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Trufie ȘQvmistă 5a cu?me.
(S) Mai deunăcji declara ministrul 

scolelor Wlassics în dietă sus și tare, 
între aplausele generale ale „onoratei 
camere1*,  că el nu va esecuta legea sanc
ționată a naționalităților.

*j Poesia religiosăla noi, Românii, este forte 
neglijată, pe când alte popore creștine se pot lăuda 
cu celebre creațiunl în acest gen poetic. — Repro
ducem din volumul de poesil postume ale marelui 
nostru poet Eminescu rugăciunea de mai sus cătră 
Maica Domnului. Ar fi de dorit, ca acest gen poetic 
să găsescă cultivatori la noi.

Ministrul Wlassics în tot anul se 
produce la desbaterea budgetului mi- 
nisteriului de culte și instrucțiune pu
blică cu câte o fanfaronadă șovinis- 
tică, ca să captiveze bună voința „pa- 
trioților" și să ascundă scăderile cele 
mari și gros© în conducerea învăță
mântului public, conducere, ce se 
afla în mânile unor omeni, cari cu
nosc treburile conduse de ei, numai 
de lângă masa verde. Nici-odată însă 
ministrul n’a mers pănă a declara 
în dietă, în fața legiuitorilor și în 
aucjul coronei, care a sancționat le
gea, că densul nu va esecuta nici o 
literă din lege, deore-ce el privesce 
la spiritul legei și nu la vorbele ei. 
El susține, că ridicând școli cu limba 
de propunere slovacă pentru Slovaci, 
s’ar vătăma spiritul legei, s’ar da 
prilegiu a-se importa cărți didactice 
din străinătate, mai ales din Boe-1 
mia etc. etc.

Ministrul Wlassics vorbesce cu 
gura plină, ca și cum afară de den
sul „n’ar fi nimeni acasă“, ci ă la: 
„ki a legeny a csărdâban", și o spune 
fără de nici o sfielă, că el va face 
cu legea adusă de parlament și sanc
ționată de coronă, ceea-ce va afla el 
de bine.

Cum-că parlamentul maghiar a- 
probă și aplaudeză o declarațiune ca 
acesta, care vatemă și desconsideră 
puterea autorității și chiărnarea sa 
legiuitore — este o întrebare degust; 
cum-că suferi-va 6re corăna decla- 
rațiuni de aceste ministeriale, cari 
mirosă a „lesă Maj estate", e între
bare de timp. Sigur însă este că 
în totă lumea civilisată, afară de 
țera ungurâscă nu se află parlament, 
care după o asemenea declarațiune 
ar mai suferi pe respectivul ministru 
în sinul seu și în guvern.

întrebăm acum pe ministrul in- 
strucțiunei: Ore în contra spiritului 
legei de naționalitate și instrucțiune 
se fie a preda elevilor într’o limbă 
în care pot pricepe, și prin urmare 
învăța? In spiritul legei se fie, a-le 
preda (propune) într’o limbă, în care 
nu pot pricepe, prin urmare nu pot 
nici învăța?

N’a fost ore scopul acelei legi, 
adecă spiritul ei, ca se liniștescă pe 
nemaghiari, că nu vor fi schilăviți 
spiritualminte, adecă nu li-se vor 
prosti copiii, silindu-i a învăța așa 
cum nu pot într’o limbă lor necu
noscută și de ei nepricepută, per- 
flend numai timp și ostenelă de 
geaba?

Indrăsni-va ore ministrul Wlas
sics a susține înaintea lumei civili; 
sate și înaintea pedagogilor, că el 
lucră în interesul deșteptărei popo
rului, când scbte din școlî, pe tot pa
sul și sub tot pretextul, limba ma
ternă, singura pricepută de elevi și 
o înlocuesce cu alta nepricepută de 
ei? Decă este în spiritul legei învă
țământului, a scote limba maternă 
din școlî și a-o înlocui cu alta ne
pricepută, pentru-ce nu o face acâsta 
ministrul și cu elevii maghiari?

Cum vine ministrul a dispune și 
catecheților se predea elevilor adevă
rurile dumnecfeesci într’o limbă ne
pricepută de ei? Insâmnă acesta a 
promova priceperea, înțelegerea, deș
teptarea și religiositatea în popor, 
seu este cel mai nerușinat șovinism 
și tirănie?

Ar fi timpul suprem, ca să se 
facă din partea popărelor nemaghiare, 
în solidaritate, cei mai energioșl și 
resoluțl pașî spre a se pune capăt 
uneltirilor acestui ministru și a-se 
îndrepta relele introduse de el pe 
terenul învățământului public, și să 
se curme risipa cu banii adunați 
din crunta sudore și din amarul bie
tului popor, pe nebunia de maghia
ri sare.

Revista politică.
Desbaterile ședințelor din urmă 

ale dietei ungare au avut ărăși un 
deosebit interes pentru nemaghiari. 
In ședința de acțî săptămâna, la or
dinea flilei fiind budgetul ministeriu- 
lui de justiție, deputatul slovac Ve
selovsky a pus în discuțiune cestiunea 
Umbel în justiție. Basat pe legea na
ționalităților din 1868, el a cerut, 
ca la judecătorii și tribunale să fie 
respectat și dreptul limbilor nema
ghiare, conform legei. Atât a trebuit, 
pentru-ca șoviniștii din cameră să 
dea navală cu selbătăcie asupra lui 
Veselovsky, să-l ocărâscă și insulte 
în totă forma și să-l tragă la răs
pundere, ca pe un făcător de rele, 
răsvrătitor și trădător. însuși minis
trul de „justiție" Plosz s’a ridicat 
să spună, că la judecătoriile ungu
resc! alte acte decât în limba ma
ghiară nu se pot da, și că legea na
ționalităților nu se pote interpreta 
în favorul limbilor nemaghiare.

L’a pus păcatele pe Veselovsky 
să mai cjică, între altele, în vorbi
rea lui, că în Ungaria naționalitățile 
sunt în majoritate și a (fi9 „parla
mentul (dieta) Ungariei", er nu „par
lament maghiar", după cumleplace 
șoviniștilor să se flică. Pentru cuvintele 
acestea a fost tras la răspundere de 
eroii șovismului destrăbălat și în con
certul vocilor de hulă și ocară la 
adresa lui, președintele l’a somat 
să spună, decă așa a (fi9 ori nu? Și 
fiind-că Veselovsky n’a negat, preșe
dintele l’a chemat la ordine.

Ută culmea volniciei și despo
tismul !

*
De câte-va (file dieta desbate 

budgetul ministeriului de honvecți. Kos- 
suthiștii din stânga și stânga estremă 
profită de acest prilej pentru a-șl re- 
înoi gravaminele lor față cu armata. 
Se scie, că o vechie și arețetore do
rință a lor este armata independentă 
maghiară. Dorința lor șl-au espri-

mat’o și de rândul acesta. Ministrul 
de honvedî li-a spus’o, că asta nu 
se păte, pentru că atunci Ungaria 
s’ar degrada însăși la un stat mic 
fără importanță în concertul state
lor europene. Una din foile ungu- 
rescl vorbind despre acest postulat 
kossuthist dice: „Pretensiunea arma
tei independente este actualmente 
lucru tot așa de teoretic, ca și pre
tensiunea desarmării generale și a 
păcii perpetue. Seim cu toții, că 
Orientul fierbe, că lupta dintre Slavi 
și Germani pote se aducă mari pri
mejdii pentru monarchia năstră, că 
Rusia stă la granițele nostre cu pu
tere militară grozavă, că Germania, 
aliata nostră, e înarmată din crescet 
pănă ’n tălpi—prin urmare armata 
nu pote fi dismembrată, er o ar
mată independentă maghiară n’am 
pute face peste ndpte, fiind-că n’avem 
nici ofițeri destui, nici bani"...

*
Majestatea Sa monarchul a pri

mit alaltăerl în audiență pe minis
trul ă latere Szecheny, care i-a ra- 

I portat despre consiliul de miniștri 
unguresc, ce s’a ținut Miercuri. O 
scire telegrafică din Viena adaugă, 
că din prilejul acesta Majestatea Sa 
ar fi iscălit numirea lui Ludovic 
Lang de ministru al comerciului în 
locul lui Horanszky.

*
ț)iarul parisian „Le Temps1,1 pri- 

mesce din Viena următorele infor- 
mațiuni privitor© la reînoirea tratatu
lui de alianță între Germania, Austro- 
Ungaria și Italia: In cercurile di
plomatice se crede, că tratatul tri
plei alianțe se va reînoi pentru o 
durată de 6 ani la 6 Maifi viitor, 
adecă tocmai cu un an înainte de 
espirarea sa Noul tratat va fi în
cheiat pe basele primitive din 1880 
și într’un sens esențial pacific. Tra
tatele comerciale actuale vor fi pre
lungite pănă când se vor înlocui cu 
tratate nouă, tot pe-o durată de șăse

FOILETONUL „GAZ. TRANS.".

Rugăciune.
Do M. JEmincseu*)

Crăiasă alegendu-te 
Ingenunchem rugându-te, 
Inalță-ne, ne mântue 
Din valul ce ne bântue, 
Fii scut de întărire 
Și zid de mântuire, 
Frivirea-țl adorată 
Asupră-ne cobâră, 
O, maică preacurată 
Și pururea fecidră,

Marie!

Noi, ce din mila sfântului 
Facem umbră pământului, 

Rugămu-ne ’ndurărilor, 
Lucefărului mărilor.
Ascultă-a nostre plângeri 
Regină peste îngeri, 
Din neguri te arată, 
Lumină dulce, clară, 
O, maică prea curată 
Și pururea fecidră,

Marie!

Cântece.
i.

Cât ași da se’mi intre ’n casă 
Cea mai dulce dintre fete

Se mi-o simt colea pe pieptu-mî 
Și cu ochii se me ’nbete

Și se’mi spună câte ’n stele 
Miez puțin și vorbă multă...

Se ’mi simt sufletul, pribeagul, 
Cum se ’nchină și-o ascultă

Și de gâtu’mi se s’anine
Și se’mi spună pe șoptite:

— „A’nviat Christos, de-acuma 
Hai sărută-mă iubite!"

II.

— „Uite mei, ’mi-e dragă lumea 
Și ’mi-eștijdrag și tu crîșmare...

Și-apoi vinul ăsta-I dulce
Ca un sîu de fată mare.

Ia mai adă-mi o ulcică
Se mai beau colea la sdre,

Der din pivniță mi’l scdte 
Chiar' din fund, dela răcore!"

Se coboră ’n becifi crîșmarul....
Orîșmăriței nu-I e-a bine;

Sapă singură și cântă
Și se uită lung la mine

Și năprasnic gând, o Domne 
Ne trecu prin cap de-odată;

Să se prăbușescă crîșma 
Peste dragul ei.., mei tată!

III.
Du-te.., du te dorule

Du-te călătorule
Legănat pe vânt de sâră 

Să ml ajungi la noi în țera

C’am avut și eu o-dată 
O drăguță desmierdată..,

De-o trăi să-i te ’nchinl
Cu noroc de prin străini..,

Er de ’mi-e mândruța mortă 
Dorule se-i plângi la portă

Și din lacrimile tele
Să răsară viorele.

Z. Bârsan.

»Fiul omului«.
Adesea-ori audim seu cetim cuvin

tele „Fiul omului" și multi dintre noi s’or 
fi întrebând, ce însemneză aceste cuvinte? 
Ecă, nu mai de mult, der tocmai în nu
mărul nostru de PascI, vorbind despre 
dumnedeescul nostru Mântuitor, am între
buințat acestă espresiune. Un cetitor al 
nostru ne rdgă se-i tălmăcim, cum trebue 
să înțelâgă numitele cuvinte?

Nu este, ce e drept, o cestiune de 
competența unui laic, ddr totuși în dina 
de astădi și laicul pote se dea de urma 
tîlcurilor bisericesc! forte ușor, când are
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ani, cu începere dela 6 Maid 1903. 
Diplomații cei mai bine informați 
afirmă, că clauaele politice n’au fost 
schimbate, afară pote în ceea-ce pri- 
ves ‘e echilibrul în Adriatica între 
Austro-Ungaria și Italia și cestiuuea 
Alba-iDi, de care se apropie și aceea 
a Serbiei-vechl. In sfîrșit Italia ar 
dori, ca tratatul se se publice, der 
Germania se opune. Gât pentru 
Austro-Ungaria, ea ar vede în acestă 
publicare mai multe avantagii, decât 
inconveniente, mai cu semă din 
causa Rusiei.

*

Asupra siluațiunei în Macedonia 
și Albania sosesc erăși soiri neliniș- 
titore. Bandele bulgare s’au pus se
rios pe lucru. Pilele trecute un de
tașament de gendarmerie turcescă a 
dat în satul Tyoganesa de armele 
unei bande compuse din mai mulți 
Bulgari, ce se ascunsese acolo. Gen- 
darmii atacară pe Bulgari, omorînd 
opt dintre ei. Doi dintre aceștia 
erau îmbrăcați în uniformă de sol
dați bulgari. Albanesii încă fac 
multă neliniște Portei. Cete numS- 
rbse se încârcă se trecă granița tur
cescă, armați fiind cu pusei Grass. 
— In urma acestor mișcări Turcia 
trimite numerose detașamente de 
trupe la granița macedo-bulgară. 
Valii! turcesc! au cerut întăriri pen
tru a pute respinge invasiunea ban
delor revoluționare, cari întroduc 
arme în Macedonia.

„Pol. Corr.u află, că și minis
terial de interne bulgar a dat o 
notă circulară tuturor prefecților din 
județele mărginașe cu Turcia, învi- 
tându-i să confîsce tote puscile, ce 
se vor găsi la locuitori, spre a se 
opri ast-fel năvălirea de bande înar
mate în Macedonia. O scire din So
fia spune, că s’au confiscat la gra
niță 40,000 de pusei,

Cu tote măsurile, ce se iau inse, 
agitațiunea continuă a-se întinde în 
Macedonia și Albania. In Sofia, 
Belgrad și Cetinje se iau măsuri se- 
riose pentru a-se pute, eventual, 
face față evenimentelor, ce se pre
gătesc în Balcani.

