșit tote întreprinderile sale, ea pote fi 
împiedicată de o mulțime de cause și 
atunci îngrijirile inteligente, și mai ales 
oportune, sunt o necesitate.

Dintre simptome, ceea-ce caracteri- 
seză mai mult epoca erupțiunei dinților la 
copii, este un deranjament marcant în func
țiunile aparatului digestiv; în practică lu
crul se traduce printr’o nesfirșită diaree,

care devine îngrijitore. Pe lângă starea 
critică ce aduce copilului acest fel de de- 
sordine, mai e un râu care provine dintr’o 
confusiune pentru a cărei evitare trebue 
dată totă atențiunea.

Părinții pun de multe-orl boia copi
lului pe socotela aparițiunei dinților șl aș
teptă în linisce ca râul sâ înceteze odată 
cu ivirea unui dinte; seu în alte cașuri 
sâ-șl încbipuâscă la copii o bolă care nu 
este decât efectul frământării ce pricinu- 
esce dentițiunea. Din ambele ipotese ale 
acestei confusiunl, forte frequente, nu ese 
decât râu, atât pentru copil cât și pentru 
părinți.

Trebue der observat și bine stabilit 
decă boia copilului este seu nu efectul 
aparițiunii dinților; pentru acâsta cerceta
rea cfihficâ a gingiilor copilului va fi o da
torie imperiosă pentru acei în a căror în
grijire se află.

Părinții datoresc copilului la acâstă 
epocă, cea mai încordată atențiune și cele 
mai minuțiose îngrijiri; atunci mai mult 
de cât ori când trebue reglementată ali- 
mentațiunea copilului, care în afară de ca
șuri de imposibilitate absolută, sâ consiste 
esclusiv numai din lapte matern. Trebue 
păzit cu grijă copilul de răcâlă, mai cu 
semă la schimbatul rufelor, sâ fie suficient 
învâlit, mai cu semă noptea și nicl-odată 
prea strîns în fașă.

Pentru a ușura durerile aparițiunei 
dinților se vor unge gingiile copilului cu: 
Sirop de safran, Sirop de pavot alb, câte 
8 grame, și 1 gălbenuș de ou.

Pentru a înlesni aparițiunea unui 
dinte, căruia gingia îi opune prea multă 
resistență, se consiliază cu stăruință incisi- 
unea porținnei de gingie, care îl acoperă; 
forma acestei incisiunl (tăerl) va fi aprope 
în tote cașurile crucială; ea va fi însâ în 
tot-deuna practicată de chirurg.

Seim că la noi lumea are multă re- 
pulsiune pentru acest fel de operațiuni la 
copii; e însâ un râu care, decă ar dispare 
ar economisi multe nopți albe, atât ma
mei, cât și copilului și ar ușura mult su
ferințele acestuia.

In tote cașurile, impasibilitatea, ne- 
intervenirea este o esperiență, care nu dă 
decât resultate supârătore.

If. Naricscu, dentist.

„CăJmdaruI Plugarului” 

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

pografia A. Miireșianu (Brașov) „ Că li nd ani 1 
Plugarului*  pe anul comun 1902.—Anul X.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian. II. Pop,.

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

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

Urmâză Genealogia domnitorilor ; Ta
xele telegramelor și poștelor; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; ,Ter- 
gurile din Ardeal, Bănat și Țâra ungu- 
râscă 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 Fântânele44; 
(Moțul: Teofil Frâncu); „0 scrisdre dela 
Muselim Selo44 (poesie de G. Co.șbuc); 
„Frumosa Irina11 (baladă de St. O. Iosif); 
„Raze de primăvară44 (poesie de Z. Bârsan- 
Veturio); „Grăuntele de grâu44 (de contele 
Lew Tolstoi); „Bâtrânul clopotar14 /Idilă 
de primăvară, (de W. Korolenko); „Lăcomia 
strică omenia44 (Proverbe de Marion); 
„Două hiene14 (fabulă, de Gavril Bodnariu); 
„Gâscele Ovreului44 (anecdotă, de Cărăbuș).

