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ABONAM#
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Aprilie st. v. 1902

se deschide nou abonament, la care Invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii ftiiei ntistre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

cortine, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.Abonamente numai la numerul poporal

de Duminecă:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 4 

cortine, pe șese luni 2 cortine
Pentru România: Pe un an 8 franci, 

pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Turburărî în Orient.
„Dâcă va trece primăvara acesta 

fără ca în Turcia europenă se is- 
bucnăscă grave turburărl, atunci cu 
toții vom pute 4’ue> că mare mi
nune s'a întâmplat. Căci, deși pana 
acuma de-odată cu ivirea primă- 
verei începeau și svonirile despre 
rescole în Macedonia și’n Albania, 
totuși starea lucrurilor în Balcani 
n’a fost nicl-odată atât de posomo
rită pe cât e acum“...

Așa scrie „Pester „Loyd“, care 
foie se scie, că este inspirată dela 
ministerial nostru de esterne.

Nu e tocmai așa de mult de 
când contele Goluchowski șl-a ară

tat marea sa îngrijire în delegațium 
față cu cele ce se petrec în Penin
sula balcanică. El a cjis atunci un 
cuvânt greu, a c|is, că înțelegerea 
dintre monarchia nostră și Rusia, ca 
să se susțină în Balcani pacea și 
stările de față, nu va fi de-ajuns 
pentru a asigura acolo ordinea, și 
că se pot întâmpla, lucruri neprevă
zute și neașteptate.

Astăzi guvernele din Viena și 
Petersburg declară din nou, că vor 
se susțină înțelegerea dela 1897. Cu 
tbte acestea diplomația din numitele 
capitale și cea din Constantinopol 
se teme se nu isbucnescă într’o bună 
dimineță flacăra râsboiului civil în
tre creștinii și mohamedanii provin
ciilor turcesc! europene.

Mai ales în Macedonia și în Al
bania e mare primejdia, ceea-ce con
stată corespondențele tuturor clare
lor europene. Seim cu câtă îndrăs- 
nelă agiteză Saraffof cu emisarii sei, 
cari și-au organisat deja bandele, 
menite a juca un rol în viitorea 
campaniă revoluționară, er încât 
pentru Albania se asigură, că prin
tre Albanesii mirdițl din vilaetul 
Scutari domnesce o fierbere cum de 
mult n’a mai fost.

La acesta se mai adaug soirile 
despre o ciocnire seriosa între nisce 
bande sârbesc! și Arnăuți în sand- 
jacul dela Novibazar în apropierea 
graniței muntenegrene. Slavii orto 
docși ațîțați în contra Arnăuților 
mohamedanl au trecut peste graniță 
pe teritorul acestora cu arme și mu- 
uiți uni. Arnăuții mohamedanl au nă
vălit asupra lor și a urmat un crunt 
măcel, în urma căruia răscdla s’a lă
țit ca fulgerul în localitățile vecine, 
întreg teritorul între Ipek, Mitrovifa, 
Prizrend și Pristina e în ajun dea-se 
revoluționa.

Guvernul turcesc a dat deja, po
runcă de-a espeda grabnic cu calea 
ferată trupe la punctele amenințate 
de răscdlă pentru a pune stavilă nă- 
vălirei bandelor din Serbia.

Același lucru îl face guvernul 

Sultanului și față cu cele-lalte pro
vincii amenințate de rescolă. Și are 
causa de a-se grăbi cu trimiterea de 
trupe căci tocmai astăzi ne sosesce 
o scire alarmantă dela Sofia, care 
spune, că patru-spre-c|ece bande bine 
înarmate au năvălit din Bulgaria în 
Macedonia. Guvernul bulgar la pro
vocarea cabinetelor din Viena și 
Petersburg a promis ce-i drept, că 
va procede energic în contra agita
țiunilor și ilegalităților Macedonenilor. 
Der ce folos, că n’are destulă pu
tere și pdte nici destulă voință de 
a pune stavilă mișcării.

Mult se mai scrie și raporteză 
despre situațiunea în Macedonia. 
Aci se zugrăvesc lucrurile cu colo
rile cele mai îngrijitore, aci se în- 
fățișeză într’o lumină mai puțin pri- 
mejdiosă.

Corespondența oficibsă din Viena 
cfice, că temerile cele mari vin de- 
acolo, că fracțiunea radicală a co
mitetului macedonean, condusă de 
Boris Saraffof, s’a pus în acțiune și 
că, după cum se crede, banii de 
răscumpărare pentru Americana Miss 
Stone au intrat în mânile comitetu
lui, și l’au făcut printr’asta mai ca
pabil pentru agitațiunea ce și-a pro- 
pus’o. Mai e de părere amintita co
respondență că, după-ce guvernul 
turcesc a luat tbte măsurile de pre- 
cauțiune în Macedonia., nu e nici o 
causă de a-se teme așa de mult, 
mai ales că la rândul lor Austro- 
Ungaria și Rusia supraveghiâză și 
eleAvenimentele în Macedonia, în 
sensul învoielei dela 1897.

Ar fi de dorit să se întâmple 
așa cum spereză foia oficiăsă din 
Viena. Ce să-i faci însă, decă Sara
ffof cu bandele sale și decă bandele 
sârbesc! și Albanesii mirdiț! nu mai 
întrebă ce vrea Viena și Peters- 
burgul, ci vor năvăli orbiș mai de
parte, fie ce va fi ?

Aici e pericolul ce l’a presim
țit și prevăzut ministrul de esterne 
austro ungar.

Revista politică.
Săptămâna acâsta s’au ținut în 

Viena consfătuiri comune între membri! 
guvernului austriac și ai celui un
guresc. In consfătuirile acestea s’a 
discutat asupra budgetului comun, 
asupra proiectelor, ce se vor pre- 
senta delegațiunilor și asupra ces- 
tiunilor priviidre la pactul economic 
austro-ungar. In ce privesce budge
tul comun, se scie numai atâta, că 
resultatul tractărilor din cele 3 cf'l0 
este, că între miniștri comuni și mi
niștri de finanțe ai celor două state 
dualiste s’a stabilit în principiu, ca 
în preliminarul budgetului corni.n pe 
1903 să se ia și cheltuelile necesare 
pentru procurarea de tunuri nouă de 
munte.

Cheltuelile cu tunurile de câmp 
se vor lua numai în budgetul co
mun pe 1904 seu 1905. Scirea 
acesta o dă „N Fr. Presse“. Foile 
guvernamentale unguresc! spun însă, 
că miniștri de finanțe, austriac și un
gar, s’au opus pretensiunei ministrului 
de răsboiu și că prin urmare dele- 
gațiunile din anul acesta, cari se vor 
convoca pe cțiua de 6 Maiu st. n., 
nu se vor ocupa cu afacerea nouei 
montări a artileriei.

Decât acesta mult mai impor
tantă e afacerea pactului. Deja Ia în
ceputul conferențelor se răspândise 
vestea, că cei doi miniștri președinți, 
ungar și austriac, nu sunt înțeleși 
asupra cestiunilor principiare privi- 
tăre la tariful vamal autonom, Di
ferențele dintre ei n’au putut fi apla
nate ; oficioșii speră însă, că la vii- 
torea consfătuire dintre Koerber și 
Szell în Budapesta, ei se vor înțelege 
și se va face posibilă desbaterea pac
tului deja în decursul sesiunei de 
vară în cele două pariamente. Cu 
tăte speranțele ce-’ș! dau oficioșii, 
cercurile politice atât din Viena, cât 
și din Budapesta nu se prea încred 
în resultatul consfătuirilor.

*

FOILETONUL „GAZ. TRANS.".

Când m’am întors....
Când m’am întors la noi în sat

Â'i s’a părut că sunt strein, 
Că i scris să nu-ș! găsescă cuib

In lume bietul peregrin.

Și m ;ma când m’a ’mbrațișat
La pieptul ei, ce cald era...

— „Ești tînăr încă, drag copil,
De ceai îmbătrânit așa?“...

Era prin luna lui April
Și primăvară peste tot...

Me ’ncerc să aflu un cuvânt
Să c|ic ceva, și nu mai pot...

In tot trăesce ceva sfânt...
Der nu mai înțeleg nimic;

Din ramă mă privesce blând
Portretul meu, când eram mic

Și par’că ’ml spune lăcrămând
Ș c]ând mirat în fața mea:

— „Copil drăguț cu ochi de foc
De ce-ai îmbătrânit așa?;‘...

Afară ’s cântece și joc
Și lunca totă-i numai flori

De câte or! de dorul lor
N’am stat visând,.., de câte-orl!

Și simt ceva mângăitor
Când tote în jurul meu se string,

Der nu ’nțeleg, și-mi vine greu
Și...nu mai sciu... și ’ncep să plâng

Și ’u fundul sufletului meu
Mă tot întrebă cine-va:

„Copil drăguț și răsfățat
De ceai îmbătrânit așa?“...

Z. Bârsan.

Legenda omului cu creerul de aur.1’
De Alphonse Baudot.

Domnei care-mi cere povești vesele.

Cetind scrisorea vostră, domnă, md în
cercă un fel de remușcare, mă văd nevoit 
a da istoriorelor mele o colore puțin cam 
tristă, cu tote că vă promisesem să vă tri
mit astăcll ceva vesel, ceva nespus de vesel.

De ce sunt trist?... Sunt la o depăr
tare vădită de învălmășala parisiană, pe-o 
colină scăldată de știre, în țtira tamburi
nelor și a vinului de tămâitisă. împrejurul 
meu nu e decât soro și musică; dimineță 
paserile de apă cari fac: „cureli, cureli!1* 
pănă la amiadl, țînțarii..., apoi păstorii, 
cirl cântă din flueraș și frumosele fetițe 
bune, cari hohotesc printre vii. Și totuși 
locul acesta nu-mi pare de loc potrivit 
pentru a pute fi vesel; ași vrti cu tot 
dinadinsul să trimit domnelor poeme de-o 
colore trandafirie și coșuri pline de povești 
drăgălașe.

Și totuși!... Sunt încă prea aprtipe 
de Paris.

In tote dilele mă lovesce cu fărimi- 
turl din durerile sale. Chiar acum când 
scriu aceste rendurl, sunt osândit s’aud ves
tea despre mortea sărmanului Carol Bar
bara; și totă mora mea par’că s’a îmbră
cat în doliu. Adio pasări și țînțarl! In su
fletul meu nu mai e nimic vesel. Etă pen- 
tru-ce, domnă, în loc de-o poveste răsfățată, 
după cum vă promisesem, nu veți audi 
astădl decât o legendă melanoolică.

*

A fost odată un om, care avea un 

creer de aur; da dtimtiă, un întreg creer 
de aur. Când se născu, doctorii credură că 
n’are să trăiască, atât îi era capul de greu 
și craniul de desvoltat. El trăi cu tote 
acestea și crescu la binefăcăttirea lumină a 
sorelui, ca o plantă frumosă de oliv; nu
mai capul său cel mare îi aterna în tot- 
dtiuna greu și ți-era mai mare mila să-l 
vedi cum se lovesce, mergend, de tote mo
bilele. Odată coboria o scară înaltă și se 
lovi cu fruntea de-o trtiptă de marmoră i 
de-i sună capul ca un metal. Se credea 
că-i mort; der ridicat fiind, nu se găsi de 
cât o lovitură ușoră și două știu trei pică
turi de aur închegate în părul său bălai. 
Atunci aflară părinții lui, că copilul avea 
un creer de aur.

Ei păstrară secretul; chiar nici băia
tului nu-i spuseră nimic. Din când în când 
întreba micuțul, de ce nu-1 lasă și pe el 
să se joce pe dinaintea porței cu băeții de 
pe uliță?

„Au să te fure, frumosa mea comtiră“! 
îi răspundea mă-sa.