Agitațiunea în Rusia.
Centrele și păturile sociale cele mai 

agitate în „sfânta" Rusie sunt tocmai pro
vinciile cucerite de Ruși, sunt tocmai stra- 
tele tineretului pentru a cărei cultură stă
pânirea e o mamă mașteră. Astfel pe când 
Rușii moscovițl, adecă cei de origine mon
golă, rabdă în tăcere jugul greu și secular 
al Țarilor, elementele slave, acelea cari 
li-au dat Moscoviților limba lor și-i face 
să trecă în Europa occidentală drept mare 
putere slavă (!), cjicem: elementele slave 
sunt pe cale de a-se revolta la Pultava, 

Charkow, Kiow, etc. etc. Tot asemenea și 
ceva și mai energic încă, revolta s’a ma
nifestat în Finlanda, unde cultura germană 
dă vigore morală Finlandesului spre a re- 
sista încălcărilor aduse drepturilor sale is
torice.

Astfel, situația actuală din vastul im
periu vecin dela Nord, sâmănă c’o despri- 
măvărare. Ghiața începe să se rupă, sloi! 
se pornâscă.

Ce-o fi conținând ele în suspensiune, 
sub presiunea crivățului, care le-a înțele- 
nit, se va vede când se vor preface po
top, înainte seu după acordarea unei cons- 
titutiunl inevitabile. Pănă atunci să rămâ
nem la vorba răposatului mareșal Moltke, 
care șî-a resumat părerea sa asupra situa- 
țiunei etnografice din Austria și Rusia în 
conclusiunea următore: „In Austria popo- 
rele se certă în 10 limbi, âr în Rusia tac 
în 40 de limbi". Acesta ne va face să pri
cepem opinia unui istoriograf dela începu
tul secolului trecut, care a dis, că Rusia nu 
e o mărime, ci o umflătură. (Non magnitudo 
sed tumor).

Dâr să lăsăm aceste considerante is
torice și să vedem, ce se petrece în Fin
landa, provincia cea mai cultă din totă 
Rusia.

Un martor ocular și demn de totă 
credința relatâză, că fasa actuală a turbu- 
rărilor din Finlanda s’a deschis când co
munele au fost invitate să trimeță repre- 
sentanțl în consiliile de recrutare și ele au 
refusat să facă acesta, guvernorii au pedep
sit comunele împuindu-le amende grele, 
fără apel.

Tammerfors a trebuit să plătescă o 
amendă de 40.000 de franci, Helsingfors 
36,000 franci și alte 6 orașe amende va- 
riând între 20,CG0 și 30,000 de fr.

In presența acestor procedeurl, doc
torul Salzmann, președintele biroului me
dical al statului, împreună cu mai mulți 
membrii, și-au dat demisiunea, preferind d’a 
renunța la funcțiunile lor, decât de-a di- 
rigea operațiunile unor recrutări, pe care ei 
le consideră ca ilegale-.

Raportele probeză,că mai nici un re
crut nu s’a presentat pentru a depune ju
rământul obicinuit. In Viborg din 150 nu s’au 
sentat pentru înrolare, decât numai 32 de 
inși, și toți au trebuit să fie trimiși pe la 
vetrele lor pentru infirmități fisice.

Cu tote acestea au fost maltratați de 
compatrioții lor, pentru-că au cutezat să se 
presente la recrutare, conform legii.

Din o mulțime de comune nimenea, 
dâr absolut nimenea, nu s’a presentat 
pentru depunerea jurământului. Tote aces
tea s’au petrecut înainte și dela 19 Apri
lie înedee. La Nikarleby nu s’a presentat, 
decât numai un epileptic. In chipul acesta 
au voit Filandesii să ridiculiseze raportul 
generalului Babrikoff, care relatase guver
nului central, că noua lege militară a fost 
primită pretutindenea cu cea mai mare sa
tis facțiune.

La Helsingfors, tulburările au început 
prin injurii adresate pe străcjl senatorilor 

rău vădutl de poporul filandes. Autorită
țile au făcut atunci apel la cazaci, cari au 
năvălit asupra poporului, opt greu răniți 
dela prima ciocnire au fost trimiși în spital.

Indată-ce Cazacii au fost lăsațl în 
contra poporului, ei nu s’au reținut de-a în
tră călare în biserica protestantă, unde au 
pricinuit mari stricăciuni. Cei cari n’au în
căput in biserică, au întrat în locuințele 
omenilor, bătând cu cnutul totă lumea.

O femee și mai mulți copii au fost 
grav maltratați, fără nici o îndurare. Fe
meile din spital, deși bolnave și unele con
valescente, au fost totuși brutalisate și ne
cinstite. Un doctor urmărit de Cazaci, n’a 
scăpat de furia lor, decât sărind pe ferestră.

Un visitiu a fost aprope omorît, de
parte de teatrul agitați unei.

Un căpitan de cazaci a omorît un 
profesor, oare căuta să scape vieța unei 
fetițe.

Locuitorii din Helsingfors au cerut 
dela Țar retragerea trupelor.

Din Finlanda emigrările în Suedia 
său Germania iau, cum ușor se pote înțe
lege, proporții estra-ordinare.

Pe fie-care săptămână plâcă 500 pănă 
la 1500 de inși. Anul trecut, când civilisa- 
țiunea căzăcescă uu era încă atât de cu
noscută, plecaseră deja 15,001 de emi- 
granți.

In condițiile aceste nu e mirare, că se 
vorbesce de un nou guvernor în Finlanda.

Generalul Bobrikoff va fi rechemat 
din causa prea marei severități. Pănă la 
sosirea noului guvernor, consiliul munici
pal din Helsingfors a decis constituirea unui 
corp de voluntari și în afară de aceștia 
nici un fel de militar să nu mai fie în Fin
landa.

Acesta e pe scurt situațiunea actuală 
ce resultă de-o parte prin faptul, că Fin- 
landesii țin la drepturile lor istorice, er de 
altă parte din tendința guvernului rus ac
tual de a-le nimici. („Cronica.")

In jurul aleg erei de Episcop 
în Arad.

Onorată Redacțiune\ In jurul alegere! 
de episcop în diecesa Aradului s’a desfă
șurat o campanie pătimașă, a cărei restil- 
tate pot se fie forte desastrdse chiar 
pentru biserică. Ascuțișul veninos este în
dreptat contra părintelui A Hamsea, care 
cu drept cuvânt p<5te esclama: nulla dies 
sine linea.

Aprope de 4 ani, mai în fie-care nu
măr al „Trib. Pop." este atacat într’un 
mod perfid. Nici atunci nu l’au lăsat în 
pace, când persecutat și batjocorit, cu re- 
signațiune creștinescă și-a căutat refugiu 
în sfânta mănăstire.

Purtarea corectă a părintelui A. Ham
sea, modestia lui și supunerea necondiți
onată șefului său chiar și atunci, când 
acesta sedus de pătimașii sei sfetnici mai 
dureros l’a atins, — a scos din țîțîni pe 
clicașl, le-a răpit mințile, și după ce, pe 
temeiul „neamurilor", neavând Hamsea pe 

nimenea în Arad neam, — n’au răușit, s’au 
pus pe altă cale a-1 calomnia.

Presa străină din Arad se ocupă cu 
mare predilecțiune de împlinirea scaunului 
episcopesc și mai ales de personele, cari 
cad în cumpănă ca serioși candidați.

Părerile presei streine locale nu sunt 
chiar favorabile canditaturei d-lui Mangra. 
Acestă împrejurare a înfuriat pe clicașl și 
dilnic acusă în colonele (Țarului lor pe 
aderenții d-lui Hamsea, că dînșii ar inspira 
presa streină contra lui Mangra.

E nedemn de marea causă a bise
ricei de a descrie tote apucăturile josnice, 
prin cari caută acești omeni a alarma lu
mea i oinânescă, cum că Hamsea și-ar vinde 
biserica și alte infernale învinuiri !

Adevărul este, că d-1 Hamsea nici 
când nu s’a demis în polemii odidse per
sonale în colonele pressei străine, ci, chiar 
cei grupați în jurul d-lui Mangra, în ură 
orbă s’au certat între sine ani îndelungați, 
folosind de câmp de resboiu pressa străină 
din Arad, er cei buni priveau cu mâhnire 
și întristare acestă luptă între frați. Sce
nele aceste le-au produs aceia, cari astădî 
acusă pe Hamsea cu fapte, de cari nu este 
capabil și cari ei le-au săvîrșit!

Tot la pressa străină își caută d-1 
Mangra așa disa „rehabilitare patriotică". 
Pressa străină din Oradea-mare îi cântă 
imnuri d-lui Mangra (din acești articol! 
„Trib. Pop." n’a reprodus nici unul) — 
și spune, că Mangra, care și altcum a fost 
„sedus de agitatorii (?) valachi fără suflet" 
și-a „ispășit păcatele"!

Tot în pressa străină s’a pus d-nul 
Mangra pe declarații și profesii politice. 
Voiu aminti aici numai declarațiile d-lui 
Mangra apărute în „ Aradi Kbzlbny" și „Bu
dapest! Naplo", care gem de ultra-patrio
tism (vorbele lui: „hazafisăgotn szin- 
arrany")?

Și totuși aderenții lui Hamsea, ori 
chiar d-1 Hamsea este calumniat, că ar 
deschide porțile bisericei pressei streine!

Am positive informațium, că d-nul 
Hamsea nici direct, nici indirect n’a inspi
rat cele scrise în pressa străină. Domnii 
grupați în jurul d-lui Mangra au pornit 
valurile, nu acuse deci pe nimenea de 
urmări!

Vă rog prea mult onor. Redacțiune, 
a publica aceste pentru constatarea ade
vărului și ca publicul român să nu crâdă, 
că acel Hamsea, pe care însuși fie iertatul 
episcop Goldiș l’a aflat vrednic de a-1 în
sărcina cu conducerea diecesei, ar fi ca
pabil să lucre contra marilor interese ale 
bisericei sale.

Adeverul.

Procesul falsificatorilor de bani.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans".) 

Tirgul-Mureșului, 1 Maiu.
Ați publicat deja dări de semă des

pre procesul falsificatorilor de bancnote 
românesc! de câte 100 lei, ce s’a ținut în 
diua de 19 Martie la tribunalul de aici și

la îndemână cărțile, unde se află acelea 
tîlcuri.

Espresitinea „Fiul omului" se află în 
multe locuri deja în sfintele scripturi ale 
vechiului testament. Cel mai de frunte 
citat din aceste cărți îl avem din prooro
cul Danilă, care prin cuvintele „Fiul omu
lui" indică pe Messia.

Etă ce dice proorocul Dănilă la cap. 
7 v. 13:

„Vedut’am în visiunile denopteși ecă 
unul, ca „fiul omului" venia pe nourii ce
riului și a ajuns la cel vechiu de dile și 
l’a dus înaintea lui. Și i-s’a dat domnia, 
mărirea și împărăția, ca să-l servescă tote 
popdrele, națiunile și limbile; domnia lui 
va fi domnie eternă, care nu va trece, și 
împărăția lui nu se va sfărîma".

Cuvintele proorocului Dănilă, nu e 
greu de ghicit, că se refer la Isus Christos 
și prin cuvintele „Fiul omului" a vrut 
se semnaleze întruparea în trup omenesc 
a fiului lui Dumnedeu.

In noul Testament sunt numerose 
locurile, mai ales în sfintele Evanghelii, 
unde Isus Christos vorbind despre sine se 
numesce pe sine însuși „Fiul omuluF.

Au cine nu cundsce duiosul răspuns, 
ce l’a dat Isus cărturarului, care apropiân- 
du-se i-a dis: „Invețătorule! Voiu urma 
ție, ori unde vei merge". — Er Isus: 
„Vulpile au vizunii și paserile ceriului 
cuiburi, deră „fiul omului" nu are unde 
se-și plece capul" (Mateiîî 8, 20).

„....Și văzând Isus credința lor a dis 
paraliticului: „Indrăsnesce, fiule! ertăți-se 
păcatele tale". Și ecă unii din cărturari 
au dis în sine: „Acesta blasfemă!" Deră 
Isus cunoscând gândurile lor, adis: „Pen- 
tru-ce gândiți rele în inimile ,vostre? că 
ce este mai lesne — a dice : Ertăți-se pă
catele tale, seu a dice: Scălă-te și umblă? 
Ci ca să scițî, că „Fiul omului“ are pu
tere pe pământ a erta păcatele"... (Mat. 9, 6).

Și așa mai departe, la Mateiu încă 
în vr’o 4 locuri, la Luca în vr’o șese, la 
loan într’unul, în „Faptele Apostolilor" 
într’unul și în „Apocalips" erășî într’un loc.

Un tîlc.uitor al sfintelor scripturi 
spune, că Isus Christos întrebuința cu 
preferență acestă espresiune despre sine, 
fiind-că având un înțeles general, nu pută 
scandalisa pe dușmanii săi. Er sfântul Au
gustin dice: „Christos ne reamintesce prin 
aceste cuvinte ceea-ce din îndurarea sa 

cea mare a binevoit a-se face pentru noi, 
și pentru a-ne reaminti taina cea mare a 
întrupării sale, ne deprinde de repețite 
ori urechile cu acest nume".

Etă, ce am putut găsi prin cărți re
lativ la vorbele sfintei scripturi „Fiul 
omului".

Și ceea-ce am găsit, am scris în ga
zetă, ca se fie răspuns atât cetitorului, 
care ne-a întrebat, cât și altor cetitori, 
cari nu ne-au întrebat, însă de sigur se 
vor fi gândit la vorbele sfintei Scripturi 
și pote n’or fi avut la îndemână cărțile 
trebuinciose pentru a-le esplica.

Oniță.

Sfântul giulgiu din Turin.
(Dup&\nL’ illustration11 din Paris, numă

rul de Sâmbătă 26 April 1902.)
In tesaurul bisericei catedrale din Tu

rin es:stă o prețiosă reliquie, care este ve
nerată ca fiind giulgiul lui Isus Christos. 
Acest sfânt sudariu nu este unicul în lume ; 
vechea basilică din Cadouin (Dordogne- 

Francia) posedă un al doilea, despre care 
se asigură de asemenea, că ar fi veritabilul 
giulgiu al lui Christos. Autenticitatea su
danului din Turin fu așa-der trasă la în
doială și după 19 sute de ani pare îu adevăr 
forte greu a afirma, că o asemenea bucată 
de pânză este în realitate cea dată de 
Iosif din Arimathea pentru a înmormânta 
pe Christos.