Partea economică: „0 ramură de pro- 
ducțiune și avuția națională44 ; „Faceți 
pânză în casă44 (ambele de Dr. G. Maior); 
„Economia": „Iernatul vitelor44. — Ur
meză diferite povețe; lectură distractivă, 
glume etc.

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

Un esemplar „Călindarul Plugarului44 
costă 25 cr. (50 bani), plus 5 bani porto 
postai. Vencțătorilor se dă rab-it cuvenit.

Scrieri econosnice.
Manual complet de agricul

tură rațională, de Dr George Maior, pro
fesor de agricultură la șcd’a «upenoră dela 
Ferăstrău și la Seminarul Nifon Metropoli- 
tul din Bucurescî. Cartea cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologia, sâu Agricultura ge
nerală. 34 cole de tipir ou 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agricultură h1 Român;ei cu deci- 
sia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 co Ane.

Vol. II Eitoteclinia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română ou premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 corone.

Vol. III. Zootechnia, seu Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lânăria și lăptăria, 49 cole de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia liurală, sâu orga- 
nisațiunea și administrarea moșiilor mari și 
mici. Costă 8 corone.

Cartea d-lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute pănă acuma în limba și litera’ura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care trateză tote Gestiunile cele mai 
mari ca și pe cele mici privitore la agri
cultura română din tote târile locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
științei și technicei agricole moderne. Ea. 
ia serios concurența cu cele mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile oulte: 
germană, francesă,. etc.

POSTA REDACȚIUNEI.
D-lui P. S. — Prisaca. Adresați-ze la re

vista săptămânală „Albina- din Bucurescî; acolo 
s’a publicat articolul despre autorul căruia ne între
bați.

— V jdr&sen: Causa nepublicărei vă vom 
espune-o într’o scrisdre, ce va urma clilele acosiia.

0 bucurie pentru cei ce sufer de șol- 
dină și reumatism este vestea ce o spune 
numeroși tămăduiți de reumatism despre 
alifia lui Zoltan. Acest mijloc neîntrecut 
vindecă în puține dile suferințele cele 
mai grele. Acesta dovedesce mulțimea 
scrisorilor de recunoștință și mai multe 
declarații medicale. Se capâtă în farma
cia lui Bela Zoltan Budapesta. Sticla 2: 
cordne.

Lăptărie. Mulți din economi sciir 
bine, că în timpul ernei, când simt vacile 
în grajduri nu dau lapte mult. De aceea 
este de recomandat Pravul nutritor de 
vite a lui Franz Iohan Kwizda din Kor- 
neuburg, care amestecat cu nutrețul ce 
se dă vacilor face laptele mai bun și mai 
cu spor.

Cura băilor de btiriienidepnratfve 
„Dinșoi eanii44 Piue-ci. Cu acestă cură 
ușoră de aplicat și de urmat se pote res
tabili ori-ce suferind, de ori-ce bolă, îru 
ori-ce timp al anului, fără ttină de re- 
celă. La bolele de cancer, tuberculosăr 
epilepsie, hemoroide, paralisie totală seu 
parțială, hemiplegie, etc. fac angajamente 
garantate pentru restabilirea sănetății. Cei 
cari se pot acomoda în locuința lor, se- 
pot curarisi singuri acasă, după, o instruc
ție specială bolei cerută de suferind. Con
sultul prin corespondență fără instrucție 
e gratuit, asemenea e gratuită, și instruc
ția pentru cei ce vor dovedi, că sunt se- 
raci fără mijldce. La cașuri grave, unde 
mortea ar amenința vieța. și medicina nu 
mai pote da ajutorul dorit, pentru salva
rea celui în pericol me pote chema ori
cine telegrafic. Dinșoreanu, physiolog-hi- 
dropat.

Calendarul septemânel.
FEBRUAR. (19f<2) are 28 dile. FAUR.

pilele Călend. Iul v. Călend. Greg.

Durn. 3 f Tried. Sf. Sim. 16 Quad. Iuliana
Luni. 4 0. păr. Isidor 17 Simeon
Marți 5 Sf. Ma>t. Agata 18 Susana
Mere. 6 Păr. Vucol 19 Oonrad
Joi 7 Sf. Parten. șiLu. 20 Elefter
Viner 8 S. Teod. si Strat. 21 Eleonore
Sâm. 9 Sf. Mar. Nicefor. 22 Serb. Petru
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Cursul pieței Brașov.
Din 14 Februarie n. 1902.