Și mititelului îi era frică să nu fie 
furat. El se juca tot-dtiuna singur, fără să 
dică nimic și se tîra greoiă dintr’o odaie 
într’alta.
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O scire înveselitore ni-se sem
nal eză din Bucovina. Miercuri în 2 
Aprilie s’a sevirșit alegerea suple- 
mentară din curia proprietarilor mari 
pentru dieta Bucovinei. A fost reales 
d-1 Dr. Iancu cav. de Volcinschi, care 
și-a fost depus mandatul, decis fiind 
a-se retrage cu totul din viâța pu
blică decă s’ar continua cu susține
rea situatiunei critice în rândurile 
politicei românesc! bucovinene. Nu
mitul deputat însâ a revenit asupra 
demisiunei din momentul când a 
triumfat ideia împăcărei și comunei 
lucrări între cele done tabere ro
mâne, er a esta s’a întâmplat în adu
narea plenară a proprietarilor mari 
români, unde nu s’a găsit nici unul, 
care se se pună în contra curentului 
general de împăcare.

In decursul adunării plenare a 
marilor proprietari români, care s’a 
ținut în precțiua alegerii, s’a esprimat
— Bpune „Deșteptarea1' din Cernăuți
— în general cererea, ca conferențele 
pentru stabilirea normelor de comună 
procedere îu cestiuni politice între 
taberile române, se se fînaliseze cât 
de curând. Șeful partidului poporal 
național român d-1 Dr. Iancu cav. 
de Flondor a declarat reintrarea sa. clu
bul dieta/ român și dânsul a propus de 
candidat pe Dr. I. cav. de Volcinschi. 
Acesta s’a declarat gata de a primi 
candidatura și a doua cfi a fost ales 
cu unanimitate.

Alegerea acesta e de o însem
nătate politică deosebită pentru frații 
noștri bucovineni, căci ea însemnă, 
că marii proprietari români din Bu
covina stau strîns pe basa hotărîrii 
adunării alegătorilor români din Mar
tie 1892, când principiul național a 
fost proclamat de principiu funda
mental pentru politica poporului ro
mân bucovinean.

Din parte-ne ne asociem la bu
curia, ce o resimt ac|i tote păturile 
române din Bucovina, că ideia îm
păcării și împreunei lucrări între cele 
două tabere române a triumfat.

*

De-odată cu ivirea primăverii 
circulă erăși sciri alarmante despre 
turburările din Balcani. Cete de Bul
gari macedoneni, bande înarmate și 
stăpânite de dorul resculării, au inun
dat — se dice — teritoriul turcesc, pro
pagând activ o răscâlă în massă a 
poporațiunei. Veștile ce sosesc din 
Macedonia și Albania spun, că nu
merose cete de revoluționari cutrieră 
provinciile, uci^end și jăfuind. Iu nu- 
mărâse localități s’au întâmplat cioc
niri pe strade, s’au ucis omeni și 
numărul celor răniți e mare. Tru
pele turcesc! abia pot resbi cu re
voluționarii. Turcia a fost făcută 
atentă de cătră Rusia și Austro-Un- 
garia să fie pe pază și să ia din 

bună vreme măsurile cele mai es- 
treme pentru a sugruma ori-ce miș
care. In urma acâsta se vorbesce cu 
seriositate despre mobilisari de trupe 
turcesc! la graniță și despre dislo
cări de trupe în provinciile amenin
țate cu revoluțiunea.

Din Viena se telegrafeză, că și 
la granița macedonână s’au produs 
scene sângerăse, aici însă între Sârbi 
și Albanesi. O câtă de Sârbi au tre
cut granița la Kolasin, ducând cu ei 
arme și munițiuni. Curând și bine 
s’au încăerat cu Albanesii. In urma 
acesta în vilaetul Cosovo amenință 
isbucnirea răscolei și sunt temeri, 
că răscola va lua proporții mari. 
Lucrul pare forte serios, căci Aus- 
tro-Ungaria și Rusia au făcut atent 
pe guvernul sârbesc să-și păzescă 
granița, 6r Turciei i-s’a dat sfatul, 
să înăbușescă mișcarea cu putere 
armată. Turcia a trimis trupe la lo
cul pericolului.

*

In numărul trecut de Duminecă 
am vorbit despre reînoirea triplei 
alianțe, care în timpul din urmă se 
cam sgudui.-’e, mai ales din pricina, 
că Italia începuse a se apropia de 
.Francia și a-se îndepărta de Ger
mania și Austria. întâlnirea diplo- 
maților la Veneția, pare că a în
dreptat lucrurile. Așa ser e cel pu 
țin cjiarul oficios din Berlin,
că i eînoirea triplei alianțe ar ti asi
gurată.

A

De trei ani aprope durâză ies- 
boiul din Africa de Sud și Dumnecjeu 
scie, când se va sfîrși. Iți vine în 
minte din istoria veacurilor trecute, 
că Maria Teresia a puitat un res- 
boiu de 7 ani cu Prusia, care s’a 
încheiat pe la î763, apoi ă’a purtat alt 
resboiă mare, numit răsboiul de 30 de 
ani, început pe la 1618, în care s’au 
bătut catolicii cu protestanții. Dâr 
nu va țină și reeboiul din Africa de 
Sud cât a ținut răsboiul Măriei Te- 
resiei, or! chiar cât a ținut răsboiul 
religionar din vâcul al șepte spre- 
cjecelea? Cine pâte se îespundă la 
întrebările acestea?

Etă ce se scie din ultimele sciri 
despre acest răsboiil:

Se scrie din Bruxella (Belgia), 
că acolo s’a ținut un sfat, la care 
au luat parte toți conducătorii Bu
rilor, afară de Kruger. Aici s’a 
hotărît, ca să țină morțiș la aceste 
două lucruri: 1) Independența și 
2) Amnest.ia pentru africanderl.

Ministt ul președinte olandes Kuy- 
per, care actualmente petrece în 
Berlin, a avut o convorbire cu co
respondentul berlines al cjiarului 
„Daily Expresă și a cjis, că pentru 
Anglia este fârte greu, să schimbe 
acuma- starea lucrurilor. După pă

rerea lui Kruyper nu este cu pu
tință o apropiere din partea englesă, 
cât timp este la putere guvernul ac 
tual, Chamberlain nu se pâte da in 
dărăt. Un alt guvern ar ave o situa
ție mult mai ușoră, fiind-că nu i-ar 
fi legate mânile. Cât timp va sta 
lordul Milner în Africa, nu se pâte 
face nimica. Răsboiul nu a înaintat 
nici cu un pas mai înainte și ori 
câte trupe ar duce Englesii contra 
Burilor, nu este cu putință să-i bată.

Kitchener telegrafeză din Pre
toria că colonelul Lawloy cu un de
tașament de dragonl a atacat o ta
bără a Burilor. Dușmanul însă a 
primit ajutore și a primit lupta cu En
glezii. Dragonii după o înverșunată 
învălmășală au trebut se se retragă. 
Au fost răniți 4 ofițeri englesl. Au 
fost prinși 6 Buri. Cu altn cuvinte 
Englesii au căpătat o nouă bătaie. 
Așa trebue tălmăcite vorbele vn-lâ- 
nului Kitchener.

Din Arad primim urmîtorea tristă, scire :

Arad, 5 Aprilie. A.cțl dimineța. 
Episcopul Goldiș a încetat din vieții.

Deși s’a sciut, că episcopul a 
suferit în timpul din urmă de-o bolă 
gravă, totuși soirea întristătore despre 
mortea sa, vine neașteptată.

Lăsăm să urmeze aici câte-va 
date din viâța defunctului episcop :

Iosif Goldiș s’a născut în 17 Februa
rie 1836 în Socodor (comit. Aradului) din 
părinți țărani. Clasele primare le-a absol- 
vat în comuna sa natală și în Bichiș, gim- 
nasiul inferior l’a frequentat în Sarvaș, 
gimnasiul superior și maturitatea le-a fă
cut în Arad, unde a absolvat și teologia. 
A frequentat apoi academia de drepturi 
în Dobrițin și a ascultat la Pesta filologia 
clasică. E de notat, că în timpul studiilor 
sale din Arad, Goldiș a trăit în împreju
rări materiale forte serace. El înse a tre
buit se se susțină dând lecții și fiind „cu
rator" al clasei.

In 1865 cornițele suprem George 
Popa de fericită aducere aminte, l’a nu
mit vice-notar la comitat, er mai târdiu 
fu ales de congregație prim-notar al co
mitatului Arad. La îndemnul metropoli- 
tului Șaguna, I. Goldiș părăsi la 1869 ca
riera civilă și se călugări la mănăstirea 
H.-Bodrog, luând numele de Iosif. Tot 
atunci fu numit profesor de teologie, apoi 
secretar episcopesc pe lângă episcopul 
IvacTcovicI și asesor referent consistorial. 
In 1873 ministrul Trefort îl numi profesor 

ordinar de limba latină și română la gim
nasiul de stat din Arad. \

In 1892 sinodul diecesan îl alese vi
car al Oradiei. La 1896 fu ales deputat 
în dietă. In calitatea acesta el aparținu 
partidului guvernamental și îndeosebi gru
pului tiszaist. Gând s’au pus la ordinea 
dilei în dietă legile politice bisericesc!, a 
votat pentru aceste legi, punendu-se ast
fel în oposiție cu atitudinea archiereilor 
și a corpurilor representative ale bise- 
ricei.

In 2/14 Mafii 1899 fu ales de epis
cop al Aradului în locul rămas vacant 
prin alegerea de Metropolit a episcopului 
Mețianu.

La 1880 fii ales membru corespen- 
dent al Academiei Române, în urma unei 
polemice, ce a purtat’o cu succes contra 
lui Rethy. care susținea teoriile lui Rosier 
și Hunfalvy. A colaborat la almanachul 
„Muguri" în 1859, apoi la „Speranța" și 
„Lumina", al căreia redactor a fost.

Congresul internațional al 
studenților.

5

Studenții tuturor națiunilor au înte
meiat o societate, cu scop de a promova 
interesele culturale și umanitare. Acestă 
societate pdrtă numele de „Corela fraires" 
și la cele două congrese, ce s’au ținut 
pănă acuma: în Turin (Italia) și în Paris, 
studenții români au fost primiți cu multă 
dragoste și prin discursurile lor energice 
au atras atențiunea celorlalte națiuni asu
pra nemului românesc.

S’a discutat anume la acele congrese 
și despre sortea Românilor din Ungaria și 
Transilvania și representanții Românilor 
cunoscând bine limba francesă, în care se 
țineau discuțiunile, au stors aplausele co
legilor lor, pe când studenții unguri, cari 
s’au încercat a-i combate pe Români, vor
bind cam greu franțuzesce și căutând a-șl 
esprima și acolo ideile lor șoviniste, n’au 
găsit resunet nici în Turin, nici în Paris.

In tomna viitore congresul studenți
lor se va ține la Budapesta. Afiându-se, 
că studenții români din Transilvania și 
Ungaria s'ar presenta la acel congres 
uniți într’o secție cu frații lor din Româ
nia, un deputat maghiar a interpelat pe 
ministru-președinte, decă are cunoscință 
despre acestă nouă „tradare de patrie".

Ministrul a respuns forte aspru și a 
pus în vedere, că va elimina dela univer
sitate pe acei student! români, cari vor 
îndrăsni a-se presenta la congres — ca 
Români. Ei nu se pot presenta la congres, 
decât ca Unguri.

D-1 loan Scurtu, președintele secțiu- 
nei române și vice-președinte al federa- 
țiunei „Corda Fratres", a publicat dilele 
acestea un respuns forte bine motivat în 
diarele române „Gazeta Transilvaniei'1 și 
„Tribuna" în care arată, că statutele fede- 
rațiunei așa glăsuesc, ca fie-care membru 
se se înscrie la secțiunea „naționalității 
saleu, prin urmare Românii nu că vor se

La opt-spre-dece ani numai, părinții 
îi descoperiră darul drăcesc, pe care i-1 dă
duse sortea. Și cum ei îl crescuseră și îl 
hrăniseră pănă acum, ca răsplată îi cerură 
puțin din aurul său. Copilul nu se dădu 
înapoi ; îndată chiar — cum, prin ce mij- 
loce?..., legenda nu ne spune — scose din 
craniu o bucată de aur masiv, o bucată 
mare cât o nucă și o aruncă mândru pe 
pola mamei sale. Pe urmă orbit de bogăția 
ce o purta îu cap, nebun de bucurie, îm
bătat de puterea sa, părăsi casa părintescă 
și se avântă în lume să-și risipâscă co- 
mora. Traiul împărătesc pe care-1 ducea, 
aruncând fără socotelă, te făcea să credl 
că creerul lui nu mai are sfârșit. EI se 
împuțina cu t6te astea și bietului om, pe 
măsură ce putea să observe, că ochii îi 
slăbesc, bucuria i-se părea tot mai deșartă 
Odată, într’o diminâță, nenorocitul rămas 
singur printre frînturile și sfărîmiturile unui 
chef, se înspăimântă de enorma gaură, ce 
și-o făcuse în creer; era și timpul să bage 
de semă.