Acest sf. sudariu fu adus din Răsărit 
în veacul al 14 de cătră Guillaume de Vil- 
lersexel și transferat la Turin în 1578, la 
porunca lui Filip Emenual, principe de Sa
voia. El fu aședat într’un reliquiariu în
chis cu trei chei, din cari una era la Papa, 
alta la episcopul din Turin și a treia la 
principele de Savoia (adl regele Italiei.) 
Prețiosă reliquie n’a fost scosă din lada sa, 
decât forte rar, la îmorejurărl sărbătorescl.

Tocmai una din aceste împrejurări a 
fost, care a descoperit înainte de asta cu 
câți-va ani particularitățile în adevăr es
tra-ordinare, ce le presentă acest sudariu. 
El se compune dintr’o bucată de pânză de 
in de colore gălbuie, lungă de 4.10 m. și 
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care proces s’ă amânat pe diua de 1 Maiti, 
până ce se va fi judecat procesul falsificato
rilor, cari sunt arestanțl în România. Ați 
publicat de asemenea și o dare de semă 
despre procesul judecat la Ploiești în di- 
lele de 19 și 22 Aprilie, în care Max Res- 
sel și Minea Iliescu au fost condamnați 
la câte 7 ani închisdre, Fritz Badjon la 5 
ani închisdre, er Alexe Sulică, Cornel Li
chirie și Nic. Nistor la câte o lună închi- 
sdre. In cele ce urmeză ve raportez des
pre diua îutâiu a procesului, ce se judecă 
la tribunalul de aici.

Tribunalul este constituit astfel: Pre
ședinte: Iosif Schuller, asistat de judecă
torii Kovăcs și Gaspar. Scaunul procuro
rului îl ocupă substitutul de prim-procuror 
Gyarfas.

Ședința se deschide la ora 9. Acu- 
sații sunt în număr de 10: Nic. Lichirie, 
I. Munteanu, Lazar Munteanu, Tanase Tar- 
cea, Nicolae Schiopu, I. Giurca. Nic. Șe- 
lariu, Arsenic Buda, Lazarevics Lâszld și 
Petre Bucurenciu.

loan Munteanu și Lazar Munteanu 
recunosc faptele.

Tanase Tarcea recunosce în parte, 
spunând însă, că de unele fapte nu-și 
aduce aminte, deore-ce e amețit de cap.

Preotul Lichirie tăgăduesce și inter
pretă faptele asupra cărora e întrebat, es- 
plicându-le alt-fel, decât, că ar fi în legă
tură cu falsificarea bancnotelor de 100 lei.

Confruntat însă cu Ion Munteanu, 
acesta spune lui Lichirie, că d-1 părinte 
i-a învățat la tdte, a pornit tote, a sciut 
tote și a dires tote, că părintele l’a pus 
la cale, se se ducă la Viena cu Ressel 
pentru cumpărarea raașinei de fabricat 
bani; că părintele i-a arătat lui, fiind de 
față Cânduleț și Tarcea, o hârtie rornâ- 
nescă de 100, spunendu-le, că bani streini 
se pot face.

Tanase Tarcea, la confruntare, spune, 
că popa i-a arătat o hârtie de 100, spu
nând, că Neamțu (adecă Ressel) scie să 
facă bani buni românesc! și că se nu fie 
fricoși.

Lazarevics asemenea arată pe preot 
ca cap al falsificării biletelor.

Ion Giurca tăgăduesce, că a fost 
amestecat, der întrebat de aprope, recu- 
nosce, că Ressel i-a dat un pachet cu 
bilete, că a plecat cu acel pachet la Bu
curesci, fără chiar să spună lui Ressel și 
că a dat acel pachet, fără să-l fi deschis, 
lui Minea Iliescu, pentru-ca acela se dea 
lui Ressel banii; recunosce asemenea, că 
a schimbat la Gheorghe Boeru în Bucu
resci o hârtie de 100, care a doua di i-s’a 
adus înapoi, spunându-i-se, că nu e bună; 
că primise acea hârtie, în Brașov, la gară 
dela un domn, pe care nu-1 cunosce și că 
la plecarea-i din Bucuresci a lăsat’o ne
potului seu, Valeriu Băilă, dela fabrica de 
ape gazdse și că Băilă i-a scris, că a 
schimbat’o.

Mâne, Vineri, va fi ședința cea mai 
interesantă, căci au fost aduși aici Max 
Ressel și Minea Iliescu, cari vor fi con

fruntați cu preotul Lichirie și cu Ion 
Giurca.

Acusații sunt din comitatul Făgăra
șului (Cârța).

Banca Națională română este repre- 
sentată de d-1 director I. G. Bibicescu, 
asistat de d-1 advocat Simion Damian din 
Brașov. —u.

Sinddele gr. or. Mâne, Dumi
neca Tomii, se vor întruni în se
siune ordinară cele trei sinode epar- 
chiale ale bisericei române gr. or. 
în Sibiiu, Arad și Caransebeș. Chiă- 
marea deputaților sinodali este mare 
și frumbsă. Der ea nu privesce nu
mai buna conducere și bunul mers 
al afacerilor administrative ale die- 
ceselor, ci trebue se aibă în vedere 
și susținerea strînsei legături și a 
bunei înțelegeri între fiii bisericei și 
tot-odată și binele și înaintarea nea
mului prin cultură, moralitate, și 
religiositate.SOIRILE D1LE1.

— 20 Aprilie v.

Inaugurarea bustului lui loan Bră- 
tianu în Drăgășani. In 17 Aprilie v. s’a 
făcut inaugurarea bustului lui Ion Brăti- 
anu în Drăgășani. Monumentul ridicat pe 
cheltuiala d-lui Stefan Filipescu, are o 
înălțime de 4 metri și pe soclu pdrtă ins
cripția: „Marelui patriot I. G. Brătianu. 
— Omagii. — Stefan Filipescu — Drăgă
șani. — 17 Aprilie 1902“. Orașul era po- 
voazat; arcuri de triumf cu ghirlande de 
verdeță și drapele naționale se ridicau în 
piață și la intrările stradelor, cari dau în 
piață. Tuturor asistenților s’au distribuit 
cocarde tricolore cu doue panglici roșii 
atârnate, purtând inscripția de pe soclu. 
Serviciul divin a fost oficiat de episcopul 
de Rîmnic, asistat de clerul local. Primul 
care a luat cuvântul a fost d. Șt. Fili
pescu-Drăgășani, donatorul, care a făcut 
elogii lui loan Brătianu, dicând că s’a sim
țit dator, ca discipol al lui Brătianu, se-i 
ridice un monument. Primarul Filipescu 
ia în primire monumentul și mulțumesce 
donatorului. Aduce apoi omagii lui loan 
Brătianu, adevăratul întemeietor al orașu
lui Drăgășani. D-1 Dim. Sturdza a vorbit 
despre loan Brătianu ca întemeiător al 
statului român și a lăudat pe d-1 Fili
pescu pentru darul seu. După inaugurare 
a început un banchet de 200 de persone 
în sala de ședințe a consiliului comunal, 
la care participară frații Brătieni, Pilat, Ni- 
colescu-Dorobanțu, Haret, Tache C. F. 
Robescu, St. Șendrea, Crătunescu, V. G. 
Morțun, Lahovary, dela Curtea de casație 
Iulian procuror general, G. Adamescu, se
cretar general al ministerului de instruc
ție precum și o sumă de alți deputați, se
natori și persdne invitate din județele li
mitrofe.

Noul fișpau din Solnoc-Bobaca, 
Desy Zoltân, și-a ținut inaugurarea so
lemnă în diua de 1 Maiti. Atât în răspun
sul ce l’a dat primarului din Deșiu la 
gară, cât și la congregația comitatului a 
accentuat, că scopul lui principal va fi a 
lucra pentru „zidirea statului național 
maghiar11. Un diar din Olușiu atrage aten
ția noului fișpan asupra împrejurării, că 
Românii din Solnoc-Dobâca se întăresc și 
înmulțesc mereu, prin urmare aici va ave 
de lucru.... Am înțeles 1

învățătorii adunați la conferență. 
în Brașov xau avut asâră în 2 Maiu n. cină 
comună la restaurantul d-lui Stefan Moldo- 
vanu din Strada Târgu-Boilor. Erau de 
față vr’o 60 de persdne. Animația era 
mare și n’au lipsit nici toastele și cântă
rile. Orele erau deja înaintate, când so
cietatea s’a despărțit, ducând cu sine cele 
mai plăcute suvenir!. Tînerul restaurateur 
s’a achitat forte consciențios de datoria 
sa și dspeții au remas mulțumiți.

Logodne. Aflăm, cu plăcere, că d șora 
Balașa C. Panțu s’a logodit cu d-1 profesor 
George Vătășan, Brașov.

— D-șora Marietta I. Iernea s’a logo
dit cu d-1 Dr. George I. Anca.

— D-șora Elena I. Grețiar s’a logodit 
cu d-1 Nicliifor Frățilă, învățător. Vingard.

— D-1 Nonic Bus, teolog, s’a logodit 
cu d-ra Maria Pragoș din Corvin-St-Mărtin.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat dela d-1 George 
Vătășan profesor gimnasial în Brașov, 
din incidentul logodnei d-sale 20 corone. 
Primâscă mărinimosul domn donator cele 
mai vii mulțumite. — Direcțiunea școlelor 
medii gr. or. române din Brașov.

Fina regimentului. Locotenentul 
suedez Landegrem a venit în România să 
facă practică la reg. 21 de infanterie din 
Bucuresci. Născându-i-se de curând o fiică, 
ea a fost botezată pe numele de „Roma
nia11 și i-au servit ca nași toți ofițerii re
gimentului.

Bin Atena se scrie, că studenții de 
acolo nu vor veni, după cum era proiectat, 
în Bucuresci în luna Maid. Ca motiv se 
dă doliul în care se află Curtea regală 
română. Cu tote acestea visita studenților 
greci la Bucuresci preocupă cercurile inte
resate și organisația în vederea acestei vi- 
site, se face cu mare activitate. Visita stu
denților români la Atena, face și adl obiectul 
discuțiunilor ddnice, și marile case co
merciale din Atena au creat nouă modele 
de specialități dându-le numele de model: 
„Trăiâscă România11. Astfel s’au confecționat: 
gulere, pălării, cravate etc.

Conferențe didactice. Joi s’au în
ceput în totă România conferințele generale 
didactice ale învățământului primar. Con
ferințele se deschid în fie-care localitate 
de cătră revisorul școlar, care rostesce dis
cursul de deschidere, cuprindând și pro
gramul conferințelor.

Călătoria Regelui Sârbiei în Rusia 
„Le Temps“ primesce o telegramă din 
Belgrad anunțând, că Regele și Regina 
Serbiei vor merge în Iulie la Livadia să 
visiteze perechea imperială rusâscă. Regele 
și Regina Serbiei vor pleca cu vaporul dela 
Belgrad, trecând prin Porțile-de-Fer și 
prin Galați la Reni, de unde vor merge 
fie pe cale ferată, fie pe mare, în Crimea.

Albanesii mahomedani incendiind 
biserici catolice. Diarulgrecasc „Empros“ 
spune că albanesii mohamedanl din Scu
tari au dat foc Ia două biserici catolice, 
cari au ars, și că au sosit la Scutari mari 
întăriri militare.

întinderea agitației țerănesci în 
Rusia. „Neues Wiener Tagblatt" publică 
o telegramă din Petersburg, în care se 
spune, că agitațiunea țăranilor s’a în
tins în districtele Woronesck, Podolierz, 
Kursk, lekaterinoslav.

Prințul Muntenegrului și capii 
albanesi. „Kolnische Zeitung“ primesce 
confirmarea scirei cum-că toți Muntene
grenii cari sunt în stare de a purta arme 
și cari se află în străinătate, au primit or
din de a-se întdrce în patrie. Munteneg- 
rul pregătesce mari înarmări. Prințul Ni
colae s’a întâlnit la Podgorița cu capii al
banesi.

Vremea. La ordinea dilei e vremea. 
După ultimul buletin statistic al camerei 
de comerciti din Budapesta, gerul a dom
nit în întrega Ungarie în aceste din urmă 
dile. E temere, că recolta e compromisă 
Din Germania se anunță ploi reci însoțite 
de zăpadă. In multe orașe din Austria 
ierna pare a fi revenită și încă cu asprime. 
Aceste sciri au alarmat bursa, căci arată 
perspectiva unei recolte slabe, în general, 
pe când speranțele erau într’o recoltă 
mult mai abundantă ca în anul trecut. 
Arborii fructiferi au suferit în multe lo
curi. Decă frigul continuă, există temeri 
că recolta rapiței va fi perdută și în Ro
mânia.

Prințul Bulgariei la Petersburg. 
Din Sofia se telegrafeză, că prințul Ferdi
nand al Bulgariei se va duce la 8 Iunie 
s. n. la Petersburg, cu primul ministru 
Daneff și cu Bahmetieff, agentul diploma
tic rus.

Necrolog. Văd. Elena G Russu 
născută Androne, învățătore la șcdla ro- 
mânescă de fete din Brașov, a încetat din 
vieță în etate de 60 de ani. Va fi înmor
mântată Duminecă la orele 4 d. a. în ci- 
miteriul Sf. Nicolae din Prund. Odihnescă 
în pace!

Reg. 62 din T.-Mureșnlui a serbat 
la 30 Aprilie aniversarea învingerii dela 
Calidiero (an. 1809.) S’a pronunțat de că
tră un locotenent un discurs în limba ro
mână.

Mis Stone își povestesce răpirea 
Din New-York se telegrafâză, că miss 
Elen Stone, misionara, care a fost priso- 
nieră bandiților în Balcani, publică în re
vista „Clures Magazin" povestirea răpirei 
sale. Dice, că o bandă numărăsă de bri- 
gandi cu fețele ascunse în batiste seu 
spoite a surprins ceta de 13 persdne 
care o însoțea, pe când treceau peste

lată de 1.4r', având urme de arsuri, rămase 
dintr’un început de incendiu, care era cât 
p’aci să-l distrugă la 1532. Se mai văd pe 
el și nisce pete brune, cari formeză un vag 
desemn și care n’a fost esaminat de aprope 
nici-odată.