.Bancnota rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. 18.80 71 18.84
Napoleond’orl. n 19.- 71 19.04
Galbeni n 11.34 71 11.40
Ruble Ri.sescI Ti 127.- 71 128.—
Mărci germane n 58.50 7* —.—
Lire turcescl V 10.72 71 —.—
Scris.fonc. Albina 5°/0 100.— 77 101.-

Cursul la bursa din Viena.
Din 13 Februarie n. 1902.

Renta ung. de aur 4(,/0...................120 10
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 99.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/2°/0 . 120.20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0. 101 — 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 96.30

Bonuri rurale croate-slavone . . . 96 —
Impr. ung. cu premii...................192.—
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 156 —
Renta de argint austr....................... 101.35
Renta de hârtie austr......................... 101.10
Renta de aur austr............................ 121.30
Losurl din 1860................................. 152.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.36

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 722.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 696.25
NapoleondorI......................................19 06
Mărci imperiale germane . . . .117.22'/2
London vista........................... 239.65
Paris vista.................................. 95.35
Rente de corone austr. 4n/0 . . . 98.35
Note italiene............................. 93.15

TI ...I" A 5 A", societate pe acții în TilUÎȘdra.
Tergui de rîmători din SteinbmcJi.

^Starea rimă tor ii or a fost la 10 
Februarie n. de 24,022 capete, la 11 Febr. n. 
au intrat 458 capete și au eșit 390 capete, 
rămânând la 12 Februarie n. un numer de 
24.390 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 96.—98 fii. tînâră grea dela 
104—105 fii., de mijloc dela 100 — 102 fii. 
ușorăjdela 98 — 100 fii. — Serbescă: grea 
98—100 fii., de mijloc} 96—98 fii., ușoră 
94—95 fii. kilogramul.

Nr. E6-1902.

PUBLICÂȚIUNE.
Luni în 24 Februarie 1902, 10 

bre a. m. se va ținb la oficiul eco
nomic orășenesc licitație cu oferte 
în scris pentru asortarea asilului de 
neputincioși orășenesc cu haine de 
îmbrăcat cu păpucărie. cu albituri 
pentru corp și de pat, cu îmbrăcă
mintea de serviciu și chipiile pentru 
servitorii de cancelarie ai orașului 
și a impiegaților dela axise precum 
și cu pălăriile pentru vigilii de pă
duri orășenesc! și cu cișmele pentru 
servitorii dela magazin și pentru 
servitorii dela abatorifi.

Acesta se aduce la cunoscinta 
amatorilor de astfel de antroprinderl 
■cu acel adaus: că ofertele lor —în 
scris, sigilate, provăcj'ite eu timbru 
de 1 coi ouă și 5°/() vadiu socotite 
dela suma recerută pentru asorti 
inentul respectiv și cari să pot re
feri seu la totalul articolelor trebu
incios seu numai la o specie anu
mită a acestora — sunt de a se 
Înainta pănă la drele 10 a m. a cji- 
lei sus numite la oficiul economic 
orășenesc.

Ofertele au să conțină în mod 
evident în cifre și în litere nețurile 
singuratice ale obiectelor asupra că
rora se face ofertul de aprovisionare 
precum și declarațiunea oferentelui, 
-că lui îi sunt cunoscute condițiunile 
de ofert și de aprovisionare și că 
■se supune acelora necondiționat.

Consemnările despre obiectele 
de procurat, proba de materie pre
cum și condițiunile de ofert și de 
aprovisionare se află, espuse și se 
pot lua în vedere de amatorii astor 
fel de interprinderl în orele de ofi
ciu îndatinate la oficiul economic 
,orășenesc.

419,1—1 ■ Oficiul economic orășenesc.

CONVOCARE, i

Domnii acționari ai institutului de credit și economii „TIMIȘIANAU, societate pe acții, în Timi- 
șora, se convbcă și sunt rugați a participa la

a XVII-a adunare generală ordinară,
care se va țină în 5 Martie st. D. 1902, la 10 ore a. m în sala direcțiunei (Balazster nr. 1, etagiul I.)