De atunci începu o nouă esistență. 
Omul cu creerul de aur începu să trăiâscă 
singuratic, din munca brațelor sale, bănu
itor și fricos ca un avar, fugând de ispite 
și silindu-se să uite acele fatale bogății, pe 
cari nu voia să le mai atingă....

Din nenorocire un prietin, îl urmă în 
traiul său singuratic și acesta îi c moscu 
secretul.

într’o nopte sărmanul om fu deștep
tat din somn brusc de-o durere grea, ce-o 
simți la cap, o durere grozavă; se ridică 
tulburat și la mijirea razelor lunii vădu pe 
prietinul seu, care fugea ascundând ceva 
sub manta.

Inc’o bucățică de creer, pe care i-o 
furase!...

Peste puțin timp, omul cu creerul de 
aur se înamoră și asta puse vârf la tote ... 
El iubea din adâncul sufletului pp-o fe
meiușcă bălae, care-1 iubea de asemenea, 
der pe care o fermeca mai mult giuvaerica- 
lele, penele albe și ciucurii drăgălași, cari 

îi plăcea să-i simtă bătându-i de-alungul 
cismulițelor.

In mânile acestei ființe mititele — 
jumătate pasere, jumătate păpușe — era 
o plăcere când cădeau piesele de aur. Ea 
avea tote capriciile lui și nu scia să-i dică 
nicl-odată „nu“, însuși de temă să n’o 
amărescă, îi ascunse pănă la sfîrșit trista 
taină a norocului său.

„Așa-deră noi suntem forte bogațl?"... 
îi elicea ea.

Bietul om îi răspundea :
„Ah, da.... forte bogațl!"
Și el îi surîdea cu dragoste nevino

vatei păsărele, care-i mânca capul, din 
când în când apucându-1 frica îi revenia 
dorința de a fi avar, dâr mititica venia 
spre el sărind sglobie și-i dicea:

„Bărbățele, tu care ești așa de bogat, 
cumpără-mi ceva.., der ceva scump, ceva 
forte scump!"

Și el îi cumpără ceva, ceva scump, 
ceva neprețuit de scump.

In felul acesta trăiră vre-o doi ani, 
| când într’o dimineță mititica muri fără ca 

să scie pentru ce..., așa ca o păsărică. Co- 
rnora ajunsese la fund. Cu ce-i mai rămă
sese din ea, ave să-i facă răposatei o fru- 
mosă înmormântare. Clopote,, trăsuri aco
perite cu negru, cai îndoliațl, lacrime de 
argint pe catifea. .. nimic nu i-se) păru prea 
scump. La ce-i mai folosia acum aurul?... 
El dărui pe Ia biserici și prin alte părți, 
fără să se mai socotescă.... și când mergea 
spre cimitir, nu mai rămăsese nimic din 
creerul său miraculos, decât câte-va bucă
țele pe păreții craniului.

Când apăru apoi pe stradă, avea un 
aer rătăcit, mânile morte și se clătina ca 
un om beat. Săra la ora când se lumineză 
bazarele, fu vădut în fața unui mare ga
lantar de stofe și de alte găteli, cari schim
bau fețe-fețe în lumina orbitore. Stătu aci 
mult timp, privind două cismulițe pe satin 
albastru: „Sciu pe cineva, care o să se 
bucure de cismulițele astea!" dise el suri- 
cjând, și ne mai amintindu-șl că mititica 
era deja mortă, întră să le cumpere.

Din fundul prăvăliei negustoresa dădu
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între de acuma în secție română, ci sunt 
de drept și de fapt membrii în acea sec
țiune. Căci decă statutele federațiunei s’ar 
lua după împărțirea politică a popdrelor, 
atunci multe națiuni n’ar pute fi represen- 
tate la congres, cum sunt de pildă Po
lonii, cari n’au țera lor, der au naționali
tate, așa sunt finlandesii etc.

Gând scriem aceste rânduri, s’a în
trunit deja un congres preparatoriu al fe
derațiunei „Gorda Fratres" la Roma (2, 3, 
4, 5 și 6 Aprilie), care va desbate tot ma
terialul congresului dela tdmnă.

La acest congres a luat cuvântul mi
nistrul de instrucțiunea publică Nași, vor
bind la adresa Românilor în mod elogios. 
Studenții români erau representați la Roma 
prin delegații: Gapeleanu, Orănescu, Ilies
cu. Demetrescu, Bonce, Dimitriu, Ghițescu, 
Vișoiu și Xeni din Bucurescî.

După scirile, ce le avem pănă acuma, 
au vorbit Orănescu, Capeleanu și Iliescu 
în aplausele generale ale congresului.

Studenții din Bucurescî au adresat 
congresului următdrea telegramă:

Colegi!
„Deși departe de gloriosa cetate, frații 

voștri români se simt sufletesce printre 
voi. Plini de speranțe, că nu veți permite 
nici-odată se se desprețuescă unde-va atri
butele sacre ale gintei latine, studenții ro
mâni salută cu frățesc entusiasm deschi
derea congresului latin din bătrâna Roma, 
și declară hotărît în acest solemn mo
ment, că înțeleg se se solidariseze în to
tul cu resoluțiunile, ce le veți lua.

Trăescă ideea latină și toți cei-ce 
luptă pentru ea!SCIRILE D1LEI.

— 23 Martie TT.

Studenții români la Roma. Se de- 
peșeză din Roma cu data de 4 Aprilie : 
Eri seră a avut loc o întrunire neoficială 
a membrilor congresului studențesc. Dele
gații români au fost obiectul unor entu- 
siaste ovațiuni. D-l Orăneecu a mulțumit 
într’o vorbire în limba francesă, er Gape
leanu într’un discurs românesc. D-l Iliescu 
a recitat în limba italiană poesia „Ginta 
latină*  de Vasile Alexandri. Italienii au 
urat Românilor să li-se împlinescă aspira- 
țiunile și se progreseze causa națională a 
Românilor. Studenții au visitat „Forul" și 
principalele antichități ale Romei. Mâne 
dimineță, ministrul instrucțiunei publice, 
Nași, va oferi congresiștilor un prând la 
Tivoli. Duminecă va fi ultima ședință a 
congresului. Studenții români vor oferi 
studenților italieni un drapel în colorile 
române și italiene.

Domnul Vincențiu Babeș ne rdgă 
să aducem la cunoscința tuturor acelora, 
cari în cele 8—9 luni din urmă i-au adre
sat epistole la diverse ocasiuni, parte 
gratulându-i, parte consultându-1, său în
trebând de starea sănătății d-sale ect. la 
cari epistole forte numerose nu i-afostcu 
putință de a răspunde, că d-sa, în urma 
unei aprige răceli înainte cu 16 luni, și-a 

contras o bolă de nervi, care îl pune în 
imposibilitatea de a lucra ceva, spiritual 
mai vârtos. Din causa acesta d-sa a tre
buit se renunțe în anul acesta de a merge 
la ședințele „Academiei Române" în Bu- 
curesci.

Dorim din suflet venerabilului nostru 
octogenar cât mai grabnică reînsănătoșare!

Biblioteca din Mândra. Anul trecut 
d-nii învățători Lazar și Ilarie Oomșa, pre
cum și frații Neculae și loan Socaciu, au 
pus basele unei biblioteci poporale la școla 
gr. or. din Mândra (Făgăraș). Acestă bi
bliotecă s’a putut deschide în Martie a. c. 
fiind îmbogățită în timpul din urmă prin 
o donațiune de cărți făcută din partea 
d-lui G. Taflan, elev al cursului adminis
trativ din Clușitî și originar din numita 
comună. Din partea elevilor i-se adreseză 
d-lui Taflan mulțumită, er amicilor pro
gresului român o rugare: să binvoâscă a 
imita esemplul lui Taflan.

Coloman Szell despre Coloman 
Tisza. Ministrul-președinte ungar a avut 
o convorbire cu un jurnalist din Viena 
asupra repausatului bărbat de stat ungar, 
Tisza. Szell ar fi dis despre Tisza, că a fost 
mare patriot, mare. Maghiar, der că n’a 
sciut să se retragă dela putere, când era 
în splenddrea sa. „Noi l’am stimat forte 
mult — a dis Szell — dâr de iubit nu 
l’am putut iubi". Se dice, că Tisza a lă
sat memorii în urma sa, cari se vor da 
publicității. In acele memorii, decă vor eși 
de sub tipar, trebue se fie interesante lu
cruri si despre naționalități.

O crudă desanuîgire. Nicolae Gli- 
gorescu, ferariu din Gain (Bănat), primi nu 
de mult scirea, că el și soru-sa ar fi moș
tenit după un unchiu al lor din România, 
cu numele Gherha, suma de 600.000 co
rone. Gligorescu a pus ciocanul la o parte 
și în loc să potcovescă cai, a început să 
făurescă planuri pentru viitor. Dilele aces
tea însă, care îi fu mirarea, când fu che
mat la solgăbirău, ca să i-se dea moșteni
rea. In loc de 600.000 corone însă, i-s’a 
dat 60 cordne. Gligorescu întrebă, că ce-i 
asta? •— Atâta e moștenirea, răspunse 
solgăbireul. — Nu se pote! răspunse Gli
gorescu. — Ba se pdte, [etă hârtia consu
latului. Cu Gligorescu se învîrtia cancela
ria și înaintea ochilor vedea tot stele verdi. 
Suspinând își luă moștenirea, din care 
lipsiau tocmai patru „nule" și se duse 
erăși la lucrătore, luând în mână ciocanul, 
ca și mai ’nainte.

Atentat contra unei mame. Un cas 
înfiorător s’a întîmplat alaltăeri în Remetea 
(corn. Timișului) Flăcăul de țigan în etate 
de 18 ani, cu numele Petru Ulsila, sub 
pretext, că are să spună ceva important 
mamei sale, Iulia Negru, a ademenit-o la 
drumul țării. Acolo scose Ulsilă un revol
ver și descarcă 2 glonte asupra mamei 
sale. Vădând, că nenorocita victimă zace 
la pământ, scăldată în sânge, o luă la 
fugă. O patrulă de geandannl, care se 
afla din întâmplare în partea locului, se luă 

pe urma tînărului țigan și-1 prinse. Adus 
în fața procurorului, a mărturisit, că a vrut 
să-și omore pe măsa, fiind-că nu l’a lăsat 
să se însdre cu o fată de țigan.

Sub scutul poliției. într’o cafenea 
din Budapesta ședea mai alaltăeri inspec
torul polițienesc Schmidt și își bea ca
feaua. De-odată întră un domn și desbră- 
cându-și paltonul îl întinde pe de-asupra 
capului lui Schmidt și-l acață în cuiu. 
„Ascultă, d-le, aprope nimeni nu este în 
cafenea, o sută de cuie îți stau la dispo- 
siție, tocmai aici ți-ai găsit loc să-ți acăți 
paltonul?" Domnul!și-a cerut scuse și s’a 
pus la o altă masă. După cât-va timp vine 
să-și îmbrace ârăși paltonul și erăși se în
tinde peste capul inspectorului. Asta era 
prea mult, Schmidt puse mâna pe sabie. 
„Scuzați, d-le, săptămâna trecută mi-s’a 
furat un palton. Eu sunt un biet funcțio
nar sărac și n’ași vre să mi-1 fure și pe 
acesta. De aceea l’am atârnat în cuiu peste 
mantaua d-tale, ca astfel să fie sub scu
tul poliției." Inspectorul a rîs din inimă 
de gluma cam amară a funcționarului, și 
l’a iertat.