La 1898, cu ocasiunea esposiției reli
giose din Turin, cavalerul Secondo Pia ob
ținu autorisațiunea de a fotografia reliquia. 
Surprisa n’a fost mică, când s’a constatat, 
că desemnul vag, despre care e vorba 
representa două chipuri ale aceleași per
sone, vădută din față și din dos, împreu
nate la cap ca și cum corpul înmormântat 
în acestă pânză, îndoită în două, în lungi
mea ei, s’ar fi tipărit pe o față și pe alta, 
încă mai esact, aceste două chipuri for
mând pe giulgiu ceea-ce se numesce în fo
tografie un negativ, și clișeul positiv, pe care 
îl capătă cine-va, reproducendu-le, descoper 
amănunțimi, cari scăpară din vedere la pri
mele observațiuol. Acesta este chipul unui 
răstignit, care semănă cu Christos, după 
cum ni-1 zugrăvesce tradițiunea.

Der lucru destul de curios, un an seu 

doi mai târcliu, imaginea acesta se dădu 
uitării, cu tote că era cunoscută de un mare 
număr de creștini, când înainte de opt-spre 
dece luni, una din probele cavalerului Pia 
cădu în manile unui tînăr învățat, cu nu
mele doctorul Paul Vig-.on, preparator de 
zoologie la Sorbonna din Paris, care se ho
tărî a o studia din punct de vedere scien- 
țifiic. Lunia trecută doctorul Yves Delage 
comunica Academiei de sciințe resultatele 
acestui studiu, făcut de Paul Vignon în 
colaborare cu maiorul Colson, repetitor la 
școla politechnică.

Domnii Vignon și Colson au făcut o 
anchetă, nu se pote mai rigurosă, și în 
acesta s’au ajutat și de clișeurile cavaleru
lui Pia și de o altă fotografie făcută pe 
ascuns de cătră un amator în timpul espo- 
sițiunei reliquiei.

Cei doi învețatl fac conclusiunile afir
mând, că chipurile sudanului din Turin au 
fost produse prin reacțiunl chimice și sunt 
în adevăr reproducțiunea esactă a perso
nagiului, care a fost înmormântat în su- 
dariu.

D-I Paul Vignon se apucă înainte de 
tote a respinge aserțiunile acelora, cari 
pretindeau, că giulgiul din Turin ar fi fost 
zugrăvit cu puțin timp înainte de a fi ajuns 
în proprietatea casei de Savoia. In potriva 
acestei teorii Vignon răspunde, că chipu
rile nu sunt de loc în stilul artiștilor din 
veacul al 14-lea; nu esistă pe sudariu nici 
urmă de desemn, ci numai pete, umbre și 
lumini, forte ușdre, fără contur.] Apoi anu
mite detailurl se împotrivesc tuturor con- 
vențiunilor obicinuite pe atunci. Așa Chris
tos este pretutindenea representat pironit 
prin mâni. Aici imprimarea cuielor se vece 
în încheieturile mânilor, din sus de metacarp 
(dosul mânilor), ceea-ce este de altminterea 
mult mai logic. Rana din costă seaflăladrâp- 
ta, printr’o interversiune naturală, la care nici 
odată nu s’ar fi gândit un falsificator. Urmele 
cununei de spini nu sunt pe frunte, ci în 
dosul capului; picăturile de sudore sânge- 
rosă n’au de loc aparența tradițională de 
globulețe de sticlă, pe cave le-ar fi dat’o 
un artist din evul mediu; ele au brăzdat 
fața, curgând prin încrețiturile feței, și s’au 

închegat în beltișore. Și corpul era gol, și 
semnele bătăilor cu biciul se văd pănă la 
părțile cele mai cărnose. In fine, și peste 
tot, chipurile sudariului sunt negative. To
tuși, nu este vorba de una din acelea im
primări, pe cari le-ar fi putut obține cine
va, de esemplu, învelind un corp sângeros 
și decalchiându-1, ore-cum, pe o pânză de 
in. Nu: modelatul imaginilor și în acest sens 
încă este întervertit și reliefurile sunt acolo cu 
mult mai accentuate, mai legibile, decât cavi
tățile.

Ar fi vorba deci de o acțiune chemică 
cu atât mai puțin intensă, cu cât pânza 
se îndepărta mai mult de corpul, pe care 
îl învălia.

Domnii Vignon și Colson urmară deci 
ancheta lor în domeniul pur experimental 
al chemiei și fiisicei. Ei studiară acțiunile 
„graphogenice11 a unor anumite substanțe 
în condițiunl particulare. Astfel demons
trară, cu ajutorul vaporilor de zinc, agi- 
sând asupra plăcii fotografice ordinare, de 
gelatino-bromură, că orl-ce substanță, ce 
emite vapori, capabili de a agisa chimi 



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 88—1902.

un părăuț dintr’un munte aprope de 
Bansko. Briganzii au întins puscile asu
pra călătorilor ordonându-le se nu se 
misce. Dânșii aveau pusei, revolvere, pum
nale nouă și multe munițiuni. CâțI-va 
bandiți erau travestiți, fiind îmbrăcați cu 
uniforme turcesc!, cu fesuri albe și roșii. 
In acel moment, la strigătele de groză, 
veni un călător turc. Brigandii îl apucară, 
îl trîntiră la pământ și îi legară manile la 
spate cu o încingătore roșie, apoi îl tîrîră 
între tufe, bătendu-1 cu paturile puscilor 
în cap. Nefericitul țipa groznic și era 
peste tot acoperit de sânge. Briganzii l’au 
apucat atunci de gât, i-au băgat de mai 
multe ori cuțitul în piept pănă ce neno
rocitul a murit. — Eu și Zilka — a adă- 
ogat miss Stone, — am fost tîrîte în de
părtare pe când briganzii jefuiau lădile și 
geamantanele nostre, mâncând provisiu- 
nile.

Zăpada, care -a cădut dilele acestea 
în România, nu a făcut nici un rău sămă- 
năturilor; în schimb, viermii cari atacase 
rapița, au fost distruși. De asemenea au 
dispărut și șdrecii, cari distrugeau semă
năturile. Prunii dela munte nu au suferit 
nimic, de ore-ce nu au înflorit.

Husica militară va da mâne Dumi
necă concert în salonul de sticlă dela 
„Pomul verde", restaurantul d-lui Sorea. 
Bucătăria și beuturile d-lui Sorea se bu
cură de bun renume.

Musica orășenesc» va concerta Luni 
după amiadi la firele 5 pe promenada 
de jos.

Conferente învetătoresci.
Săptămâna aefista s’au ținut mai întfite 

protopresbiteratele archidiecesei române 
gr. or. din Ardeal, conferințe învățatorescl.

Conferința învățătorilor din districtul 
Brașovului (protopopiatele Brașov și Trei- 
scaune) s’a deschis alaltăeri Joi în sala 
cea mare a gimnasiului român din lo
calitate. Ea e presidată de părintele Dr. 
V. Saftu ca comisar consistorial. După 
deschidere s’a constituit biroul alegendu- 
se de notari d-nii R. Frateș și N. Stoico- 
vici, fir de bărbați de încredere d-nii I. 
Dariu și 1. Vătășan. In acestă primă șe
dință s’a ținut o lecție practică din sciin- 
țele naturale de d-1 I. Vătășan. In a doua 
ședință d-1 înv. Zenovie Popovici a cetit 
disertația despre „Importanța și direcția 
practică a sciințelor naturale în șefila po- 
porală“ Despre ședințele, ce au urmat erl, 
Vineri, primim următorul raport:

Brașov, 19 Aprilie v.
Ședința 111 (19/IV. a. c. 8—12 ore a. m).

După cetirea apelului nominal sunt 
salutați ca ospeți ai acestei ședințe d-nii: 
G. Dogar și I. Toma, parochi, A. Pușcariu, 
inginer, Ioan Bing și Roșculeț studențl 
universitari, Dumitru Manole, G. Păcală, 
farmacist, N. Sulică, profesor.

cesce asupra unui ecran*)  apropiat, produce 
asupra acestui ecran imagini negative. De 
altă parte sciind, că aloe era întrebuințat 
în Judea, la preparația giuîgiurilor, în cari 
se îngropau morții, făcură să agiseze în 
mod succesiv asupra unor albituri induse 
de o mixtură de uleiu și de aloe di
verse materii, și reușiră, prin mijlocul va
porilor amoniacall, a impregna aceste al
bituri, de a imprima în ele figuri brune, 
în însu-șl tonul vechiului sânge din chipul 
sudariului din Turin.

*) Ecran este un instrument pentru a scuti 
obiectele de arderea focului.

Dâr, sud firea unui om, care sucombă 
după o lungă agonie, în friguri, cum muri 
Răstingitul pe Golgotha, degajeză în tot- 
deuna abondanțl vapori alcalini.' Forma
țiunea figurei imprimate pe reliqiua din 
Turin s’ar pute deci esplica forte rațional: 
ținând de rigurose experiențele în cestiune, 
este imaginea unui cadavru, orî-care ar fi 
acela, înmormântat în acest giulgiu.

Acuma ar fi mai rămas de dovedit, 

ordinea dilei este lecția practică 
din botanică, ținută de d-1 învățător din 
Săcele Savu Luca cu anul III de școlă. 
După ce anilor I, II, IV, V, și VI 
de șcfilă le dă ocupație în scris, d-I pre- 
legător tracteză cu anul III de școlă tema: 
„Mărul." Lecția dureză o firă. După asta 
elevii și elevele părăsese sala și se începe 
discuția asupra prelegerei. Resultătul dis
cuției formulat ca conclus al conferinței 
sună: Pentru deplin succesa lecție prac
tică, d-lui prelegător i-se aduce mulțămită 
protocolară.

Urmeză pausă de , oră și apoi se 
începe , a patra lecție practică din sciințele 
naturale. Acesta o ține d-1 învățător din 
Doboli înf. N. Rădoiu, cu anul IV de 
școlă. Tema despre care prelege d-1 Ră
doiu este : „Gândacul de Maiu." Ca și Ia 
celelalte lecții, ce s’au ținut celorlalte clase 
li-se dă ocupație în scris.

D-1 învățător și-a lucrat și predat 
bine tema. Conferința îl voteză mulțumită 
protocolară.

Ședința IV (19/IV. a. a. '/73—5 ore p. m).
Ordinea de (li a acestei ședințe este 

discutarea și votarea materialului din ma
tematică, ce este de tractat în cei 6 ani 
de școlă.

Discuția și votarea se face pe basa 
normativului nostru școlar și pe basa ra
portului corpului învățătoresc din Săcele, 
care corp își luase angajamentul de-a sta- 
tori ca proiect cantitatea materiei de pro
pus din acest studiu singuraticilor ani 
de șcfilă.

Referentul d-lor învățători din Sece- 
le, este d-1 A. Popovici.

La acestă ședință au fost salutați ca 
ospeți d-nii: G. Moroian și Roșculeț.

R.

Cătră tote reuniunile nostre de 
meseriași.

— O rugăminte. —

Conferința meseriașilor români din 
opt localități, ținută la 15 Iulie 1901 în 
Sebeșul-săsesc, în nobila sa preocupațiune 
de sortea clasei nostre de mijloc, numind 
comitetul „Reuniunii sodalilor români din 
Sibiiîi" de comitet central esecutiv pentru 
tote reuniunile nostre de meseriași, tot-o- 
dată l’a încredințat cu adunarea tuturor 
datelor aparținetore activității, ce reuniu
nile nostre o desvoltă în interesul lor pro
priu în deosebi și în interesul meseriașilor 
de pretutindenea în general. Pe basa da
telor astfel câșt’gate, a lucra apoi la afla
rea căilor și mijlficelor celor mai potrivite 
și mai neapărate pentru desvoltarea și per
fecționarea meseriilor la noi.

Pentru a ajunge cu mai multă ușu
rință la acest scop, hotărîre s’a luat ca 
tfite reuuiunile activate și cele în alcătuire 
provisorică, să facă despre a lor activitate 
cu sf.rșitul fie-cărui an raporte detailate, 
din cari să se reoglindeze tote lucrările să
vârșite de reuniune în cursul anului.

In aceste raporte să se cuprindă în
tre altele și numărul meseriașilor (măestri, 
calfe, învățăcei) aflători în localitate, soiul 
meseriilor representate și al celor ce nu 
au representanțl, der cari s’ar bucura de 

că acel personagiu a fost în realitate Christos. 
Acesta s’a încercat s’o facă d-1 Delage în fața 
Academiei sciințelor, scusându-se de alt
minteri, de a aborda un subiect, care iese 
din cadrele discusiunilor obicinuite ale în
vățatei societăți.

Seria deducțiunilor d-lor Vignon și 
Colson ar tinde a dovedi, că reliquia din 
cestiune este aceea, care rămăsese timp în
delungat în posesiunea împăraților bizantini. 
Se vor angaja polemici, ele sunt deschise 
deja. Lumea se cutremură a face conclu- 
siunlh.Der un lucru nu se pote tăgădui: impre
sionanta frumuseță a acestei stranie efigie 
imprimată pe o sdrență de pânză venerată, 
și emoțiunea forte profundă, ce o simte omul 
privindu-o. Misterul însu-șl al originei sale 
este neliniștitor.

(Revista francesă publică totodată dbue foto
grafii după sfântul giulgiu, din cari se vede forte 
bine chipul lui Christos).

Delaletca. 

trecere în localitate și în împrejurime. Mai 
departe a arăta, pe lângă lucrările între
prinse de reuniune și de meseriași, și cele 
ce de dorit ar fi să se întreprindă în folo
sul desvoltării meseriașilor noștri și în fine 
arătând, dfică meseriașul nostru este în îna
intare seu în decădere; pentru cașul din 
urmă a viza la mijlocele, ce ar fi să se 
aplice pentru delăturarea pedecilor, ce 
stau în calea desvoltării.