0 biectele adunării:
1. Raportul direcțiunei despre gestiunea anului 1901.
2. Raportul comitetului de supraveghiere.
3 Conclus asupra rapbrtelor de sub 1 și 2.
4. Conclus asupra bilanțului despre gestiunea a. 1901.
5. Conclus asupra împărțirei venitului curat.
6. Darea absolutoriul legal direcțiunei și comitetului de supraveghere pe anul 1901.
7. Alegerea a doi membrii în direcțiune pe un nou period de 6 ani, eventual întregirea co

mitetului de supraveghere: decă careva dintre ei ar deveni ales în direcțiune.
8. Evontuale propuneri ivinde în sensul §-lui 22 lit. h) din statutele institutului.

Timiș or a, 7 Februarie st. n. 1902. Direcțiunea.

încheierea socotelilor institulului de credit și economii ..Timișiana*  cu finea Dec. 1901

Contul Bila n t u 1 u i.
5

ACTIVA Corone f. P A S S I V A Corone f.

Cassa în numerar................................
Cambii de bancă. . cor. 978583’57 fii 

„ hipotecate . 501390-— „
împrumuturi hipotecare.......................

n pe efecte (lombard).
Efecte proprii........................................
Realități . ........................................
Casa institutului..................................
Mobiliar.......................cor. 3467’37 fi!
După amortisare de 1G°/O „ 346-74 „
Giro-Cheque-Conto . . ....
Interese de reescompt anticipate. 
Interese restante ..................................
Diverse conturi debitbre cor 7664-44 fii 
Chirie anticipată . . „ 150'— „

Contul
S P E S E:

45233 03

1479973
572406

8388
23384
36710
42414

57
40

36
39
81

Capital de acții..............................................
Fond de res. gen. al acțio

narilor .... cor. 96567.78 fii.
Fond de res. p. dif. de

curs.......................
Fond de res. p. acop. 

preț, dubiose .

2800— „

86-45 „

560000

3120
11818

i 154
24423

7814

2256842

63
84
97
07

44

5

T»

Fond de pensiune al funcționarilor 
Depuneri spre fructificare 
Cambii reescomptat© .
Sarcina casei iustitutului
Interese transitore .
Dividende neridicate . .
Contrib. d. °/0 capital, sem 
Diverse conturi creditbre
Profitul transpus din

an. 1900 .
Profitul curat .

99454 23

II.

17321
1171115
296626
27000
27068

593
2710
3117

88
45

66

18
21

cor. 300 —
„ 51535-90

fii.
51835

2256842

90

51

rofitului șî Perdeiîlor
Corbne f. VENITE: Corone f.

2Nr. 9746-1901.

PubHcațiuîie ulterioră.
Deore ce încă mulțî dintre sol- 

ventii de dare nu ș’au înaintat ob
lele de fassiune pentru măsurarea 
dării de cl. III pe anii 1902, 1903 
=și 1904; colele de fasiune pentru 
darea de cl. IV pe anul 1902 și a ce- 

;lor pentru darea de interese după 
capitale și rente, de aceea prin 
acesta se provocă toți acei solvențî 
de dare cari nu ș’au înaintat colele 
de fasiune sus amintite să și-le în
ainteze la subscrisul oficiu de dare 
orășenesc pănă 'la 13 Februarie a. c. 
cu atât mai vertos, căci la din con
tră, colele de fasiune neînaintate, 
se vor pregăti pe spesele părților 
negligente.

Brașov. 5 Februarie 1902.
,.(408,2 -8) ^Oficiul de dare orășane-sc.

Interese de depuneri 
spre fructificare . cor. 54441’21 fii.

Interese de reescompt „ 21293 93 „
Contribuțiune erar și corn.........................

_ de inter, dep. spre fruct.
Salare..............................................................
Chirie și spese de cancelarie . . . .
Tipărituri și post-porto............................
Pretensiunî descrise..................................
10°/0 amortisare din mobiliar . . . .
Profit transp. din an. 900 cor. 300’— fii.