Pati*u  copii de odată a născut în 
diua de 30 Martie țăranca slovacă cu nu
mele Aulpany în etate de 28 ani, din 
Turo-Tridovry (coin. Trencin). — Unul 
din cei patru a fost născut mort, al doi
lea a murit când îl duceau la botez, al 
treilea a murit alaltăeri, numai al patru
lea a rămas în viață și e sănătos. Mama 
e de asemenea sănătdsă.

O istorie hazlie. într’un orășel din 
Posen, gardistul de ndpte trebuia să sufle 
la fie-care ceas într’un fluer spre a da un 
semn despre vigilența sa. De un timp în- 
c<5ce gardistul „nu sufla" de loc. „De ce 
nu sufli?" îl întrebă primarul. „D-le primar, 
eri mi-a cădut cel din urmă dinte. Fără 
dinți, imposibil să sufle cine-va". — Pri
marul a adus cestiunea în consiliu și s’a 
decis a-i procura gardistului o dentură 
completă artificială. După-ce gardistul fii 
înzestrat cu dentură, primarul aștepta 
obicinuitele fluerături... De geaba. A doua 
di: „De ce n’ai fluerat astă-nopte, ddr 
acuma ai dinți?" — „Am", răspunse gar
distul, „însă doctorul mi-a dis, să-i pun 
ndptea — în apă!"

Englesii contra jidovilor. Acum 
de curând a apărut o carte în Londra, 
care piîrtă titlul „England under the Iews“ 
(Anglia sub Jidovi). Autorul cărții este 
Iosef Banister (London 42. Grays Inn Road. 
W. C.) In acestă carte se descrie natura 
hrapareță a jidovilor și se cere Introduce
rea de legi severe, prin cari să se oprâscă 
imigrarea lor. — Este semnificativ, că 
chiar și în Anglia, vestita țâră a toleranței, 
încă s’a ivit mișcarea antisemită.

Administrația silvică din Timiș va 
ține la 12 Aprilie a. c. (Sâmbătă) licitație 
pentru darea în arendă a pescăritului din 
apele Timișului (Brașov). Pescăritul se va da 
înarendă pe timp de 10 ani. Licitația se va 
ține în numita di în cancelaria adminis

trației din Timișul de jos. Ofertele cu tim
bru de 1 cor. și 20 cor. garanție se pri
mesc pănă la timpul licitației, er condi- 
țiunile se pot vede în ori-ce timp în can
celaria administrației.

Dela Asociațiunea
pentru sprijinirea învățăceilor și sodalilor români 

meseriași, din Brașov.
(Estras din raportul general al comitetului Aso- 

ciațiunei despre activitatea sa în decursul 
anului 1901).

In interesul causei, pentru care lu
crăm, avem ondre a presenta onoratului 
public un extras din raportul nostru ge
neral, presentat adunării generale ținute 
la 3/16 Martie a. c.

Luând în considerare împrejurările 
culturale, 'sociale și naționale, între cari 
trăim, Asociațiunea și-a dat silința, ca să 
îndemne pe Români a-se aplica la meserii 
sub condițiunile cele mai favorabile. Mij- 
Idcele și căile, pe cari Asociațiunea a 
căutat să-și ajungă acest scop sunt dife
rite. înainte de a-le expune, vrem se atra
gem atențiunea onoraților cetitori asupra 
împrejurărilor, că cel mai mare număr de 
învățăcei îl dă împrejurimea Brașovului și 
nici decum orașul Brașov, și că aprdpe 
toți sunt din părinți săraci, împrejurări, 
care numai piedeci pun plasării băeților 
români pe la meserii și îngrijirii lor în 
decursul anilor de învățătură.

Cunoscând Asociațiunea aceste nea
junsuri, a căutat să le delăture după pu
tință și să fie ocrotitdrea neajutoraților 
băeți. Comitetul Asociațiunii și-a dat si
lința să afle, care ar fi branșele, la cari 
s’ar pută aplica băeții români, pentru-ca 
să potă trăi mai cu înlesnire, și cari ar fi 
acei măestri, la cari ar pute fi plasați nu- 
miții băeți. Tote aceste împrejurări sunt 
cu totul necunoscute dmenilor dela sate, 
cari deși ar ave pote dorința să-și aplice 
băeții la meserii, totu-și neputendu-se 
încrede în ori-cine, se înstreineză de pla
nul acesta.

E forte estinsă corespondența, ce a 
purtat’o comitetul Asociațiunei cil părinții 
învățăceilor, din care se vede, că părinții 
cu deplină încredere pun copiii lor sub 
scutul Asociațiunii, care se îngrijesce de 
plasarea băiatului, de încheierea contrac
tului cu măestrul respectiv și] de purtarea 
ambilor acestora, și să aplaneze neînțele
gerile ivite între măestru și învățăcel.

In chipul acesta i-a succes Comite
tului Asociațiunei a plasa în anul 1901 
învățăcei în număr de 66 la 15 branșe, 
ăr numărul tuturor învățăceilor, cari stau 
sub îngrijirea Asociațiunei, a fost în anul 
trecut de 311, dintre cari s’au eliberat în 
cursul anului trecut 112 calfe la 16 branșe, 
er cea mai mare parte dintre aceștia s’au 
depărtat din Brașov, stabilindu-se prin alte 
ținuturi din țeră și o mare parte în Ro
mânia.

Pentru-ca lipsa de mijldce să nu de
părteze un număr prea mare de băeți 
dela îmbrățișarea meseriilor, Asociațiunea 

un țipăt. Ea se dădu înapoi de spaimă vă- 
dend înaintea ei un om, care se apropie 
de comptoar privindu-o dureros cu un aer 
de smintit. El ținea într’o mână cismuli- 
țele de satin albastru, er cealaltă, cu un
ghiile pline de sânge din causa răzăturei 
celui de pe urmă aur de pe pereții craniu
lui, i-o întinse negustoresei.

Acesta e, ddmnă, legenda omului cu 
creerul de aur.

A

Cu tot aerul său de poveste fantas
tică, acestă poveste e adevărată dela înce
put pănă la sfîrșit. E povestea bieților 
omeni condamnați în lume să trăiâscă din 
creerul lor și pănă la morte să plătescă 
nimicurile vieții cu cu tot ce au ei mai 
scump, cu bucăți din sufletul lor... Acesta 
pentru ei e o durere de fie-ce clipă; și 
când nu mai pot suferi.... când nu mai 
pot.....

Veiurio.

Scrisâre.
Ore unde-i călimaru,
De l’ar fi mâncat amaru !
Două dile l’am cătat
NicăirI nu l’am aflat.
M’am pus la masă să scriu, 
Să scie mândra că-s viu ;
Și să scriu o cărticea
S’o trimet la mândra mea;
O carte cu cinci pecețl
Să nu uiți, că nu mă vecjl.
Și me rog mândră frumos,
De cumva eu drag ț’am fost, 
Să-mi faci o cămașă albă
Se vedl mândră că-mi ești dragă.
Pe mâneca de-a drepta
Scrie-țl mândră fața ta,
Și pe latul dinapoi
Scrie-țl ochii amândoi;
Er pe latul dinainte
Să scrii a mele cuvinte
Ce le-am dis la despărțire : 
„Rămas bun a mea iubire".

Și pe guler pune flori 
Să-mi fie de sărbători.
Să-mi trimețl cămașa, dragă, 
Cu poșta ’m pârâtului
In capu Bârladului, 
în fața spitalului, 
în ocolul școlilor, 
în salonu Domnilor.
Și tu mândră mi-o trimete 
Pe-o frundă de măgheran 
La liceul cel -Codrean 
Unde-oiîî locui un an.
Și mi-o cose cu cheiță 
Să n’o desfacă ’n Bistriță.
Și pe ea mai pune rujl 
Se n’o desfacă la Cluj. 
Cose-o mândră cât de rău 
Să n’o desfacă ’n Brașeu, 
Și pe ea pune pecete
Să sciu că-i din Rodna-veche, 
Și cose-o cu tulipanl 
Trimite-o prin BurdujanI, 
Ori ca să n’avem vre-un val 
Trimite-o pe la Predeal.

Că eu la vam’ o iii plăti 
Pentru ea, ce mi-or pofti, 
Numai să am dela tine 
Cât oitî fi în țări străine 
Ceva sămn, că mă iubescl 
Și că la mine gândescl.

Mândră, când io void muri 
Din gură că void grăi: 
Aduceți-mi cămașa 
Ce mi-a făcut’o mândra, 
Cu dânsa să putrezesc 
Decă ’n lume nu trăesc, 
Și să putrezesc cu jele 
Cu cămașa mândrei mele. 
Ca să vadă lumea totă 
Cum e dragostea ’nfocată, 
Să vadă totă lumea 
Ce plătesce dragostea, 
Și se vadă lume multă, 
Că nici la mdrte nu se uită.

Bârlad. Iosif Zinvelescu.
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îi ajută și în direcțiunea acesta, și mai cu 
sdmă prin distribuirea de stipendii, de 
care în anul de gestiune 1901 au bene
ficiat 31 de ucenici. Suma distribuită ca 
stipendii a fost de cor. 1074,55. Ou haine 
și încălțăminte s’au provădut 116 ucenici, 
distribuindu-se acestea în dina de 24 
Noemvrie 1901, când s’a celebrat și un 
parastas pentru fericitul binefăcător M. 
Stroescu, la care a participat întreg Co
mitetul. Pentru aceste ajutore s’au spesat 
cor. 874. Suma totală, cu care s’au ajuto
rat ucenicii în anul trecut a fost corăne 
2558, din care s’au plătit taxe școlare, 
s’a plătit pentru spălat, pentru cărțî, pen
tru drum și altele. Comitetul și-a dat si
lința. ca la distribuirea acestor ajutore să 
fie cât se pote de just și de precaut.

Asociațiunea s’a îngrijit mai departe 
și de progresarea intelectuală-morală atât a 
membrilor ei, cât și a celor ocrotiți de ea. 
Pentru acesta Comitetul a deschis în lo
calul Asociațiunei un cabinet de lectură, 
a pus la cale ținerea unor conferințe aco
modate intereselor și priceperii celor in
teresați, cari s’au anunțat tot-deuna la 
timp în „Gazeta Transilvaniei1*.  Afară de 
aceea, că o parte Jdin învățăcei frecuen- 
teză școla orășenescă de industrii, er altă 
parte școla de stat de meserii, pentru-ca 
la unii se se trezescă, er la alții să se 
susțină și să se desvolte și mai departe 
sentimentele religiose morale, sociale și 
naționale, și pentru-ca să se familiariseze 
unii cu alții, în fie-care Duminecă s’au în
trunit ucenicii în localul Asociațiunii, 
unde li-s’au dat povețe și învățături prac
tice, li-s'au împărțit cărți din biblioteca. 
Asociațiunei și din când în când s’au con
trolat, decă în adevăr au cetit acele cărți 
și cât au înțeles din ele. Pe lângă acăsta 
s’a îngrijit și de catechisarea elevilor.

•Comitetul a găsit de cuviință a par
ticipa prin delegați trimiși din sînul Aso
ciațiunii la esposiția profesională și indus
trială de casă din Sebeș, care împreju
rare a contribuit la încurajarea ăstor-fel 
de încercări și la susținerea bunelor rela- 
țiuni între societățile homogene. Cu acestă 
ocasiune s’a discutat și cestiunea unui 
eventual congres al meseriașilor, accen- 
tuându-se necesitatea unei corespondențe 
mai vii între diferitele reuniuni de me
seriași.