Pătrunși de însemnătatea misiunii, ce 
ni-s’a dat, ne permitem a ne ruga cu fră- 
țescă dragoste de conducătorii reuniunilor 
nostre de meseriășl, să binevoiescă a in
sista pentru compunerea raportului general 
despre activitatea reuniunii pănă la sfîrși- 
tul anului 1901 și a ne trimite cel mai 
târdiu pănă la 1 Iunie n. c. o copie a ra
portului, însoțit de consemnarea membri
lor ordinari și ajutători, cum și de un esem- 
plar al statutelor reuniunii.

Sibiiu, 12/25 Aprilie 1902.
Comitetul „Reuniunii sodalilor români 

din Sibiiu11, ca comitet central esecutiv al 
tuturor reuniunilor de meseriași.

V. Tordășianu, I. Apolsan,
president notar.

Dome esamene.
— 29 Aprilie n. a. c.

Marele poet al Franciei Victor Hugo 
dice: că „învățătorii sunt singura armată, 
pe care o are civilisația". Frumosă și har
nică armată are, ce e drept, civilisația! 
Der armata acesta numai atunci va fi 
învingetore împotriva întunerecului și ig
noranței, când fiesce care membru, în spe
cial, se va achita cu demnitate de obli- 
gamentele sale; numai atunci, când seva 
lupta cu devotament sfânt a câștiga lu
mină generațiunilor încredințate lumină- 
rei lui.

Numai astfel de învățători pot conta 
la dragostea, stima și recunoscința socie
tății în general, er în special și la stima 
și recunoscința acelor elevi, cărora li-au 
însușit cu atâta bunăvoință primele cu- 
noscințe de carte.

Bunul Dumnedeu atari învățători 
conscii de chipmarea lor a dăruit și co
munei Sanislău. Acestă comună e situată 
la marginea comitatului Sătmar. E locuită 
de mai multe nemuri, dintre cari elemen
tul român e în preponderanță. Acest ele
ment bine disciplinat aijl, pot dice, for- 
meză o barieră a românismului dinspre 
Nord-vest încă neînvinsă de uneltirile ace
lora, cari în continuu se încercă se asi
mileze acest brav popor.

Der precum nici în trecut, așa nici 
în viitor acestă încercare nu le va suc
cede! Acest popor având conducători 
bărbați ca Rv. D-n G. Lazar de Purcăreț, 
și învățători zeloși ca On. d-nî Iosif Pa- 
taki, capelan-învățător, Georgiu Mureșan 
și Paul Maghiar — cari și cu ocasiunea 
ținerii esamenului de primăvară, săvîrșit 
în Dumineca Floriilor, au dovedit, că sunt 
la înălțimea chiemării lor.

Despre acest esamen, v.oiu raporta 
pe scurt următorele :• r

Esamenul s’a ținut cu solemnitate 
impunătore în Sf. biserică, care era ticsită 
de publicul asistent. S’a început la 2 fire 
p. m. cu clasa I și s’a finit la 5'/2 săra cu 
clasa VI. S’au esaminat pănă la 160 elevi.

încât privesce răspunsurile elevilor 
și materia propusă, am să notez cu su
flet liniștit că: răspunsuri mai bune și 
materie mai vastă, în acest an școlar pănă 
la acestă di, nici într’o școlă din archidia- 
conatul părților sătmărene n’au fost.

Acești învățători cu calități frumdse 
spirituale și-au pus tot zelul, ca șcfilă lor, 
precum în trecut, așa și îh viitor să fie o 
școlă de model. La stăruința lăudabilă a 
On. d-n capelan-învățător, în scurt timp 
se va întemeia în acestă comunitate bi- 
sericescă o bibliotecă poporală.

Am observat în sf. biserică cu oca
siunea celebrării serviciului divin, că între 
cei presenți, cu escepția unor bătrâni 
analfabeți, toți aveau cărți românesc! de 
rugăciuni în mână.

Cântările cele melodifise și pătrun- 
dătfire, cari le pfite omul audi în acestă 
biserică română, îți înalță sufletul în re
giuni ceresc!.

Tot în (jiua sus amintită s’a ținut 
esamen și în comuna Pișcolt, comitatul 
Bihariei. La acestă șcfilă funcționeză ca 
învățător d-1 N. Kirvai. S’a esaminat, sub 
președința M. O. D. Florian Selagian, pa- 
rochul local și notarul tractului protopo- 
pesc a-1 Eriului, 97 băieți din 130. Băieții 

voioși și îndrasneți — cu răspunsurile lor 
clare și corecte au dovedit, că au avut 
un învățător la înălțimea chiemărei sale.

După-ce s’au esaminat tfite 6 clasele, 
M. O. D. president prin rostirea unui dis
curs forte potrivit a închis esamenul.

Poporul cu lacrăm! în ochi a mul
țumit atât d-lui preot-president, cât și 
d-lui învățător pentru ostenela și intere- 
sarea manifestată întru crescerea și lumi
narea scumpilor lor băieți.

Am observat cu plăcere, că în acestă 
comună între preot și învățător esi'stăcea 
mai bună înțelegere, stimându-se unul 
pe altul; și așa muncesc ambii în agrul 
culturei poporului. Considerând răul și 
desastrul ce provine din neînțelege
rile și relațiile încordate dintre preot și 
învățător — pentru cultura poporului și 
causa școlară — relevez acest fapt îmbu
curător, ca să le servescă de pildă viuă 
acelora, cărora se cade.

M....

Un rege mort in exil
Don Franșois d’Assise s’a stins în etate 

de 80 ani în noptea de 16 spre 17 Aprilie, 
în castelul său A’Epinay (Francia). Regina 
Isabella și cele două fiice ale ei, infantele 
Isabella’și Eulalia și nunțiul papal, au asis
tat la ultimele sale momente. Fiiu al duce
lui de Gadix și al prințesei Luisa de Bour
bon, prin căsătoria sa încheiată la 1846 cu 
verișora sa Issabella II, deveni rege al Spa
niei. El păstr2 22 de ani acest titlu, la 
care mai adause și pe acela de „căpitan 
general al armatelor spaniole“, însă ne- 
avend gust nici ;pentru politică, nici pentru 
lucrurile militare, n’a jucat decât un rol 
ffirte neînsemnat. El trăia retras, departe 
de curte, în mănăstirea Calatrava, unde 
petrecea timpul în post și rugăciuni și se 
ocupa cu lucrările sciențifice. După revolu- 
țiunea dela 1868 el se duse cu regina în 
exil, întâii! la Bau, apoi la Paris. Aici 
principele soț și regina suverană, de 
mai mult timp desunițl, se separară de
finitiv și în timp ce Isabella II abdică 
în favorul fiului său Alfons XII, cumpără 
vastul otel din avenue Kleber (Paris) pe care 
îl are și astădl, don Franșois d’Asisse 
se instala în castelul d’Epinay, aprope de 
St. Denis. Aici șl-a terminat viața sa so
litară, ocupându-se cu studiul și cu filan
tropia. El șl-a esprimat dorința de a fi 
îmormântat în Escurial (Spania), ceea-ce s’a 
și împlinit Acest rege nominal la Spaniei 
fu ospele Franciei mai bine de 30 ani. A 
lăsat cu limbă de morte să-l îmormenteze 
în haine călugărescl.

Concurs literar»
Conform dispos.ițiuuilor fie iertatului 

nostru membru fundator Stefan Autonescu 
și amăsurat decisului luat în ședința ordi
nară a comitetului central, ținută în 23 Apri
lie n. c., subsemnații din însărcinarea comi
tetului publicăm premiu de 100 cortine va1, de 
aur pentru cta mai bună lucrare d.spre Igu- 
măritul și pomăritul prad c.

La acest coucurs literar pot reflecta 
numai învățători,"membrii ordinari sâu fun
datori ai reuniunei, având a-se acomoda ur- 
mătorelor disposițiunl:

1) Scris în limba română curată §și 
ușoră, operatul va fi întitulat: „Despre le- 
gumărit și pomănP și va ocupa cel mult 6 
cole de tipar pe octav.

2) Cuprinsul ușor de înțeles pentru 
poporui român va conține două părți:

In partea I se va tracta despre legu- 
mărit cu deosebită considerare la acele so
iuri de legume, ce sunt mai avantagiose 
pentru folosul și traiul popurului român. Se 
vor espune modurile, cum să se facă pre
gătirile necesare pentru sădirea și ulterior» 
desvoltare a legumelor. Se vor arăți mor
burile, ce se pot ivi între legume și mij- 
locele de vindecare. Se va espune folosul 
ce-1 pote ave poporul nostru din Jegumărit, 
ocupând însu-șl piețele din apropiere cu 
legumele sale.

In partea II se va tracta despre 
cultivarea tuturor pomilor din patria nos- 
tră. — Se va arăta în deplină cunos- 
cință de causă sădirea, altubea, cultivarea 
și folosul pomilor, apoi despre diferitele mor
buri ce se ivesc și despre stîrpirea lor; 
despre acelea specii de porne, cari pe la 
noi — său peste tot au mai mare trecere, 
conform calității și timpului de cocere. — 
Comparând pomicultura rațională cu cea 
practicată astădl, să se arate pentru popor 
avantagiele și venitul aproximativ al unei
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grădini de pomi, considerând tote spesele 
efective.

3) Terminul de concurs durâză pănă 
1 Noemvrie st. n. 1902. Reflectanții mem
brii ai reuniunei, binevoiescă a-și înainta 
operatele scrise cu mâna proprie, der fără 
de subscriere, la subsemnatul președinte al 
reuniunei în Arad, strada Ujterem Nr. 6/a 
pe lângă covertă sigilată, care se conțină 
îusu-șl numele autorului cu subscrierea pro
prie, dei‘ pe cuvertă să fie scris și un text 
ca motto, care se se afle și.în fruntea ma
nuscriptului respectiv.

Arad, din ședința ordinară a comite
tului central, ținută în 23 Aprilie n. 1902.
Prof. Teodor Ceontea, 1. Moldovan, 

președ secretar.

Producțiunî și petreceri.
Cu ocasiunea petrecerei de primăvară, 

ce s’a ținut în Sânt-Ana-de-Mureș, Luni în 
^28 Aprilie st. n. în favorul bisericei române 
de acolo, s’a incassat suma de 91.40 fii., la 
care au binevoit a suprasolvi următorii prea 
știm, domni: Vasile Saltechi vice-protop: 
1 cor.; Benedict Viciu, notar comun 1 cor.; 
Ioan Bândea notarul Gerghidului 1 cor.; 
'Ștefan Boroș, preot în Cit st. Iona 1 cor.; 
Ioan Andreșan, preot 1 cor.; Michail Bor- 
da, proprietar 1 cor.; Gavril Huza 80 fii.; 
Val. Pop 80 fii.; loan Oltean, când, de advoc. 
■60 fii.; Ioan Pantea, când de advoc. 40 fii.; 
Michail Bucșa, preotul Sângeorgiului 40 fii.; 
-și Teodor’Lazar, comerciant 40 fii. — cărora 
prin aceasta li-se aduce mulțămită publică. 
Murăș-Oșorheiîi la 30 Aprilie 1902. In nu
mele comit, aranjator: Isidor Dopp, învă- 
țător român.

*

— Comitetul parochial dela biserica gr. 
ort. din Alba-Iulia oraș invită la pro- 
ducțiunea teatrală împreunată cu dans, ce 
o va arangia Marți în 6 Main st. n. a. c. 
(în diua de Sft. George) in „Hotel Elisabet“ 
cu următorul program: Noptea de sfântul 
George, Vodevil în II acte de Theochar Alexi. 
Personele: Dinu primariu, Georgel Turean; 
Stan fiul său, Gligor Banciu; Lele astana 
dăs?ăliția vedv., Fira Ciumbrudean; Florica 
fica sa, Maria Muntean; Itzig crîșmanul, 
Dumitru Trif; Ruchele soția sa, Maria Cium
brudean; Nicolae rFerariul, iGeorge Barban- 
țian; Chiva soția sa și vrăjitore, Letiția Muica. 
Feciori și fete la horă: Augustin Batenzan, 
..Nicolau Câmpean, Fira Heprian, Ana Enesel 
Fira Banciu, Măria Ilco, Lucreția Muica. 
Nicolau T-mbuș, aranger de dans.

Venitul curat e destinat pentru ridi- 
-cirea unui zid la cimitirul bisericei. înce
putul la 8 ore sera. Prețul de intrare: de 
pers, locul I. 2 cor., loc. II. 1 cor. ,60 fii., 
loc. III. 1 cor. 20 fii., loc. stat 80fii.

Bilete se pot cumpăra până în dina 
petrecerei în prăvălia D-lui P. S. Cirlea, er 
săra la cassă. NB. SuprasolvirI se primesc 
■cu mulțămită și se vor cuita în diare.

*

— Corul plugarilor din Coronca trac
tai Tîrgul Mureșului, va da o petrecere în 
diua de 29 Aprilie st. v. Cu acăstă ocasiu 
■ne se va sfinți stegul corului de cătră 6 
preoți, se vor face declamărl și se vor cân- 
4a diferite cântece. După acestea va urma 
dans. începutul la orele 2 d. m. Prețul de 
intrare de personă 60 bani. De beuturl și 
musică se va îngriji comitetul aranjator. 
Invitări speciale nu se trimit. In cas de timp 
•nefavorabil petrecerea se amână pe Dumi
neca următore. Comitetul aranjator apeleză 
la sprijinul publicului român. Venitul este 
■destinat pentru fondul corului.

— Corul vocal rom. gr. or. din Cu- 
vesci va aranja un Concert împreunat cu 
dans, Marțî în 23 Aprilie (6 Maiu) 1902, 
:1a Sf. George, în localul societății din cen
trul comunei. începutul la 8 ore sera. In
trarea în despărțământul I. de personă: 
50 cr. de familie (3) 1 fl. 20 cr. In despăr
țământul al 11-lea de personă 25 cr., de 
familie cu 3—60 cr., Joc va fi și după 
;ame dl.