Profit curat „ 51535-90,,

75735
13670
2733

24644
4216
1220144
40 lr

346

14
54
94
36
5'

74

90

59

Hrofitul transpus din an. 1900 . . .
Inter, d. camb. de bancă cor. 83868 87 fii.

„ hipotecate „ 
împium. hipotec. „ 

„ pe efecte „

300

n 
r> 
n

n
n
n

41026’60 „
47642-72 „ 

556-14 „ 173094 33

realit. (libere de
cor. 1153 20 fii.

869 52 „

Venitul 
d>»re).

Venitul efectelor . *.  „

Provisiuue
Venitul casei instit,

2022

2312
686

178416

72

84
70

59

a, :
P-

Timișora, 31 Decemvrie 1901.
Rotariu m. p.

dir. eșec. IDirecți'u.ne
Teodorovici m. p , ,Z)r. Putici .m p., lonasiu m. p , m

Subsemnatul comitet am esaminat contul present al bilanțului 
cinelor și confrontâudu-le cu registrele principale și ausiliare purtat îfi 
în consonanță și esacte.

M i c u I e s c u m. p.,
oonrabil.

Crăciunescu m. p., Buiboș m. p. 
precum și cel al venitelor și al sar- 
bună regulă, le-am găsit cu acelea

CoBuiteliil <le supgaveghiere:
Dr. A. Cosma m. p. N. Gherdan m. p., loan Piritiu m. p., P. Tempea m. p.
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Kwizda

Antreprise ie pompe funebre

Nu csistâ surogat mai curat și inlo 
cuire mai buna pentru cafeauadebob 
ca cafeaua lui Kneipp. =====

e veritabilă numai in pachete ori
ginale cu marca de aparare »Pfarrer 
Kne;pp>. Cafeaua aceea, care nu 
este provezuta cu marca aceasta seu 
s6 vinde cu cumpănă nu este veritabilă 
z57 Kathreiner.

Pentru morburi de stomac! ÎS

nu întârzie a introduce cafeaua ace
asta gustoasa și Igienica. ■■ -h

Subsemnata, are onore a tace 
cunoscut, că în școSa Sa <6o bll- 
C&tărâă concesionată de autoritate 
din piață Tergul Inului Nr 26 eta- 
gml I se va începe cu c}iua 
de 1 Martie n. 1902 un noii curs 
de 3 luni.

Eleve se primesc de acji încolo 
la orî și ce oră din c|i.

Tot-odată fac cunoscut Onor, 
public, că la mine se capetă ori și 
când aspic dela 40 bani în sus.

Cu totă stima

Tereza Rosenkranz.

| I —== pe grătar» 
se capetâ tnf-deauna 

în Restaurantul „Gaura dulce." 
3—3.(410)

^nî,se ^n'

Prețul unei cutii c. i.40 b. '/2 cutie —.70 banî.
— Veritabil numai cu marca de sus. —

Se capetă in tote farmaciile și drog, din Auetr.-Ung. 
---- == Deposit principal la

FRANZ SiWHIKTOA
k u k oester. k. rumân. u furstl. bulg. Hoflieferant 

Kreis-Apotheker KORNEUBURG bei Wien.

J. KEIF Specialist, VIENA
I., Brnn d statt ț 3.

Prețuri curente in coverte închise franco și gratis 

Trimiterea în provincie co Rambursa, m
* Discreț. ă K. 2, 4, G, 8, 10 etc. BT

Folosirea /

cafelei de orz a lui ft 
Kathreiner-Kneipp 
se învederează zilnic ca o / I 

binefacere //
șl necesitate, -

Celor ce prin rece'ă, înbuibare, mâncări greu de mistuit, fei’bințeh, prea 
reci, șei viață neregulată și’au tra-i un morb de stomac și anume:

Catar ile sSemiac, cârcei, dureo, mistaiâre rea,
se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai multi ani eu efect bun 

Vinul ie Luruenl (Krăaterwein) a lui Huberth Ullrich 
(

ISrașov.. Strada Porții 62.

(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Sâbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de morte, așezământul 

seu de înmormântare bogat asortat in cari tote obiectele, 
atât Bortele mai de rând, cât și cele mai line, se pot că
păta cu pr-ețurs ieftine.