Cu recunoscință amintim pentru anul 
trecut pe următorii binefăcători ai Asocia
țiunei: 1. Institutul de credit și economii 
„Albina" din Sibiiu, care a votat și pen
tru anul trecut suma de cor. 400 pe seina 
Asociațiunei ndstre. 2. Redacțiunile și ad- 
ministrațiunile foilor: „Familia*,  „Foia po
porului", „Transilvania1*,  „Monitorul Ofi
cial"', „Voința Națională" și „Albina", cari 
au binevoit la apelul nostru a ne trimite 
gratuit câte un esemplar din foile numite 
pe sema cabinetului de lectură al Asocia
țiunei ncîstre; 3. Eforia școlelor centrale 
din loc a dat și în anul espirat câte 15 
bilete de baie în fie-care Duminecă pen
tru ucenici.

Tuturor ace«itor binefăcători comite
tul le-a adus la vreme mulțămită în scris.

Pentru-ca onorații cetitori să-și facă 
o idee și de starea materială a Asociațiu
nei, dăm următorul estras din Raportul 
Cassei pe 1901:

I. Suma intratelor este la finea an. 
1901 cor. 8538*39,  a eșitelor cor. 5293’96, 
rămâne said per cassa pe an. 1902 cor. 
3244'43.

II. Fondul Asociațiunei neatacabil a 
fost cu finea an. 1900 cor. 10210, a cres
cut în cursul an. 1901 cor. 158 20, este la 
finea an. 1901 cor. 10368'20.

III. Fondul Stroescu neatacabil este 
cu finea an. 1901 în scrisuri fonc. noin. 
Lei noi 47’700.

IV. Fondul Stroescu diar este cu 
finea an. 1901 în scrisuri nora. Lei noi 
19.300 și said per cassa cor. 1500.55.

V. Credite acordate la măestri cu 
finea anului 1900 au fost cor. 6423.40; în 
decursul an. 1901 s’au încasat cor. 572-94, 
rămâne rest la debitori la finea an. 1901 
cor. 5850'46.

VI. Fondul disponibil Asociațiunea 

este cu finea an. 1901 în said per cassa 
cor. 1554'34.

VII. Fondul disponibil Stroescu este 
cu finea anului 1901 în said per cassa 
cor. 44-98.

VIII. Contul Diverse este cu finea 
an. 1901 în said per cassa cor. 57'84.

IX. Fondul pentru spălatul ucenici
lor este cu finea an. 1901 said per cassa 
cor. 90'04.

Cu acest estras am avut intențiunea 
de a pune onoratul public în curent cu 
mersul general al Asociațiunei nostre, ca 
al uneia dintre acele reuniuni, cari tre- 
buesc în deosebi spriginite.

Convocare.
In legătură cu cerculariul Venerabi

lului Oonsistoriu archidiecesan dto 3 Ia
nuarie 1902 Nr. 1 Scol, aduc la cunoscința 
tuturor învățătorilor (și învățătorelor) de
finitivi, provisori și suplinitori din 'cercul 
Brașovului, compus din protopresbiteratele 
Brașov și Trei scaune:

Că conferența învățătorescă, convo
cată prin cerculariul amintit, să va ține 
Joi în 18, Vineri în 19 și Sâmbătă în 20 
Aprilie v. a. c. în sala cea mare a girnna- 
siuiui român ortodox din loc după urmă
torul program-.

Joi în 18 Aprilie v. 1. La 9 ore a. 
m. se va celebra în biserica Sfântului 
Nicolae din Scheiu: Chiemarea duchului 
sfânt și parastas întru pomenirea fericiților 
în Domnul: Andrei, Emanuil, Miron și a 
învățătorilor răposați din amintitele două 
protopresbiterate. 2 Deschiderea conferenții 
și constituirea ei. 3. Învățătorul (director) 
loan Vătășan din Brașov va ține prima 
lecție practică din sciințele naturale (învă
țământ intuitiv) cu elevii din anii I și II 
de școlă. 4. La 2 ore p. m. învățătorul 
Zenovie Popovici din Satulung (Biserica Sf. 
Archangheli) va ține un discurs teoretic 
despre importanța și direcția practică, care 
ar trebui sS, se dea sciințelor naturale în 
școla primară.

Vineri în 19 Aprilie v. 1. La 8 dre 
a. m. învățătorul Savu Luca din Satulung 
(Biserica Sf. Archangheli) va țină a doua 
lecție practică din sciințele naturale (bota
nică) cu elevii din anul III de școlă. 2. La 
10 ore a. m. învățătorii Nicolae Rădoiu 
din Dobolii inferiori (Trei scaune) va ține 
a treia lecție practică din sciințele' natu
rale (Zoologie) cu elevii din anul IV de 
școlă. 3. La 2 ore p. m. continuarea dis
cuției din anii 1898, 1899 și 1900 asupra 
temei dată de ven. consistoriu: „Ce ob
servări, eventual ce defecte s’au ivit în 
praxă cu privire la planul de învățământ 
cuprins în partea XIII §§ 95—99 ai nor
mativului școlar votat de sinodul archidie
cesan în sesiunea anului 1882.**  La ordinea 
dilei: Materialul din aritmetică.

Sâmbătă în 20 Aprilie v. 1. La 8 bre 
a. m. învățătorul (director) Dometie Do
garm din Satulung (Biserica Sf. adormiri) 
va ține a patra lecție practică din sciin
țele naturale (mineralogie) cu elevii din 
anii V și VI de școlă. 2. La 10 6re a. m. 
continuarea discuției din anii 1898, 1899 
și 1900 asupra temei dată de ven. con
sistoriu și amintită la pot. 3 anterior cu 
privire la normativul școlar în vigore. — 
La ordinea dilei: Materialul dein Sciințele 
naturale.

Toți învățătorii amintiți au să pre- 
sinte înaintea comisarului lucrările lor în 
scris, fie ele practice, fie teoretice.

Lecțiile practice să fie cu elevii din 
anul respectiv fiind de față și celelalte 
despărțăininte; după fie-care lucrare teo
retică ori practică membrii își fac obser
vările critice, apoi cu maioritate de voturi 
să enunță conclusul conferinții.

Brașov, 19 Martie 1902.
Dr. Vasilie Saftu,

comisar consist. 

Plantarea de pomi din Mohu.
— 31 Martie n.

Intre mijlocele, de cari „Reuniunea 
română de agricultură din comitatul Si
biiu" se folosesce la desvoltarea interesu
lui în economii noștri pentru îndeletnici
rea cu cultura pomilor, se număra șiplan- 
tarea de altoi în grădina fie-cărui membru 
al ei cu locuința în cutare localitate. Pen
tru anul de față acestă plantare s’a făcut 
în grădinile membrilor din comuna Mohu.

In acest scop, trimișii reuniunii nos
tre agricole, d-nii Dem. Comșa, presiden
ts, și Victor Tordășianu. secretarul reu

niunii, s’au presentat Duminecă, la 30 Mar
tie n. c. în comuna nostră. Plantării i-a 
premers o demonstrațiune interesantă și 
instructivă din tăte punctele de privire, 
ținută prin d-1 preș. Comșa, în sala cea 
mare a școlei, în ființa de față a locui
torilor din comună și a câtor-va ospețl 
din Bungard.

In espunerile sale, d-1 Comșa ne 
arată greșelile, cari le facem altoind de 
regulă când pădurețul este prea bătrân și 
afară de aceea cum noi nu punem nici 
un fel de grije la alegerea pădureților. 
Pădureții, când se altoesc, să aibă versta 
de 2 anî cel mult. Încât pentru rădăcina 
pădurețului obiceiul nostru este a privi 
drept cel mai potrivit pădureț pe cel cu 
multe și grdse rădăcini, pe când econo
mul bun reteză scurt tote rădăcinile mai 
grose, din cari răsar o mulțime de ră
dăcini (mustăți) subțirele. Acestea tocmai 
fiind multe și fiind resfirate în pătura de 
sus a pământului, mai bogat în materii, 
absorb multe materii nutritive neapărate, 
pentru-ca pomul să se desvolte. Pădureții 
cu rădăcini lungi au neajunsul, că aceste 
rădăcini în loc de-a cresce înlături, se duc 
spre adâncime, unde pământul este lipsit 
de materiile amintite. O altă greșelă de 
căpetenie o facem când cu altoirea, de- 
ore-ce noi în loc să altoim lângă pământ, 
altoim la vârful seu mijlocul trunchiului. 
Surcelul nobil, folosit de noi, nu e potri
vit nici el pentru altoire, deore-ce în loc 
se folosim mlădițe tinere și scurte cu cel 
mult 3 ochi, întrebuințăm mlădițe bătrâne 
și lungi și acestea cu gândul, ca pomul 
altoit să crescă repede și repede să pro
ducă și pome. Mai greșim și atunci, când 
tot cu gând de-a ave îndată pomul rodi
tor, ținem tdte crengile crescute în pri
mul și în al 2-lea an pe altoi. Economul 
bun nu lasă pe pomișorul său decât 5 
crengi și pe acestea le scurteză de regulă 
de-asupra unui ochiu, ce stă înafară, și 
din care apoi dau alte crengi tot înafară, 
ca astfel corona pomului se nu fie lipsită 
de radele sdrelui, de căldura trebuin- 
ciosă etc.

Prelegerii și demonstrației din școlă 
i-a urinat plantarea pomilor în grădinile 
membrilor. In acest scop membrii reuniunii 
au săpat cu dile înainte câte o gropă de 
peste 1 metru lărgime și peste o jumătate 
metru adâncime. Obiceiul de-a planta po
mul la mare adâncime, adecă de.-a pune 
în pământ și trunchiul pomului, care nu 
trăesce în pământ, a fost viu combătut. 
D-1 Comșa ne-a arătat cum la plantare 
avem neapărată trebuință, pe lângă gropă, 
de un par forte gros și cât se pote de 
oblu și neted, pe care-1 împlântăm cât se 
pote de adânc, după aceea reaședăm pă
mântul scos dela suprafață, apoi îl călcăm 
binișor cu picidrele și când e gropa plină, 
aședăm în ea pomișorul de așa, ca- gâtul 
rădăcinilor se se găsescă asemenea cu 
suprafața pământului, după aceea tot pă
mântul, ce a fost scos din gropă, se adună 
în jurul pomișorului și se face în forma 
unei largi tipsii, în care se varsă o cofă 
de apă cu scop, ca apace se aruncă din 
înălțime și cu repediciune, se străbată și 
se ducă pământ prin tote golurile, ce ar 
fi rămas printre rădăcini.

Parul înfipt nu are se trecă în lun
gime peste basâ crengilor pomișorului. 
Dece dile după altoire pomișorul se bgă 
de par binișor cu funie de cocos, care pe 
lângă că e trainică, mai are și avantagiul, 
că nu ține apa și este forte ieftină. Unel
tele, ce le folosim, sunt și ele stricăciose, 
dedre-ce curățit pomul cu un cuțit rău, 
acela priinesce o mulțime de răni, ce nu
mai cu greu se vindecă. Rănile causate 
prin tăieturi tvehuesc unse cu ceră de al
toit, ca să se vindece repede și apa să nu 
răsbată la lemn etc. Prelegerea teoretică 
și practică abia s’a finit după orele 4d. a. 

Țin să mai amintesc, că reun. 
nostre agricole îi revine meritul de-a fi 
alcătuit în Mohu o însoțire de credit sis
tem Raiffeisen, din ale cărei rode comuna 
politică s’a folosit cu un ajutor de 2000 11. 
la edificarea pomposului edificiu al primă
riei, școla confesională de altul de 400 fi. 

^tc. etc., mai departe a unei tovărășii

agricole, prin care s’au introdus în co
muna nostră nu mai puțin ca 3 mașini de 
semănat și alte multe mașinării și unelte 
economice etc.

Pentru tote ostenelele aduse de re- 
presentanții reuniunii în folosul comunei 
nostre, au mulțumit în cuvinte alese pa- 
rochul nostru loan Slăvescu, asigurându-i 
de dragostea și cinstea poporului recu
noscător.

Un economist.

Intîmpinare.
D-nii membrii ai reuniunei meseriași

lor români din Bistrița: G. M. Ungurean, 
Vasilie Lungu, Ioan Morariu, Ioan Moldo
van, Varga Vasilie, George (nedescifrabil) 
Pavel Beșuan, George Mateiă, Grigorie 
Pop și loan Avram ne trimit o lungă în
tâmpinare la corespondența din Bistrița 
publicată în nr. 50 dela 8 Martie al foiei 
nostre, în care s’a vorbit și despre reuniu
nea meseriașilor români din Bistrița.