— Comitetul acestui concert adreseză 
tot-odată publicului următorul apel:

„Un învățat a clis: „Doctrina fericirii 
■o reduc la 3 cuvinte: cultură, avere și 
sănătate.“ Noi încă nu voim mai mult, ba 

încă și de aceste 3 mijldce de fericire mii 
de frați n’au parte. Sănătatea depinde dela 
D-Jeu, cultura și bunăstarea însă atârnă 
dela noi. Cei chemați sus se avem inimile! 
Se ne ajutăm unii pe alții, ca așa cel puțin 
se ținem pas cu lumea cultă. Un mic 
isvor de cultură e și Corul nostru, care 
cu puțin sprijin și multe spese a ridicat 
un local propriu de producțiunî. Spre a- 
coperirea acestor spese apelăm la mari- 
nimositatea On. public, să binevoescă a 
oferî după bunăvoință denarul și anume: 
Acel P. T. D. dela, seu prin care se 
va trimite la adresa: Zah. Jichiei, cassar 
în Kovesd p. Aga. — suma de 10 cor., se 
va privi de membru fundator. (§. 8 din Sta
tute). Dela, seu prin care se va primi 6 
cor., de membru ajutător. (§.9.) Dela seu 
prin care se va primi mai puțin, de mem
bru bine făcător. (§.10.) Despre resultat se 
va da socotelă publică.“

NECROLOG. Teodora Ioan N. Bidu 
născ. Mihalache Kikomban, comersant în 
Tulcea (România), după lungi și grele su
ferințe, împărtășită fiind cu Sfintele Taine, 
și-a dat nobilul seu suflet în manile Crea
torului astădî la firele 3 p. m. în etate de 
25 de ani și în anul al 8-lea al fericitei 
sale căsătorii. Despre acesta durerfisă și 
ireparabilă pierdere, îucunosciințăm pe 
tote rudeniile, amicii și cunoscuții reposa- 
tei. Rămășițele pămentesci ale mult re
gretatei, se vor ridica din locuința sa, 
Strada Castelului (Târgul straelor) nr. 46, 
Duminecă, în 21 Aprilie st. v. la orele 3 
p. m. și se vor depune spre vecinică 
odihnă în cimiteriul Bisericei gr.-or. rom. 
din Groverî. Fie-i țărîna ușoră și memoria 
binecuvântată 1

Brașov, în 19 Aprilie v. 1902.
Ioan N. Bidu, ca soț; Ștefan Kikom

ban, ca unchiu; Reveica S. Kikomban, 
Sultana N. Kikomban, ca mătușî; Maria 
N. Bidu, ca socră; cumnațî, cumnate, veri 
și verișore.

— Evlaviosa creștină văduva Ruja 
Miclea din Măidan, mama Prea On. Domn 
protopresbiter al Pane ovei Trifon Miclea 
a adormit în Domnul în vinerea patimilor 
la 12 Aprilie st. v. și s’a înmormântat în 
Dumineca Sântelor Pasel la 14 Aprilie st- 
v. 1902. Fie-I țărâna ușoră și memoria bine, 
cuvântată 1

Apicultura în România.
Din datele statistice publicate de 

ministerul de domenii resultă, că și 
cultura albinelor, paralel cu alte 
ramuri ale bogăției naționale, a în
ceput se ia un avent îmbucă rător.

Așa, în primăvara anului 1901 
au fost așeejați în prisacă, în totă 
țera, un numer de 268 436 de stupî, 
din cari 154.804 roiți, 95.065 bătuți 
și 18.567 retezați.

Numerul cel mai mare de stupi 
așeejați în prisacă în primă-vară a 
fost în județul Vasluiu cu cifra de 
11.837, apoi vine imediat județul Iași 
cu 10.949, Tecuciu cu 9448 și Fălciu 
cu 9094. Numerul cel mic mic de stupi 
s’a așezat în prisacă în județul Con
stanța, cu cifra, de 1064.

Producțiunea totală de miere a 
fost în anul 1901 de 285.389 kgr., 
și de ceră de 94.867 kgr.

Cantitatea cea mai mare de mie
re a dat’o județul Iași, cu 42,195 kgr., 
pe când județul Vaslui, care a avut 
cel mai mare numer de stupi, nu a 
avut decât 19.622 kgr. miere. Ime- 
d at după județul Iași vine județul 
Botoșani, cu 34.137 kgr. miere, și Ilfov 
cu 32.566 kgr. Cea mai mică cantitate 
de mi re a dat’o județul Tulcea, cu 
1 386 kgr.

Cantitatea cea mai mare de ceră 
a dat’o tot județul Iași, cu 11.382 
kgr. Urmbză apoi județul Ilfov, cu 
9168 kgr., și județul Botoșani, cu 
7232 kgr., județul Tulce a dat numai 
391 kgr., adică cea mai mică can
titate.

Valorea totală a mierei obținută 
în totă țara în anul 1901 a fost de 

305.526 lei și a cerei de 342.101 lei. 
Prețul mijlociu al mierei revine la 
79 bani kgr. și al cerei la 3 lei 61 
b. kgr.

In campania anului s’au perdut 
17.513 stupi.

Pentru campania anului 1902 
s’au conservat cel mai mare numer 
de stupi. Județul, care a conservat 
cel mai mare numer de stupi, este 
județul Vaslui, cu 12,924, apoi vine 
județul Iași, cu 12,506, Mehedinți cu 
12,113, Fălciu cu 10,800. Bacău 
cu 10,756, și Argeș cu 10,013, etc. 
Cel mai mic numer de stupi a fost 
conservat în județul Brăila, adecă 
1400 stupi,

îngrijirea vitelor.
— Continuare. —

Apa de beut se fie limpede ca 
cristalul și se nu mirbeă urît. Se ne 
ferim ca de foc a adăpa vitele în 
lacuri, mlăștinl și în orl-ce apă stă- 
tătâre. Aceste ape sunt pline de pu
treziciuni, de cadavre împuțite și de 
tot felul de miasme necurate Apa 
este, aceea care p6rtă cu ea microbii 
celor mai multe bole. Fnnd-că veni 
vorba de microbi, se ve spun și de 
ei câte ceva, căci ei sunt isvorul tu
turor bălelor de pe păment.

Microbii sunt nisce vietăți de o 
mișurime uimitore. Pe ei nu-i pu
tem vedea cu ochii liberi, ci uitâu- 
du-ne prin nisce instrumente numite 
microscope, cari măresc de mai mult 
de o mie de ori corpurile. Veduțl prin 
microscope microbii au diferite for
me: ca bastonașele, ca punctele, ca 
firele de per, ca mătăniile, etc. Mi
crobii trăesc pretutindeni, în păment, 
în apă, în aer, pe erburl, pe pomi etc.

Ei formeză o adevărată lume ne- 
vecjută, o adevărată armată pururea 
în luptă cu omul și animalele.

Indată-ce au pătruns în trup, 
se stabilesc acolo ca jivinele, cresc 
și se înmulțesc gu milibnele, jefuind 
și derîmând tot ce găsesc în calea 
lor. Și sunt atât de neastemperați, 
încât îi trece nădușelele și acestea 
sunt cele mai periculose, căci ele sunt 
otrăvuri, cari otrăvesc mădularile, 
IntrațI în bojoci (plămâni), în mațe, 
în ficat, în membre, etc. le suge 
tbtă vlaga, le umple de răni și um
flături uricibse, le schilodesce și le 
aduce la morte sigură.

Apa aduce cu ea multe bole, 
spre pildă: în sus la munte, de unde 
isvoresce Prahova, a murit o vită de 
o bălă molipsitore și a fost arun
cată pe albia rîului, ca de obiceiu. 
O vită mortă în felul ărta e plină 
de microbi întocmai ca un sac cu grâu. 
Inchipuiți-vă, că s’ar rupe sfora dela 
gura sacului și s’ar vărsa bobele în apă. 
Tocmai așa și microbii se varsă din 
stârv, cu miliardele, luând cursul 
apei și ducendu-se în jos, la vale, 
prin sate, prin orașe, prin lunci, prin 
iivecjl, molipsind prundurile, izlazurile, 
pădurile și tote locurile pe unde pă- 
șunăză vitele.

Cu apă vitele se mai pot mo
lipsi și din gârlețele și șgeaburile 
puțurilor, unde beau vitele la un loc.

Inchipuiți-vă un cal răpeigos 
(morvos) căruia îî curge neîncetat 
pe nări puroi și muci încărcați cu 
sumedenie de microbi, bend apă din- 
tr’un șgheab (vălău) unde beu și ceilalți 
cai. Aceștia se vor molipsi și ei de 
răpciugă numai prin beutul apei

De aceea, ar fi de dorit, ca fie
care om să-și aibă găleata lui pentru 
adăpatul vitelor. Nic-odată să nu-și 
adape dobitocele în șghiaburile și gă- 
letele fântânilor, căci numai astfel 
și le pote feri cu siguranță de tot 
felul de molime.

Durerea de gură și de piciore 
(febra aftbsă), dalacu, buba nâgră, guș

terul, brînca și gurarea porcilor, se ia 
și din apă.

Adăpatul se se facă de trei ori 
pe 4i vara, său și de mai multe ori; 
erna numai de două ori și în tot- 
deuna după-ce au mâncat vitele. Caii 
se adapă numai înaintea mâncărel gră
unțelor, căci dăcă s’ar adăpa îndată 
după mâncarea orzului, apa ar îm
pinge din stomac bbbele nemistuite 
în mațe, unde nu se mai’ pot sfă- 
rîma și nu mai pot nutri animalul, Do 
aceea vedem baliga la unii cal plină 
cu bobe nemistuite, dor ceva um
flate.

Să trecem la hrană.
Nici într’o țeră nu se hrănesc 

vitele rău ca la noi. Omenii s’au 
obicinuit se bată și să schingiuescă 
vita muncind-o de diminâța până săra 
fără a-i da ca nutreț de cât un braț 
de coceni și ce bruma iarbă o putea 
te apuce în timpul popasului. Der în 
timpul popasului, în loc ca biata vi
tă să-și mai recapete din puterile 
perdute, mai rău și-le risipesce aler
gând după câte va fire de iarbă. Ce 
folos păte să tragă corpului istovit 
de muncă al unei nenorocite vite nu
mai dintr’un snop de coceni ?

Cum o să mai pota duce plugul 
și carul încărcat, când n’are de unde 
câștiga putere?

Ce este mai mult, o vită tî- 
nără, nemâncată bine, ca și un om, 
nu mai cresco, rămâne pipernicită și 
costelivă, tragă-se ea din neamul cel 
mai de sămă.

Pe vitele ndstre așa mititele cum 
le vedeți astădb de le-am hrăni bine 
și le-am îngriji cu dragoste, în scurtă 
vreme ar cresce ca din apă Streinii 
astfel și-au făcut frumăsele și renu
mitele lor rase de vite, ăr nu prin 
post și biciuială.

Francesul dice: formarea vitelor de 
soiu, stă în sînul belșugului, în curățenie 
și în buna calitate a nutrețului.

Hrana vitelor pe cât se păte să 
se dea la timp, se fie îndeetulitore 
și hrănitore. Grăunțele bine alese, 
tenul să nu fie mucigăit, prăfuit său 
putred, căci dă naștere la boli de 
piept, de inimă, la mătrice (colici), 
la urdinărl (diaree) etc.

In timpul verei se li-se dea vi
telor pe lângă ierba verde și un nu
treț uscat; ăr în timpul iernei, pe 
lângă nutrețul uscat, să li-se dea vi
telor și sfecle, dovleci său morcovi, 
căci aceste alimente sunt mai apose 
și prin urmare mai recoritore pen
tru stomac.

(Va urma.)

Cine-i mai alcoolic?
„In nicî o țâră din lume nu se pote 

îmbăta oine-va așa în largul său ca în iu
bita nostră patrie; de aceea în nici o țâră 
beția nu e un viciu'așa de răspândit." Con
tra acestei opiuiunî pesimiste a d-lui Xe- 
nopol, președintele ligei nostre anti-aleoo- 
lice, se ridică energic cifrele. Pentru-ca, în 
adevăr, beția să fie mai răspândită la noi ca în 
orl-ce altă țâră, se cere ca la noi să se bea 
mai multe spirtose ca în alte părți; cifrele 
ne arată, că nu este așa. Ministerul de fi- 
nauțe ne pote spune precis cât alcool și 
câtă bere se pune anual în consumație. Mi
nisterul Domeniilor ne pote da date întru 
ceea-ce privesce vinul, țuica, tescovina și 
drojdia produse. Care este, după aceste date, 
consumația anuală? — Consumația anuală 
este supusă la mari fluctuații, producția vi
nului și a țuicei variind mult din an in an. 
De aceea, ca să ne apropiem mai mult de 
adevăr, am făcut media consumației pe ul
timii 4 ani (1896 — 1900). Astfel resultatul 
va fi mai aprope de adevăr, cu atât mai 
mult, cu cât în cei 4 'ani considerați au 
fost doi ani buni pentru vin și 2 răi, âr 
pentru țuică unul estra-ordinar și doi bu- 
nișorl. In tabloul de mai jos se vede resul
tatul cercetărilor nostre.
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Așa-d&r diferitele beuturl alcoolice, 
se consumă, la noi, pe an. represintă, 
alcool absolut peste 54 de milione de litri, 
seu de cap [mai esact ar fi de stomac] 
câte 9 litri și 2 decHilri. Ca s6 ne dăm semă 
de ce însemnătate are cantitatea de alcool 
beută — în teorie — de fie-care Român, 
trebuesce s’o comparăm cu cantitatea beută 
de alte nații.

Graficul următor ne arată consumația 
pe an și pe cap în diferite state.

Franța

Germania

Belgia

Anglia

România

Elveția

Italia

Olanda

Suedia

Norvegia 

lo-

numraEMssssram 9,2i

iffbwwwaCTfasaEB 6,60

1.50
ROTggșaa 3

*/2 cin.= l litru.