Comisiuue și depou de sicrinri de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică dm Viena

Fabricarea propriă a tuturor sicrin&rlior de SefifiiSl, de 
metal și imitațiuni de metal și de Ierna de stejarii.

Depou de CUUUlll pentru monumente și plantîcî cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii CU 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vâuet, 
pentru copii, precum și cioclu.

Comande întregi se esceută pr«>lMpt și ieftin, i a u 
asupră-mi și transporturi «le marți isa 'străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la

I DEPOSIT
i «le articole

Prin acesta să escrie concurs 
pentru ocuparea locului devenit va 
cant în asilul neputincioșilor orașu
lui al fundatiunei „ jyem«c7ier“ț la care 
pot reflecta indivizi cu apartinență 
în Brașov, săraci, neapțl de lucru, 
și trecuțl de 40 de ani.

Doritorii de a ocupa acest loc 
au a șl înainta cererile lor la acest 
magistrat provecjnte cu atestat de 
botez, de paupertate și atestat me
dical precum și cu documentul de 
indigenitate până la 25 Februarie a. c.

Brașov, 8 Februarie 1902.
1 — 1. Magistratul orâșănesc.

..Gazeta Transilvaniei” cu 
la librăria Nic. I. Ciurcu și h

\ Vinul de buruieni este preparat din buruieni excelente și vinde- 
C căiore cu vin bun, intărewce stomacul și organismul de mistuire ai 
' omului. Vinul de buruieni deiătură mistuirea rea, și ajută la forma- 
? rea de sânge sănătos.

Foosiie* viunlui de buruieni delă’ură morburile de stonuo dej* la înc«pnt. 
De aceea s' se folosâ-mă de timpuriu. Simptom© ca: dureri de cap, râga’ală, 
grețâ, slăbic une, vomare, dispare *dese-<>ri după folo-irea a oâtevi sticle de viu 
de buruii-ul

Constinatiă. ?i urajf'ri,e c ■ neastimpăr, colică, bătaie de Inimă, fasom- 
UUii&UijjctUAcv n ă cor.gestiunc la ficat, s >lină, hemo^oide, se deiătură îu- 

tr-f uițâtid vinul de bnrueol. Asemenea curăță diu stomac materii s ricăciosa prin 
eșirea ușbră la scaun.

Slăbiciunea, paliditatea feței, anemia, debilitatea Xe" 
orl din mistuire rea și din disposiție Lolnăviciosă a ficatului. Persons cari pă
timesc ch linsa de petit, nervosifale, durere de cap, insomnie, t-ăngesc cu în
cetul tySȘF" Vinul de burueul dă impuls puterii da viață, Vinul de buru
ieni excită apetitul, ajută mistuirea și hrănesc©, mișcă ț refaeer- a substanțelor, 
alină nervii excitat! și produce vioi iun© de viață. - Mulțime de scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

Vin. «le l»itraiteni se estgsela în sticle â 3 cor. și 4 coa*. în far 
maciile din : Brașov, Săcele, Cristian, Reșnov, Codlea, ȚințarI, Helchiu, Bod, Feldidra. Ilye- 
falva, Uzon, Magyaros Nagypatak, Zăgon, Papolcz, Kovâszna, Beresnyo, Scpsi-Szt.-Gyorgy, 
Bolon, Nagyajta, Barotli, Miklosvâr, N.-Baczon Zsombor, Darocz, Homorod, Kdhaiom, Ugra, 
Kacza, Zsiberk, Lemnek, Bârânykut, Boldogvâros, Boholcz, Szâsztyukos, Bethlen, Sârkâiiv, 
Almâsmezd, Zernest, Torcsvâr, Vajdarecse, V ila, N.-Sink, Aiud, Panticau. Kezdivasârhely, 
Erzsebetvâros, Șegesvâr, Nagyszeben și în tote farmaciile din oralele mici și mari din Ardeal 
și din țările străine. — Farmaciile din Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert și Victor Roth tri
mite 3 seu mai multe sticle cu prețurile originale în ori și ce localitate din Aus^ro Ungaria.

• ■-!— Se se fereseia «le. imâtsație. — 

Cereți anume Vin de buruieni a lui Hubert Ullrich.

Tipografia A. Mureșiauu, Biașov.