Domnii sus numiți die, că „e o afir
mare răutăciosă, că inteligența română din 
Bistrița nu se intereseză de reuniunea me- 
seriașilor**,  — căci inteligența a compus 
statutele și a alergat în tote locurile, ca 
ele să fie recomaudate spre aprobare. Inte
ligența a luat parte la tote adunările și 
la tote representațiunile date de meseriași; 
cu puține escepțiunl, ea s’a înscris de mem
brii fundatori și membrii ajutători. Decă 
nu se procură foile câte ar dori anonimul 
corespondent, causa e că timpul dela înfiin
țarea reuniunei e scurt etc.

Nu corespunde adevărului afirmarea 
că „președintele Reuniunei nu s’a învoit 
ca la prinderea postului mare să se țină 
petrecerea cu concert și joc"*.  O astfel de 
petrecere nici nu s’a hotărît a-se aranja; 
s’a hotărît numai ca „la prinderea postului 
mare are să se țină o petrecere esclusiv a 
meseriașilor, așa ijicend o petrecere de 
casă.... căci numai cu puțin înainte s’au 
dat două representațiunl teatrale, apoi cea 
mai mare parte a familiilor inteligente 
sunt în doliu, er cealaltă parte voia săȚe- 
trecă prinderea postului la casele lor**.  Nu 
se pute, deci, conta la un succes material. 
E drept, că vice-președintele într’o altă 
ședință a comitetului și-a esprimat dorința 
de a face din acăsta petrecere în cerc res- 
trîns o petrecere publică, „însă comitetul, 
ținând cont de cele hotărîte și întărite, a 
rămas pe lângă decisiunea adusă**.  Nu-i ade
vărată nici afirmarea, că președintele ar fi 
oprit concertul; chiar d-sa a fost de părere 
ca concertul să se facă.

Intîmpinarea ia apoi în apărare inte
ligența română din Bistrița, dicând urmă- 
tdrele:

„Ore nu inteligența română din Bis
trița a conlucrat la înființarea institutului 
de credit și economii „Bistrițiana**  din care 
se ajutoră atâția și atâția Români din tote 
clasele, parte prin împrumuturi, parte prin 
ajutore, scoțendu-se de sub jugul cămătari
lor ovrei? Ore nu inteligența română din 
Bistrița a fost aceea, care în timpul dela 
1885 încoce a pus basă unei vieți româ
nesc! în Bistrița? Ore nu inteligența a în
ființat reuniunea română de cântări din 
loc? Ore nu inteligența a susținut’o din 
tote puterile atât în privința materială, cât 
și cu povețe bune ? Ore nu iuteligența a 
sprijinit’o în tote unde numai a voit să 
dea semne de viâță? . 6re nu inteligența 
ne-a înființat reuniunea de înmormântare și 
ore nu inteligența a conlucrat și conlucră 
din tote puterile pentru prosperarea ei, 
ceea-ce pănă acuma s’a arătatj așa de îm
bucurător? Ore nu inteligența a conlu
crat la cumpărarea bisericei pompose rom. 
gr. cat. ? Ore nu inteligența a conlucrat, 
de astădl avem și parochie gr. or. în Bis
trița? Ore nu inteligența conlucră diu tote 
puterile pentru înființarea casinei române, 
și lucră diua neptea la compunerea statu
telor? Ore nu inteligența română din Bis
trița, ca representantul despărțământului 
„Asociațiunei** , a conlucrat la înființarea 
bibliotecilor poporali, din care fie-care țăran 
scoțind cărți, pote să-șl înmulțăscă cunosci- 
ințele sale pe tote terenele? Ore nu este 
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inteligența română, la locul ei în tote afa
cerile, fie private, fie publice, fie sociale, 
fie politice, unde e vorba de lucru româ
nesc? Și acum pentru tote câte le-a făcut 
și le face, întrebăm : ore merită inteligența 
română din Bistrița, ca să fie aruncată cu 
noroid din partea unor omeni când, unde, și 
pot? Așa credem, că acâsta e prea mult, 
și că am comite un păcat, decă am lăsa 
aceste adevăruri nedescoperite“.

Serate de ale meseriașilor.
La ședința literară a treia, ținută 

.Joi, la 27 Martie n. c., în localitățile „Re- 
uniunei sodalilor români din Sibiiuu, au 
luat parte peste 100 persone. Se remarcă 
acăstă ocasie prin faptul, că Reuniunea a 
sărbătorit aniversarul al 40-lea al unuia 
dintre primii membrii ai săi, a bătrânului 
măestru compactor loan Cristea, care ală
turea de Moise Albu, primul măestru pan
tofar în Sibiiu, și de Nicolae Simtion tipo
graf, fost vice-president al reuniunii și ac
tual membru onorar al ei, unicii măestri 
români formau garda mult regretatului în
temeietor al reuniunii, a venerabilului Ni
colae Cristea, la alcătuirea reuniunii.

Serbarea șl-a făcut începutul cu ese- 
cutarea prin corul reuniunii de sub condu
cerea zelosului dirigent C. Popa, a compo- 
siției „Etă (lina triumfală11, după care pre
sidents reuniunei d-1 Victor Tordașianu, a 
rostit o cuvântare ocasională, dicend cam 
următorele:

AstădI, când suntem întruniți la a 
treia ședință literară, dat ne este de a ne 
întrețină puțin cu vieța unui om modest, 
der’ harn'c, cu vieța unuia dintre bravii 
representanțl ai stegarilor și antemergăto- 
rilor clasei nostre de mijloc. Vorba e de 
noi de toți cinstitul bătrân loan Cristea 
măestru compactor, care lungi 40 ani, cu 
hărnicia proprie Românului, șl-a purtat 
meseria în acest oraș, în care meseriașul 
român abia numai de puțin timp încoce 
îți pote face casă și masă.

Familia iubitului nostru coleg, sunr 
câte-va dile, în cerc restrîns a îmbrăcat 
haine de sărbătore și a serbat fără sgomot 
și fără alaiă,. înțeleg fără felicitări, fără 
banchet, fără daruri, fără serenădl, precum 
se obiclnuesee la alții mai fericiți muritori, 
aniversarul al 40-!ea de când capul acestei 
■cinstite familii șl-a deschis atelierul său de 
compactorie în Sibiiu.

Cum inse de numele acestui venerat 
bătrân, pe care îl putem cu drept cuvânt 
numi tată al meseriașilor noștri, este strîns 
legată și vieța nostră ca reuniune, de ore- 
ce pe densul îl aflăm alături de întemeie
torul reuniunei, de mult regretatul Nicolae 
Cristea, fost prim president și president 
onorar al nostru, ale cărui oseminte, cu 
■câte-va septămânl în urmă, în plină jale a 
nostră le-am astrucat la cele vecinice, ba 
numele iubilantului nostru ne revocă în 
memorie pe prototipul muncei neobosite, 
pe primul patron al nostru, de pie me
morie marele archiereu Andreii! baron de 
Șaguna, care în înalta sa înțelepciune și 

-cu nemărginita lui dragoste de neam, fon
dând tipografia archidiecesană la 1850 cu 
scop de a eda cărți b sericescl, școlare și 
sciențifice cu un preț cât se pote mai mo
derat, s’a îngrijit tot-odată ca legarea aces
tor cărți să se facă tot prin un conațional 
al său — dicem, din aceste motive cuvi- 
ne-se, ca reuniunea nostră, precum ia parte 
la neajunsurile membrilor, tot asemenea 
datore este a îmbrăca haină de sărbătore, 
când vorba e, ca unul dintre cei buni ai 
:săi îmbracă-se în haina bucuriei, în haina 
■curățeniei sufletului, ea fără gând rău și 
-cu smerenie și cu recunoscință fiescă să-fi 
•înalțe suflatul îu sferele ceresc! spre a 
aduce părintelui Atotputernic mulțumirile 
pentru ajutorul dat și a implora darul prea 
înalt și pentru restul vieții.

Veneratul nostru iubilant îșl pote 
flice cu mândrie : am venit, am vădut, am 
învins, de ore-ce la veuirea sa în Sibiiu 
mult timp nu se găsia aici decât d-sa și 
Moise Albu, măiestru pantofar, care la 1860 
numai cu îrigăduire dela locotenența ces. 
reg. din Sibiiu și-a deschis atelierul și ti

pograful Nicolae Simtion, — astăfll mai 
că nu e stradă, care să nu porte cel puțin 
o firmă românescă ca dovadă, că munca și 
jertfa închinată de iubitul nostru iubilant 
și contemporanii săi pentru înainta ea și 
întărirea clasei nostre de mijloc, rode îm
belșugate au adus și nu vor înceta a aduce 
și în viitor; d-sa mai pote avâ mândria de 
a fi crescut în atelierul său modest mulțl 
compactorl, cari astăcjl aședațl sunt în di
ferite centre, ba compactorul Neuzii, care 
cu plin belșug de mașinării electrice îșl 
portă meseria de compactorie, la d-sa șl-a 
câștigat primele cunoscințe din acestă me
serie.

Reuniunea nostră modestă și în plină 
luptă cu neajunsurile, ce ne copleșesc, ne- 
fiind în plăcuta posițiune de a-șl arăta 
altfel recunoscință sa, îți dedică ție, vene
rabile măiestru bătrân, serata de astădl și 
felicitându-te pentru vieța petrecută ca 
muncitor cinstit în acești 40 de ani trecuțl, 
îți doresce ca bunul Dumnedeu să te tră- 
iescă încă mulțl și fericiți ani împreună 
ou soția și cu fiul cinstiei tale.

D-1 Cristea plin de emoțiune muițu- 
mesce pentru serbarea, ce i-o face Reuniu
nea, lângă care a stat și va sta pănă la 
morte și doresce causei meseriașilor ro
mân să trăiescă, să crescă și să îuflo- 
rescă!

IntrațI cu acestea în ședința literară 
propriu disă, d 1 Augustin Bena esecută la 
pian valsul „Valurile Senei11 ; d-șora Ana 
Banea ne delectezi cu poesia „Călugărul11, 
de Maria Cioban; d-șora Elena Buiaii, una 
din vechile nostre coriste, declamâză cu 
sentiment poesia „Fata mamei cea mai 
mică11, de Coșbuc; d-1 Nicolae Bratu, culeg, 
t'pograf, ca în tot-deuna ne-a predat cu 
multă pricepere poesia „Nunta Zamfirei11 
de Coșbuc; d-șorele Ana Banea și Elena 
Buian, în emulațiune nobilă una cu alta, 
ne-au mai delectat: prima cu poesia „Sub 
patrafir11, de Gr. Coșbuc și a 2-a cu rCiaiu 
nouu, de V. Alexandri, secerând ambele 
multe și furtunose aplause. Laurii seratei 
de astă-dată revin d-lui George Moga, an
gajat la teatrul german de sub conducerea 
directorului L. Bauer. D-sa ne-a cântat cu 
multă precisiune composiția „Domnul Tu
dor11 de Nicolescu, musica de Brăteanu, er 
ca punct final ne-a predat cu mult haz și 
multă mimică cupletul împrovisat de d-sa: 
„Cum ne petrecem vieța11, în care repor- 
tându-se la vieța sa de măiestru petrecută la 
sat, în cele următore cântă pe măiestrul 
angajat la teatru, la neajunsurile și greul 
vieții. Actorul nostru ne-a dovedit d n nou, 
că Românul om este, ori la ce întreprin
dere s’ar pune. Corurile esecutâte la fine 
și între declamațiunl ne-au procurat tutu
rora mulțumire sufletâscă, er’ dirigentului 
Popa bună recompensă a ostenelelor sale!

Țm să mai amintesc, că din protoed- 
lele ședințelor administrative, cetite de no
tarul d-1 I. Apolzan, am aflat, că producția 
publică din Februarie a i-vut peste 130 por. 
venit curat, că corul mixt al reuniunii are 
să ia în studiu o liturgie, cu care să se 
producă în bisericile nostre etc.