Ce vedem uoi ‘aici? Vedem, 
oul îutâiti, locul de onore intru 
privesce consumația alcoolului se

cum s’a repartisat [în 1898] diferitele spir- 
tose la noi:

4.800,000 rurali 1.000.000 urbani 
au beut au beut

Vin . . . 36,675.410 litri . 35,011.950 litri 
Bere. . . 1.227.060 „ . 6,695.050 „
Rachiu
[țuicăetc.]24.248.190 „ . 19 506.360 „

Său, socotim pe căciulă, avem [în litri] că: 
Ruralul bea pe an 7*  vin, 0,2 bere, 5 rachiu. 
Urbanul „ „ „ 31 „ 6 „17 „

că 
ceea-ce 
cuvine

Francesilor, cu o consumație anuală de 14 
litri de alcool absolut. Latina gintă e re
gină.... bine a dis poetul, numai că în frunte 
ea nu portă o stea ci „trei stele*.... La 
coda statelor europene vine Norvegia cu o 
consumație de numai 3 litri de cap. Ro
mânia, iubita nostră patrie, ocupă un loc 
destul de desonorabil. Grație setei fiilor ei, 
ea vine a 5-a din cele 11 state aci repre- 
sentate.

Conclusie: D-l Xenopol nu are drep
tate când susține că „în nici o țâră beția 
nu e un vimQ. așa de răspândit ca în Ro
mânia11. Ori cât am fi de șoviniștl, trebue 
totuși să recunoscem, că suntem întrecuțl 
de FrancesI, de Belgieni, de Germani și de 
Englesl.

Interesant este să seim, cine bea acele 
54 de milione de alcool absolut, cari se 
consumă pe an la noi. Interesant este să 
vedem, cum se repartisâză în practică aceste 
milione de spirt. In teorie am văcțut, că fie
care Român are drept la 9 litri și 2 deci- 
litri pe an. Der putem nofsusțmea, că așa 
se întâmplă în practică, că fie-care Român 
îșl bea în adevăr porțiora lui de alcool? 
Putem noi susținea, că nu bea nici unul 
mai mult și nici unul mai puțin? Putem 
noi admite o așa de ideală egalitate? Dâr 
nu e egal Românul în fața ghionturilor 
d-lui Vagmistru, ori în fața reducerilor d-lui 
ministru și o să fie el egal în fața butoiu
lui? Vai, egalitatea nu se află pe pământ.

Cele 53 milione de alcool sunt departe 
de a fi egal împărțite la cele 6.000.000 de 
suflete, de stomacuri române. O primă și 
mare nedreptate găsim în modul cum se 
repartiseză alcoolul în populația rurală și 
în cea urbană. Restul cercetărilor nostre 
în acâsta privință este cu totul altul, decât 
acela la care vă așteptați. Atâta s’a spus, 
atâta s’a scris, că țăranul nostru bea, că 
țăranul nostru e alcool c, încât acâstă afir
mație a devenit un clișeu banal, admis de 
totă lumea, la noi, adevăratul alcoolic este 
țăranul Ei bine, clișeul este fa’s, căci âtă

Ei bine, care bea mai mult? Ruralul 
ori urbanul? —Vecinie nedreptățit țăranul 
nostru, el nici de porția lui de alcool n’are 
parte, — i-o bea orășanul! Acâstă nedrâptă 
repartisare a alcoolului reiese și mai bine 
din graficul următor, alcătuit după datele 
de mai sus.

Priviți cât e clondirul de vin pe care 
îl bea urbanul 1 De 4 ori mai mare, ca al 
ruralului. Der cu rachiul! 17 litri orășanul, 
pe când bietul rural d’abia gustă și el 5! 
Și când te gândesc!, că tot orășanul face 
alcoolic pe țăran! Vorba aia: ț)i-i mamă 
că-i gușată ...

De-acum nu ne mai este permis să dicem, 
„căimensa majoritate a țăranilor noștri sunt 
alcoolici* 11. Cu 7 litri de vin și 5 de rachiu pe an 
nu devii alcoolic. Intre bețiv și alcoolic este 
o mare distanță Bețivul nu pole să nu ajungă 
nici-odată alcoolic, alcoolicul pdte se nu fi fast 
nicl-odată beție. Bețivul e un diletant, al
coolicul un profesionist. Omul, care întâm
plător se îmbată, va trece drept un bețiv, 
nu va fi însă forțamente alcoolic, pe când 
acel care dilnic îșl b-'a porțiora lui de al
cool, fără ca să se îmbete vre-odată, acesta 
trece drept om „cumpătat", da, cumpătat, 
der alcoolic. Țăranul, neobicinuit cu beu- 
tura, bea puțin și a și aruncat cu căciula 
în câni. Țăranul e beț/v tocmai pentru-că 
«tt e alcool c. E timpul, d-lor gazetari, e 
timpul d-lor politician!, să schimbăm ve
chiul clișeu, care ne arată pe țăranul nos
tru abrutisat de băutură, pe țăranul român 
pradă alcoolismului. Adevăratul alcoolic în 
țâra românescă nu e țăranul, e orășanul. 
Alcoolic nu este Stan și Bran, ci d-l Stă- 
nescu și d-IBrănescu; „cetățeanul turmen
tat11 îșl are domiciliul la oraș, el acolo vo- 
teză. Firesce vor fi, sunt chiar alcoolici și 
la sate, dâr nu atâția, cât la oraș. Și mulțl 
dintre cei dela sate se recrutâză din ceea 
ce am pute numi elementul urban din po
pulația rurală. ScițI cine îmbrățișeză mai 
adesea cariera de alcoolic la sate? Cine la 
sate bea mai bine? Bea primarul, bea no
tarul, bea jandarmul, bea prea sfântul pă
rinte — sângele Domnului .. bea, cum di- 
ceam elementul urban.

Are dreptate bietul țăran când cântă:

Cu vorbele
Și glumele 
S’adună tomna prunele, 
Der rachiu 
II bea zapciu...

(Gazeta Săteanului) Dr. UrechiăULTIMI. SOIRI.
Budapesta, 2 Maiu. Ședința de 

erl a dietei a fost estra-ordinar de 
sgomotbsă. Deputatul Râtkoy a ținut 
un discurs vehement, în care a pro
vocat tinerimea și națiunea ma
ghiară sd fluere când se va cânta ori 
unde în țeră imnul „Gotterhalte*  chiar 
și atunci când Maiestatea, Sa ar fi de 
față. Ministrul de honvec]! vrend se 
răspundă, deputății din stânga es- 
tremă au înscenat un mare scandal 
Când Fejervary cțise, că deputatul 
Ratkay numai sub scutul imunității 
pbte vorbi astfel, un tărăboiu colo
sal se făcu. Oposiția ceru, ca minis
trul se fie chemat la ordine. Preșe
dintelui Apponyi abia i-a succes se 
potolescă furia kossuthiștilor. — In 

ședința de ac|i s’a început desbate- 
rea budgetului ministeriului de fi
nanțe

Budapesta, 2 Maiil. „Bud. Hir- 
lap“ e supărat foc, fiind-că archidu- 
cele Francisc Ferdinand, care merge 
la încoronare la Londra, vre să ia 
cu sine nu numai câte-un nobil ger
man și maghiar, ci și un nobil ceh 
și unul polon. Printr’asta — Țice — 
Ungaria se degradăză ia rangul unei 
provincii.

Viena, 2 Maia. Soiri din Con- 
stantinopol spun, că Porta e forte 
îngrijată de simptomele revoluțiunei 
din Macedonia și Albania. Situația 
e considerată atât de gravă, că Sul
tanul se teme serios de complicați- 
unî, cari ar pute provoca o inter- 
vențiune a puterilor.

Din America.
Tot vin și vin scrisori dela dragii noș

tri Români din Canada, cari s’au dus pe acolo 
căutându-șl un traifi. mai ușor. Mulțl tare 
rău au pățit, altora li-s’a sfetit mai bine. Ar
temi Dornean, care-i acum în Regina (în 
Canada) lucră acolo la o tipografie și 
nl-a trimis o scrisore și o gazetă mare 
nemțescă, la care lucră și el. Se plâng bieții 
mai de nevoi, dâr de ceea-ce se plâng cu 
nespusă durere de inimă este, că n’au preot 
și biserică, încât dâcă more unul, îl îngropă 
așa iără rugăciuni. Și nici măcar sărbăto
rile nu le sciu, când le avem, că pe acolo 
sunt alte călindare scrise englezesce și nem- 
țesce, unde sărbătorile nostre nici nu sunt 
scrise. Dâr âtă ce cetim despre Canada în 
gazeta „Poporul11, care tipăresc.} o scrisore 
venită de acolo. O tipărim și noi pentru 
poporul nostru. Scrisorea glăsuesce așa:

Ofeci-Komwory (Canada-de-jos.)
Voie bună și sănătate îți poftim, dom

nule învățător! Noi trăim aci în cea mai 
mare sărăcie. Intr’adevăr, d-le învățător,ne 
ai voit binele — fire-ai binecuvântat! — 
când ne-ai povățuit să nu părăsim lo
cul strămoșesc și să ne ducem în America; 
dâr durere, nu te-am ascultat. De mine tot 
mai este ce mai este, căci din bunăvoința 
domnului] învățător sciu ceti, der vai de 
soții mei, cari de fel nu cunosc literele. 
Banii, cari i-au adus cu sine, i-au păpat de 
mult, și acum sunt cerșitorl ca vai de ei. 
Palid!, betrânl fără vreme și scăduțl în 
puteri, tânjesc numai de pe-o di pe alta. 
Cânele are mii bună trâbă acasă, decât ei 
aici. Vai, de a-șl pute trăi ]numai un an 
în țâra mea străbună, nu mi-ar păsa să 
mor apoi. De morte nu mi-e frică, der mă 
mâncă dorul după casa părinților. Aici le 
merge mult mai rău omenilor noștri, decât 
acasă vitelor. Intr’adevăr die âră-șl, dum
neata ne-ai voit binele, d-le învățător, der 
nu te-am ascultat și âtă ne-a pedepsit 
sortea.

Avem o iârnă groznică, care a înce
put în luna lui Septemvrie și noi n'avem 
nici lemne, nici mâncare. Sgriburim de frig 
și flămânzim. Câte le mai birue omul! Cel 
ce scrie de aici, că are casa lui, mințesce 
ca un câne. Flămânzim ou toții și se află 
omeni fără suflet între noi, cari îșl vend 
numele unor agențl, cari apoi sub numele 
acestora merg în scumpa nostră țâră si pro- 
povădueso pe acolo minciuna, că pe aici 
totul e lapte și colac. Se înțelege, că agen
ții au venituri frumose din emigranții ne
fericiți. pe cari i-au ademenit să plece în 
America.

Semănăturile de iârnă au înghețat cu 
totul prin părțile, în cari locuim noi, adese 
înghiață însă și cele primăvăratice, căci pe 
aici ierna ține cam dela Sântă Maria mică 
pănă pe vremea Paștilor. Cu un cuvânt 
pe aici năcasul și neajunsul e mare, des
pre care acasă nici că am visat. Te rog 
d-le învățător, cetesce scrisorea acesta ce
lor rămași pe acasă, ca să nu dorâscă să 
vie în America, căci ei în asămănare cu 
noi, cei din America, sunt domni. Și noi 
numai acuma vedem, ce nebunie am făcut 
când ne-am părăsit țâra. Plângem și ne 
căznim, dâr n’avem încotro, căci e târcliu. 
Să le spui, ca să cinstâscă școla, căci eu 
die, că a-șl peri de fome, decă n’așl sci ceti 

și scrie. Eu și fratemău Petru lucrăm în 
Kanvora. Pe di ni-se plătesce câte un do
lar, dâr ne trag așa demult din plată pen
tru mâncare, încât la sfîrșitul lunei abi& 
ne pomenim cu patru dolari din plată, deși 
lucrul e forte greu. In urmă te mai rog, 
d-le învățător, să fii bun, să-mi trimiți 
nisce cărți bune de cetit. Aici n’a
vem biserică, nici școlă. Cartea ce mi-ai 
dat’o când am plecat în America, am ce- 
tit’o pănă acum și de-o sută de ori.

Adresa mea e: Petru Cosovan : Poșta: 
Oferi-Komwory (Canada de jos).

Rămân poftindu-țl voie bună și sănă
tate d-le învățător, al d-tale școlar iubitor 
și credincios.

Petru Cosovan.

Vorbe înțelepte?)
— Cine &’a născut pe lume pen

tru a povețui cu inima curată bmenii 
asupra lucrurilor celor n ai insemnate, 
are mare noroc dâcă scapă teafăr.

Ar. Schopenhauer.

Se fio bre rari prietinii la ne
voie? Din contră! De abia te ai îm- 
prietinit cu cine-va, și îndată dice, 
— că este în nevoie și îți cere bani 
împrumut!

Ar. Schopenhauer.

Omul onest și iubitor de adevăr 
trebue se facă mărturisirea că ateis
mul și materialismul nu fericesc pe 
nimeni și dnc pe omeni în barbarie.

Friedrich von Helwald.
Mama după-ce a dat propriei 

sale făpturi viața fisică, trebue sb-i 
dea și viața morală, sădind în ea pri
mele semințe ale educațiunei morale, 
religiose și intelectuale.

Manlegazza.

— Tbtă educația ^depinde de 
mamă.

Aristotel.

— Luxul este tot ce e de pri
sos spre a face pe cine-va fericit.

Gioberti.
— Cum e isvorul, așa e pârâul.
— Cum sunt părinții, așa sunt 

copiii.
Campe.

— Modestia este proba meritului. 
La Bruy'ere.

— Plebea cea numerosă are1 
ochi și urechi der mai mult nu, și 
are mai ales fbrte puțină judecată 
și puțină memorie.

Ar. Schopenhauer.

— Scopurile mari nu se urmă
resc fără mari pericule.

Heroclot.

Cura băilor de bnrueul dețmraiive 
„Dinșoreanu11 Ploe. ci. Cu acesta cură 
ușoră de aplicat și de urmat se pdte res- 
.tabili ori-ce, suferind de orî-ce bolă, în 
orl-ce timp al anului, fără temă de re- 
celă. La bolele de cancer, tuberculosă, 
epilepsie, hemoroide, paralisie totală seu 
parțială, hemiplegie, etc. fac angajamente 
garantate pentru restabilirea sănătății. 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 să
raci fără mijldce. La cașuri grave, unde 
mortea ar amenința vieța, și medicina nu 
mai pdte da ajutorul dorit, pentru salva
rea celui în pericol rne pdte chema orL 
cine telegrafic. Dinșoreanu, physiolog-hi- 
dropat.