încât pentru mine sunt vesel, că am 
asistat la o serbare închinată de „Reuniu
nea sodalilor din Sibiiu11 unui bătrân me
seriaș, prin ce reuniunea șl-a câștigat un 
nou titlu la recunoscință nostră a tuturora, 
arătând și prin acesta, că nu lasă nici o 
ocasiuue numai și numai ca meseriașul ro
mân în relief să fie pus.

„ Nzcowi'ă-1.

NECROLOG. Subsemnații cu adâncă 
durere facem cunoscută încetarea din vieța 
a iubitului nostru soț, părinte, moș și stră
moș Mihail Rimbaș, senior, proprietar, 
fost epitrop timp îndelungat al bisericei 
gr.-or. rom. din Hunedora, membru în re- 
presentanța opidană și comitatensă etc., care 
după grele și îndelungate suferințe împăr
tășit fiind cu sfintele taine, și-a dat nobi
lul său suflet în manile Creatorului în 3 
Aprilie 1902, la 3 ore a. m. în al 80-lea 
an al etății. înmormântarea se va face în 
4 Aprilie st. n. a. c., Ia 3 ore p. m., în ci- 
miterul bisericei gr.-or. din Hunedora.

Hunedora, 3 Martie st. n. 1902. Fie-i 
țărîna ușdră și memoria binecuvântată 1 
Agnes Rimbaș născ. Kercz, ca soție, Ale- 
sandru Rimbaș, Petru Rimbaș, Mihail Rim

baș, jun., Măria Rimbaș măr. Socander, ca 
fii și fiică, Neti Rimbaș născ. Torbk, Ma
ria Rimbaș născ. Bogdan, Maria Rimbaș 
născ. Farkas Ianoș, Socander, ca nurori și 
ginere, Letiția Rimbaș măr. Damian cu so
țul Silviu; Zoe Rimbaș măr. Condor cu 
soțul Cornel; Victor,Veturia, Aurel, Geor
ge, Romul, Alesandru, Victor, Aurel, Ma
ria, Ana și Eugenia Rimbaș; Malvina, Ru-, 
dolf, Ana și Victor Socander, ca nepoți și 
nepdte; Simeon Damian, ca strănepot.

Literatură.
Am mai publicat Ia acest loc, că a 

apărut Ionel, educațiunea unui bun copil 
de d-1 profesor V. Gr.Borgovanu din Bu- 
curescl. Ba am și reprodus câte-va capi
tole din valorosa carte. Nu putem înse 
să nu revenim și să nu o recomandăm cu 
totă căldura poporului nostru. Cartea este 
destinată pentru părinți și educatori și 
cuprinde principiile morale și creștinesc!, 
pe cari trebue să le aibă în vedere părinții 
în educațiunea copiilor. Se află de vîndare 
cu prețul de 2 corone la tipografia 
„Aurora" (Todoranu) din Gherla.

Mama sfântului Augustin de Enil 
Bou^aul, tra hicere da Salba. Eiitura d-lui 
prof. Dr. E Tipografia arcliidie-
cesană din Blafiîi. Cart'-a are 31 oble de 
tipar (500 pagini) și este fructul ostenele 
lor unor labor oșl studențl în teologie de'a uni
versitatea dm Budapesta Cuvenu’ „Sa'ba11 
ne reamintesee societatea literară cu ace
lași nume a teologilor d n seminarul desfi 
ințat „S-ta Barbara11 dm Viena. cărei so
cietăți îi mulțumim publi a-ea Fabiolei și 
a unei pfir(I din oatech smul cel rrare al 
lui Deharbe. Traducătorii ne ofpr o lectură 
edificătdre în stil îng'rij t tiparul ccaț 
hârtia bună. Prețul unui esempla- legat 
elegant în pânză es*e  4 corâne (-ț- 30 b 
porto) Un esemplar broșat 3 cordne (-|- 
30 b porto). Se află de vănițare și la Tipografia 
A. M'ireșiauu, Brașov.

„Bunătăresa națională * care de 
bucate a bucătăriei române, francese, ger
mane și ungare. Felul bucatelor sunt în
șirate tote în ordine alfabetice după numele 
lor. Limbagiul e ușor. Costă numai cor. 
1’60 (plus 40 bani porto.)

A apărut „Almanachulu societății 
„Petru Maior*  Budapesta 1901 ci i.n ron- 
țmut bog-i și ilustrat. Format 8° ou 144 
ohginl. Prețul 4 corone. Se află de vân4a’e 
la Tipografia A. Mweșianii cu prețul indi
cat, pits 35 bani porto.ULTIME SCIR1.

Budapesta, 5 Aprilie Englesii au 
fost bătuți de Buri, sub conducerea lui 
Delarey și Kemp. Lupta s’a dat 
lângă Lichtenburg. Englesii au pier
dut 400 de morți și răniți.

Gonstaniinopo!, 4 Aprilie. După 
soiri din Smirna, s’au mobilisat acolo 
6 batalione de redifi, dintre cari 
două au plecat în Salonic.

Sofia, 4 Aprilie. Oficiosul „Bul
garia “ cjice, că guvernul va lua po- 
siție față cu ori-ce ilegalitate a Ma
cedonenilor, der nu este guvern bul
gar, care ar pută se închidă granița 
dinaintea Macedonenilor, cari caută 
scut.

Sofia 4 April ie. Șese-sprc-cțece 
bande bine înqrmdte au trecut din Bul
garia. in Macedonia Soldațiior turci 
li-au succes a trage în cursă și a 
face se capituleze una din aceste 
bande.

Cura băilor de bnrnenldenurafive 
„Dinșoreanuu Ploeod. Cu acestă cură 
ușoră de aplicat și de urmat se pote res
tabili ori-ce, suferind de ori-ce bolă, în 
ori-ce timp al anului, fără temă. de re- 
celă. La bolele de cancer, tuberculosa, 
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 mijloce. La cașuri grave, unde 
mortea ar amenința vieța, și medicina nu 
mai pote da ajutorul dorit, pentru salva
rea celui în pericol mă pote chema ori
cine telegrafic. Dinșoreanu, physiolog-hi- 
dropat.

Din istoricul comunei Vidrasău.
Comuna Vidrasău e situată pe un șes 

forte frumos în Valea Mureșului, comitatul 
odinioră al Cetății de baltă, adl al Târna- 
vei-micl.

Comuna e situată de cătră miaejă- 
nopte lângă malul stâng al Mureșului, cel 
mai mare fluviu în Transilvania, și de că- 
trăjrăsărit lângă malul stâng a Niereagiului. 
Mureșul și Niereagiul isvoreso în munții 
Transilvaniei de cătră ost și ambele curg 
în jos cătră apus, lângă Vidrasău se îm
preună.

Pe apa Murășului se face comerciîi 
cu plute de brad încărcate ou scânduri, 
căpriori, lețe cioplite și tăiate în firez și 
unele încărcate cu lemue de foc. Comer- 
ciul acesta se face peste tot în valore 
de mai multe milione pe an. Plutele se 
transportă din munții Giurgeului— pe Mu
reș la vale pănă la Lipova și Arad în Un
garia.

Comuna Vidrasău îșl are numele dela 
animalul patruped vidră, care trăesce pe 
lâugă apă curgătore, în care se află pescî, 
căci vidra se nutresoe cu pescî. Vidra are 
pieiore scurte, degetele ei sunt lipite c’o 
membrană înnotătore. Ea stă diua ascunsă 
în iazuiI de nuiele, în sălci bortose de pe 
lângă apă, și pe unde nu se află de aces
tea îșl face bortă (căsulie) în țărmurii flu
viului.

Comuna Vidrasăului are peste 500 lo
cuitori, cari toți — afară de o singură fa
milie maghiară venită în Vidrasău după 
anul 1848 și și-a cumpărat dela Români 
vre-o câte-va jugăre de pământ și loc de 
casă, și afară de vre-o c.âțl-va israelițî ve
netici, însă pănă acum fără proprietate de 
de pământ, — sunt Români, de religiune 
greco-orientală și greco-unită, cei dintâiil în 
majoritate preponderantă. Ambele confe
siuni au biserici de lemn, și anume bise
rica greco-unită șl-a cumpărat înainte de 
asta cu vre-o 25—30 de ani dela comuna 
bisericescă greco-unită din Gurghiu, aprope 
de Reghinul-săsesc, materialul din care șl-a 
ridicat biserica. Biserica greco-orientală 
s’a edificat în anii 1899—1900 din două bi
serici vechi.

In Vidrasău nu este școlă, din care 
causă învățătorul e silit a ține prelegerile 
cu copiii de ambele confesiuni în casă pri
vată cu chirie. Nici una dintre confesiuni 
nu e în stare de a-șl edifica separat o 
școlă după cerințele legei și a-șl plăti se
parat învățătorul cu leafa de 600 corone 
prescrisă de lege. A fl.ee ambele confesi
uni la olaltă o școlă și a plăti un învăță
tor cualificat, nu se pot înțelege din causă 
că greco-orientalii fiind în mare majoritate, 
pretind ca șcdla să porte titlul de școlă 
confesională greco-orientală și învățătoriul 
de aceeași confesiune. La acâstaînsă greco- 
uniții nu se învoesc, ci pretind ca școlas' 
porte titlul ambelor confesiuni, ăr învăță
torul într’un au să fie grsco-oriental și în 
alt an greco-unit. La acăsta ârășl nu se 
învoesc greco-orientalii, prin urmare „inter 
duos litigantes terthis gaudebit“ — adecă 
lucrul va veni acolo, încât spre rușinea 
ambelor confesiuni și a conducătorilor lor 
— statul le va face școlă și le va pune 
învățător maghiar cu limba de propunere 
maghiară în comună curat românescă.

Vina cea mai mare cu privire la ne
înțelegerea dintre ambele confesiuni în 
cestiunea școlei, e a parochilor și protopo
pilor respectivi, cari nu prevăd pericolul 
ce se apropie și nu conlucră cu puteri 
unite, pănă încă nu e târdiu, ea ambele 
confesiuni să-și edifice o școlă bună cu un 
învățător bun și cualificat, fie acela de ori
care din ambele confesiuni românescl.

Autorul acestor renduil s’a ostenit 
destul să capaciteze atât poporul, cât și 
pe preoții respectivi, ca să edifice împre
ună ambele confesiuni o școlă prescrisă de 
lege și să plătâscă la olaltă un învățător 
cualificat, și decă e pănă acolo, ca nici o 
confesiune să nu se afle micșorată în ego
ismul său confesional, pe frontiscipiul șco
lei să se pună inscripțiunea următore: 
„Școlă confesională greco-orientală și greco- 
unită11, er învățătoriul să fie tot-deuna acela , 
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care e mai cualificat, fără, respect la una 
seu la cealaltă confesiune românâscă.

Acesta propunere poporul ambelor 
confesiuni ar primi-o, fiind-că vede și el că 
e mai ușor a face o școlă, decât două și 
a plăti un învățător cu 600 corone, decât 
doi cu 1200 corone, căci și așa locuitorii 
sunt îngropațl în datorii pe la mai multe 
bănci românescl și ungurescl, ba și pe la 
privați, încât unii nici că mai sunt în stare 
de a le mai pute plăti.

Der să mă întorc la obiect. Hotarul 
Vidrasăului e mijlociu în mărime de 2313 
jugăre și 1505 stânjini pătrațl catastrall. 
Locuitorii toți trăesc din agricultură și 
cresoerea vitelor. Cel mai mare proprietar 
de păment în comună e fimdațiunea Ale- 
sa/ndru Ster ca Șhduțiu, fostul archi episcop 
și mitropolit greco-unit al Românilor din 
Transilvania și Ungaria, cu 1262 jugăre și 
222 stânj'nl pătrațl catastrall, care s’a cum
părat în anul 1887, cu 125,000 fi. v. a. 
dela baronesa Ana Szentkereszti.