POSTA REDACȚIDNEI.
Foventea. Scusați, că din causa aglomerării 

materialului, nu s’a putut publica în numărul acesta. 
In numărul viitor însă da. Salutare.

Lunca Cernei: Păcat de cheltuela făcută cu 
trimiterea versurilor.

*») Din cartea „Vorbe înțelepte11, cuiele de- 
Aurel C. Popovicl.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil:. Traiam, H. JPop*
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MULTE ȘI DE TUTE.

Unul care se sinucide și își lasă 
averea Burilor.

Un tînăr se presentâ la un hotel din 
strada Trevisa din Paris și se înscrise în 
registru sub numele de Georges Marchal, 
tapițer din Lyon, în vîrstă de 25 anî. A 
doua di, una din servitdrele hotelului, audi 
nisce gemete, cari porneau dinspre camera 
noului pasager. Ea preveni în grabă pe 
stăpânul ei, care cu ajutorul unei chei răuși 
să deschidă ușa camerei. Dâr ce să vadă! 
Georges Marchal era întins pe patul său 
trăgând de morte în camera cu îngrijire 
închisă, unde nisce cărbuni puși pe o tavă 
crah aprope consumați.

Cu tote îngrijirile date la moment, 
tînărul îșl dădu sufletul. Comisarul de po
liție venit în grabă spre a face constată
rile obicinuite găsi o scrisore pe masa dela 
-capul sinucisului. In acâstă scrisore tînărul 
anunță, că e „fericit să părăsescă societatea 
pe care o uresce și o blestemă“. De alt
minteri Georges Marchal nu era un rătăcit 
vulgar.

Etă un pasaj din scrisorea lui:
„înainte de tote, onore celui care luptă! 
„Natura nu mi-a dat armele necesare 

-pentru a înfrunta acestă luptă. învins, eu 
mă retrag. Vă void fi recunoscător d-le 
.comisar, de-a dispune ca averea ce rămâne 
în urma mea, să fie vărsată în casa de bani 
pentru venirea în ajutorul Burilor. Acesta 
va fi modestul obol oferit de cătră un în
vins al vieței, celor cari de doi ani luptă 
.până la morte ^pentru independență și li
bertate/ _

Acestă din urmă voință a sinucisului 
.a fost împlinită de cătră comisarul poliției.

*

Coloiaiele eiiglese

Se scie, că dintre tote statele euro
pene acela care are cele mai multe și cele 
mai mari colonii este Anglia. Venitul co
loniilor englese cresce, grație spiritului co
mercial engles, în mod continuu. La Tera- 
Nova, în anul 1900, venitul trecuse peste 
•suma de 50,000 livre șterlinge, în Noua- 
Galie de sud (din Australia) crescerea anuală 
a venitului este în mediu, pentru ultimii 
<jece ani, de 300.000 livre. In general spo
rirea veniturilor este produsă de dramurile 
•de fier, și în special de cele din Australia 
meridională și Victoria.

Domeniul Canada, pe care Francesii 
l’au cedat Englesilor considerându-1 ca o 
greutate, esportă în Anglia mărfuri de 
■peste 97 milione shilingl, âr în Statele- 
Unite esportă mărfuri în sumă de 55 mi
lione. Trebue însă să reamintim că espor- 
•tul cel mai mare al Canadei nu este nici 
în Anglia și nici în Statele-Unite, ci în ță
rile medionale americane.

Media crescerei anuale a esportului 
Canadei, este de 16 milione shilingl în An
glia, pe când în țările meridionale ameri
cane acestă crescere atinge țifra de 25 mi
lione.

Invitare
la a XXXVI a adunare locală și con- 
SOrțială ordinară a Consorțiului de 
economii și împrumuturi din Brașov, 
a primei Reuniuni a amploiaților din 
monarch a austro - ungară, asociați- 
une cu garanță limitată, care se va 
țind în 17 eventual în 25 Mai 1902 d. 
a y23 ore în sala cea mai mare a 
casei sfatului orășenesc.

Ordinea de 4 ’ •
1) Raportul direcțiunei și rapor

tul comitetului de supraveghiere asu
pra gestiunei anului 1901.

2) Deciderei (iconclus:) asupra 
întrebuințărei profitului curat realisat 
în anul 1901.

3) Alegeri de întregire pentru 
direcțiunea și pentru comitetul de 
supraveghiere.

I CAFEA
«Sin

| 5 Kgr. MANILLA 13 cor. 50 b. 
.. ..........—

| 5 Kgr. NEW CUBA 15 corone. | 
" r 1 r11

-- ----------  , ..M
| 5 Kgr. CAFTEA CUBA 16 cor. 50 b. |
-----------------—---------------------_ ___-------- _______
| 5 Kg. SO ERAS A JĂ 16 cor. 50 b. |Cafele amestecate

2 Klgr. Soerabaja,
I l/t „ MadjokertoJava,
1„ B r a I) a t r o 3 M o c c a.
5 Klgr. flî> cor. Etani. 

5^ Ceva mai bun nu există. 
Vămuite și franco, fără alte apese, trimite cu 

rambursa, seu dacă se trimit bani.

C-kG70)

«lin l^iusne.

Societate
din FIUME.

o -------

VIRA& JENO.
| Cutia poștei 7?, |

Prețuri curente gratis,

r

4) Propuneri din partea direc
țiunei referitore la §. 21 a statutului 
consorțial.

5) Propuneri eventuale ale mem
brilor.

Brașov, 1 Mai 1902.
Direcțiunea Consorțială.

Abonamente
Ia

„Gazeta Transilvaniei"
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

La prea Înalta poruncă a

pentru scopuri comune militare filantropice.

;

<=>

I

LOTERIA acesta 
unică în Austria legal concesionată, 

conține: 17.822câștiguri în bani gata
----- Suma d.e corone 442.850.

Câștigsal principal

200.000 Cordne bani gata.
Tragerea urmeză irevocabil la 12 Iunie 1902.

.......... = Un los costă 4 corone. .............. -
LosurI se capelă Ia secția loteriilor de stat în Viena III Vordere Zoll- 

amtsstrasse 7. ColectanțI de loterie, TraficI, la oficiile de dare, poște, tele
graf și căi ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

listările se ta-iinit franco.
Dela Direcția c. r. a loteriei.

Secția loteriei de stat.

I

I

t
Țn prăvălia £ Q. EREMIE au SOSit
Icre negre de morun prbspete, bob

„ „ „ nisetru „
„ „ ,, 1/2 tescuite

Bere reșâe prima calitate . .
MăsBsne trîie extra ....
Lagsți sărați...........................
Lachs eăe rin afumat . . .
HaBwa în cutii cu vanile
Dulceță de prune, vișini și smeură . 
Hâribi uscațl.
Scr&smbii de mare sărate......................
Bofitherângâ..........................................
Ceapă aBbă de gătit, I-a calitate . .

n 
r

mare, deca 
mai mic

1
1
1
1
1
1

Kl.

24
24
20

3 20

n 
w 
w 
n

Cor.
—.80

124 
7 — 
2.40 
2.60

w 
n

r

bani
w
w

n
r
n
n
n

*3
1 buc.
1 „
1 Klgr.

-.6 
—.10 
—.40

w

Eărânaii, Cașcaval gras, EswenthalleB’, Cast dela lăp- 
iăria centrală.

In fie-care di sosește: Mazere, ardschoken (anghenare), salată, 
castraveți, Spa’rangel, Cararabe și alte trufandale.

Din causa desfacerei totale de negoț vend tote mărfurile aflătore în prăvălia mea 

dpn Strada Porții Nr. 24 = 
de acum înainte le vend cu prețuri fabulos de 
precum: camgarn, ștofe de lână, Cheviot, Loden, precum și costume de bărbați și copil, mai 

pentru trepte, țole pentru cai precum și tote necesariile pentru croitori ș.

ieftine, 
departe covore 
a.

0$555
o o

_____  2-3.(506)

Adolf F. Mazanek depositor de stofe și de țâle.
Tot aci se pot cumpăra tote necesariile unei boite, precum și prăvălia de este de închiriat.

j 0



Pagina 8. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 88—1902.

g? CÂȘTIGUL PRINCIPAL 1000,000 C0B0NE.5
potoli LosiiH de classă

. limiFwwâ^ în. avjLxâmd- se începe <â.izx nn.oxx la,
fâob**- LOTERIA X-a de CLASSÂ REG. UNG.

■7 pentru tragerea din 22 si 23 Main 1902 st. n. se capetă la 

wffe MHALOVITS & WSSBMHR î»
J*3U- Hm jnifi tiiuimu i: «... L L <ț. A ““: " ““

înainte de a cumpăra, să se 
convingă care este fabricatul 

—= ceB mai bun. =—

7x 7a 7- 7e
Corone fi®__ 6.- 3. - fl.5®
Lei noi 02.8® 6.4® Î5.SO

DEPOSIT
<5e «viocole

igienice.
de mărfuri de gumi

din Paris.J.REIFSpsddfetjnSâ.
I., 5S r a ti <1 s t iit t e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis. 

Trimiterea în provincie cu Mnrsă. 
Discret, â K. 2, 4-. 6, 8, 10 etc.

De închiriat
dela Sft. Mihaitt 1902 în casele din 
Scheifi strada Catarinei, Nr. 30, po- 
siție sănetbsă, fără prav, o

Locuință sprs spadă, 
cu 2 entreurf, care constă din 3 odăi, 
din care 2 cu parchete, bucătărie, pivniță, 
pod etc., conduct de apă, în bucătărie.

FlmdifiS Kwizda.“ Hi
Kwizda fluid 
pentru soldină.
Fricțiune probată 

contra soldinsi. în
trebuințată de Tu
riști, BicicliștI și 

călăreți cu succes, 
pentru recreare du
pă ture mai mari.

Prețul o sticlă cor. 2. - , 'A sticlă cor. 1.20.
-- Veritabil se capetă în tote farmaciile. —

Deposit principal Ba

Fă’ssniK «Eftli.
k. u. k Oest.-ung. kon. Rumân, u.fiirsti Bulg. Hoflif. 

Kreis-Apotheke KORNEUBURG, bei Wien.

Informații în aceeași casă, său 
la dl A. Hartl, strata Hirscher 
Nr. 19.

Qumperatori deFabrica de motors

9—13,448,

din Brazda, SOC. pe SCțil.
(fost Hille).

Fabrică cele mai bu
ne Motore cu Benzin 
și Gaz. Locomobile cu

Benzin pentru mori. perfecte, simple, trainice, sigure și spese puține la
regie. Stau la disposiție cele mai mulțumitore referente, despre mașinele liferate.

®le|BreseKBtaBiitfa genaeiral^ si deposit de «mostre Sa 

IGNAZ GELLERT & C o Budapest 
V®. TBierej»? ending 4fl, (lângă gara de Vest).

Lti esposiții și examinări de concurență 

distinsă cu prețurile prime.

HIF „Gazeta Transilvaniei“ cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcn și la Eremîas Nepoții.

Se aduce la cuDoscința publică, că după ce înaltul Minister reg. ling, de finarțe prin organele sale de controla a făcut re vi ei a iu «uri
lor clasei I, a Periei (a diecea} de clasă reg. ung. priv sau predat leșurile colectorilor principali spre vânzare.

Planul loteriei aprobat de înaltul MinisteriG reg. ung. de finanțe, se publică:

Planul Loteriei a gecea clasă reg. ung. priv
Clasa ântâie Clasa Ș £ S

1

_ Clasa a treia.
Depunere 12.— corone. Depunere 20.- cordne. Depun ere 32.—- corone.

Tragerea în 22 și 23 Maiu 1902. Tragerea: în 18 Și 19 iune 1902. Tragerea: în !5, 16 și 17 Iulie 1902.

Câștiguri Corone. Câștiguri: Corooe Câștiguri: Cordne.
1 â, 60000 1 ă 70000 1 â 80000
1 â 20000 1 ă 25000 1 ă 30000
1 ă 10000 1 â 10000 1 â 200C0
1 ă 5000 1 ă 5000 1 ă, 15000
3 â 2000 6000 3 â 3000 9000 3 â 1C000 30000
5 â 1000 5000 5 â 2000 1C0C0 5 â 5000 25000
8 â 5C0 4000 8 â 1000 8000 8 â 2000 16000

30 â 3r'O 9000 20 â 500 10000 10 â 1000 10009
50 â 100 5000 60 ă 300 18r 00 70 â F.00 35000

2900 â 40 116000 3900 â 80 3120C0 49C0 â 130 637000
3000 câșt. Corone 240000 4000 câșt. Coron e 477000 5000 cast. Cordne 898000

Clasa a pair a. ©lașa a ci n c e a.
i Depunere 40.— corone. Depunere 32. — cordne.

Tragerea în 13 și 14 August 1902. Tragere a în 3 și 4 Septemvrie 1902.

Câștiguri; Cordne. Câștiguri: Cordne.
1 ă 90000 1 ă 100000
1 â 30000 1 ă 50000
1 ă .20000 1 ă 20000
1 â 15000 1 ă 15000
3 â 10000 3' 000 3 â 10000 30000
5 â 5000 25000 5 â 5000 25000

’ 8 â 2000 16000 8 â 2000 16 ■> 0
10 â 1000 10010 10 â 1000 1C000
70 â 500 35000 70 â 500 3 000

3900 â 170 ('63000 3900 â 2C0 780000
4000 câștiguri Corone 931000 4000 câștiguri Cordne 1061000

dasa a s6sa.
Depunere 24. cordne.

Tragerea.1 din 26 Seot. până la 21 Octomv 1902

Cei mai mare câștig în cas favorabil
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600000
400000
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00000
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250000
800000
720000
500000 

5500000
30000 Câștig, și premii cor. 9550000

Tragerea câștigurilor ciasei I., va ave loc m și Hlaiu a. c. în presența oficiului de Control reg. ung. și a unui notar public reg.. 
în Sala de tragere (lV Esku-ter, Intrarea: Duna utza.) Losurile se capetă la toți colectorii loteriei de clasăm reg. ung. priv.

Baa^agaesta, 27 Aprilie 1992, DIRECȚIUNEA9
Loteriei ele clasă 0°e^« ung, privilegiată.

Z-Z A Zî-A/Z-.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