In comună și într’o parte a hotarului 
de pe șes mai tote fântânile sunt sărate, 
de unde se vede, că subsolul e de sare. 
Apa sărată se folosesce pentru adăparea 
vitelor și altor animale domestice, la face
rea de pâne și mămăligă (coleșă) fără de 
sare, care pentru locuitori e un beneficiu 
Subsolul de sare e afund în păment, în 
cât^nu se pdte săpa pănă la el, pentru-că 
după o săpătură de 4—5 metri, isvoresce 
apă.

Unele fântâni sunt așa de sărate și 
cu conținut de fer după cum arată rugina 
ferdsă dela marginile fântânilor, încât în 
cas de lipsă apa s’ar pute folosi de scaldă 
în contra reumatismului.

Dela comuna Vidraseu pe lângă ma
lul stâng al Mureșului in sus spre răsărit 
pănă la comuna Malomfalău, 6r de acolo 
pe lângă comuna hirașteu spre miacjă-di 
cătră comuna Lorințfalău păna la comuna 
Tirimia-mare și de acolo pe lângă comuna 
Cerghizel spre apus pănă la comuna Chiri- 
leu, er dela Chirileu pe lângă malul stâng 
al Mureșului pănă la Vidraseu — se în
tinde un șes forte frumos și lung, care îm
preună cu hotarele comunelor vecine mai 
sus numite face aproximativ un teritoriu 
de două mii de jugăre catastrale. Un șes 
mai mare și mai frumos ca acesta, înce
pând dela munte pănă la Alba-lulia pe 
Valea Mureșului, nu se află. Comunele ve- 
cinașe mai sus numite și anume: Malom- 
falăul, Oerghizelul și Chirileul sunt curat 
românesci, Lorințfalăul e maghiar, er Ni- 
rașteul și Tirimia-mare sunt mestecate, Ro
mâni și Maghiari, ambele înse în majori
tate românescl.

(Va urma) Ioan 0. RUSSU.

Pometele,
Unchiașul Ioan din Scheia era om 

criță de cuminte și tote le făcea cu cap, 
băgând de semă, că timpul nici decât să 
nu-i rămână pierdut. De aceea, când îșl 
scia tdte puse în cale pe lângă casă, numai 
ce se lua și mai da câte o fugă cu epeie 
lui cele șarge, de aducea dela Cacica câte 
o căruță harnică de sare mare, ca să aibă 
pe ce face un pic de parale, tot de chel
tuiala casei, la târgul de Joi din Suceva.

Mintea împerătâscă a uncheșului Ioan 
dela Șcheia o putea cunosce omul și pe po- 
mătul lui. Era o rîpă la fundul grădinei 
lui lăsată de surpăturile apei Suecevei, de 
pe când cotea ea pe sub Șcheia, acum 
când o fi fost aceea. Destul că la rîpa 
aceea nime nu căuta, cu atât mai vârtos, 
pentru-că era plecată spre me<jă nopte și 
nu crescea pe dânsa mai că nimica. Acum 
uncheșul loan ce face? Mai întâiiî trage 
un gard bun înprejurul ei, apoi face semne 
i-i gropi de plantat pumătul, peste iernă 
apoi stă d« boerul AritonovicI din Scheia 
și de boerul PopovicI din StroescI, ca 
să potă căpăta din pometele lor și prin 
t reușii și de aiurea, meri, perl, cireși, perji 
tot de soiu ales; așa când a venit tim
id plantatului, el cu pomețelul lui a și 
fjst gata. Pomi țelul s’a ridicat și s’a făcut 
i omăt mare și frumos, ca cum nu era pe 
t.mpul acela la alt, țăran din părțile Scheiei; 

s’au fost nădit la dânsul lipovenii, ca la 
pometele boerilor AritonovicI și PopovicI; 
uncheșul Ion lua în totă tomna bani buni 
pe pdmele iui. Fiind-că la uncheșul Ion 
erau mai-că tot de acele, ca la boeril Ari
tonovicI și PopovicI, apoi lipovenii ridicau 
pontele de-odată din tustrele grădinile și 
le trimiteau de-adreptul la țera nemțescă 
ca marfă alâsă.

Uncheșul Ion dela Șcheia a murit, 
Dumnedeu să-l ierte, și de mai are pomă- 
tul lui grija cea bună ce o avea, când 
trăia el, nu pot spune, căci de mult nu 
mi-a mai călcat piciorul prin Șcheia.

Dâră în diua de astădl este mai multă 
vorbă de a pometelor alese, ca pe timpul 
uncheșului loan dela Șcheia și a-i crede, că 
care din care ar avâ se se întrecă cu po
mețelul lui lângă casă. Nu e așa. Frații 
noștri Româul îs tot aceia, ce au fost mai 
de demult, ei se mulțumesc, dâcă ’și aduc 
de unde pot căpăta doi-trei pădureți, doi- 
trei perl, de să-ți sfarrnl măselele cu pe
rele lor. două-trei rădăcini de perji, vr’un 
cireș, vr’un vișin sălbatic și-i îngropă pe 
toți așa de deși lângă olaltă, încât ți-s’ar 
păre că li-i aminte nu atât de pome, cât 
de nuieliș mult. Păcat de locul ce-1 zăhăesc 
ei așa pe lângă casă, și numai cât tare-tare 
rari sunt acei ce-și bat capul, ca să-și facă 
pomete frumose după carte. Pometele fă
cute după carte, ’s raitt nu alta. Pomii stau 
frumoși înșirați în linii drepte, sunt săpațl 
din când în când la rădăcină și sunt ga- 
noițl, apoi colea spre Sftul Grheorghe și 
Ispas îți fug ochii de pe florea cea mândră, 
bătând în alb și ’n roșu și îmbătându-te 
cu mirosul lor, eră încolo dela 8ta Maria 
numai ce vedl, că se rup crăcii de încăr- 
cațl ce-s cu pome frumose de totă mâna. 
Și-ți rîde inima, că ai de unde vinde și de 
unde ține și pentru casă.

Frați Români! Să pornim și noi odată 
cu pometele și să nu lăsăm la o parte isvo- 
rul ăsta de bun câștig, să mă credeți, că 
sărăcia nu ni-se trage atâta de aceea, că 
n’am avea pe ce lucra, ci mai mult și de 
aceea că nu seim cum lucra.

Am pornit noi cu bancele Reiffeisen, 
ca să ne mai ușurăm greul vieții: să por
nim și cu pometele nostre.

Mai-că nu-i sat în care ori învățătorii 
cei tineri, ori preoții cei tineri să nu scie 
pomăritul; și ei de bună sâmă, că nu se 
vor da în lături, decă îi veți ruga de sfa
tul și învățătura lor. (nD. P.“)

Vorbe înțelepte/5
Ănuniiți omeni sunt de o es- 

trernă delicateță în lucrurile de ni
mic, sperând că astfel li-se va ierta 
absoluta lor lipsă de delicateță in 
lucrurile mari.

— Cel mai mare merit al so
cietății este, că ne face se prețuim 
singurătatea.

— Nu poți înțelege bine o gân
dire, decât decă poți însuți traversa 
situația, care a născut’o.

Chinch oile.

— Vulgul e tot-dâuua pentru 
cel ce îl orbesce, și adesea el e stă
pânit de individul cel mai viclean.

Monti.

— Este-T) admirabilă calitate a 
organisațiunei bisericei creștine, că 
servitorii ei s int răspândiți și pre- 
sențl în societatea întregă, trăind 
lângă colibe ca și în prejma palatu- 
rilor, în contact obicinuit și intim 
cu condițiunile cele mai umile și 
cu cele mai înalte; ei sunt consili
eri și consolatori ai tuturor mizerii
lor și ai tuturor măririlor. Religiuuea 
creștină este o putere tutelară, care 
cu tote abusuriie și greșelile spre 
care puteiea sâu chiar întinderea sa 
a împins’o, a veghiat de secole și 
lucrezâ mai mult ca ori care alta 
pentru demnitatea morală și pentru 

cele mai scumpe interese ale ome- 
nirei.

Guizot.

— Cel ce crede în Dumne4eu, 
nu este nicl-odată singur.

— Ușor mai considerăm noi ca 
inimici personali pe aceia, cari nu 
se înhamă Ia carul nostru.

Chincholle.

— Lacrimile sunt câte odată 
surîsul estrem al iubitei.

Stendhal.

— întocmai precum respectul 
cultului divin este o causă de mă
rire a Statelor, așa disprețuirea lui 
este causa ruinei lor.

Macchiavelli.

— Nu pot se-mi închipuesc, ca 
massele, cărora li-se predică materi
alismul, au se se abțină de conse
cințele lui. Decă pentru ele nu mai 
esistă Dumnezeu, nu mai esistă o 
otdine morală în lume, nici o deo
sebire între bine și rău, nici consei- 
ință, decă nu mai esistă dreptate și 
nedreptate, ci numai plăcere sensu- 
ală, numai efectele nestrămutate și 
involuntare ale hibelor materii și 
puteri, decă nu mai domină decât 
dreptul celui mai tare în lupta pen
tru existentă și în contra miseriei 
lumescl, atunci ele au să porte ca 
puteri masive aceste lupte și au să 
se întorcă ărăși în starea barbară 
din care omenimea nu s’a ridicat, 
decât recunoscând bunurile și sco 
purile ideale și o oidine a lumei 
întemeiată pe principii morale.

M. Carriere.

— E mai ușor a clădi o cetate 
în aer, decât de a constitui o socie
tate omenăscă fără credință religiosă.

Plutarc.

— Nu este sărac cel ce n’are 
tată, ci cel ce n’are învățătură

Mitropolitul Antim Ivireami.

— Când pisma nu pote tăgă
dui o faptă frumâsă, ea îșl dă si
lința de a găsi motive cari să arate 
că cel ce a sevirșit fapta cea fru- 
rnbsă căuta câștig material.

Manzoni.

— Plebea tot-deuna e obosită 
de evenimente, uresce pe cele actu
ale, iubesce pe cele viitbie și e teu 
tirană seu sclavă.

Nicolini.

— Arare ori este un bun simț 
în o mare avuție.

Tacit.

— Cel mai bogat dintre omeni 
este cel ce scie a face economii; 
cel mai sărac, este sgârcitul.

Chamfort.

Judecată rusescă.
Deși tomnă, diua aceea era forte fru- 

mosă și căldurosă, ceea-ce a făcut pe lo
cuitorii Moscovei să se plimbe în grupuri 
pe straijile principale ale vechei capitale 
a țarilor, profitând de un timp, rare-orl 
așa de splendid pentru ei.

Intre cei ce se plimbau, se afla un 
mare bogătaș, forte bine cunoscut de po- 
pulațiunea Moscovită; era renumit pentru 
sgârcenia lui și mai ales pentru gelosia 
sa fără sdmăn, de ore-ce avea o soție cu 
vr’o 20 de ani mai tîuără, decât el și care 
mai păstra urmele acelei frumuseți, de care 
era renumită curtea Caterinei II.

D-na N. soția acestui bogătaș, ducea 
un lux mare, în nâcazul soțului sâu, asupra 
căruia avea însS o mare autoritate prin 
farmecul făpturii sale.

In diua aceea purta o splendidă ro
chie de mătase, ornată cu blănuri scumpe 
și estimată la o mare valore de cunoscă

tori, după moda de atunci; în urma ei 
șerpuia o lungă trenă, prinsă în șolduri 
ou 2 agrafe lucrate cu artă în pietri 
scumpe.

Ceea-ce a mai contribuit la marea 
afluență pe strada Mosoovei, a fost și ves
tea că în d'ua aceea principele Orlov 
avea să facă inspecție regimentului din lo
calitate.

Prin mulțimea de curioși un tînăr lo
cotenent de cavalerie, se strecura repede 
îndreptându-se spre casarmă. Era frumos 
de văc|ut acest tînăr plin de viâță, îmbră
cat cu uniforma lui strălucitore, călcâud 
cu un pas sigur și sonor pe pavajul de 
piâtră al strădii principale.

Trecând pe lângă marele bogătaș, — 
care mergea încet la braț cu soția sa — și 
preocupat de nisce gânduri vesele, după 
cum esprima zimbetul ce-i flutura pe buze, 
nu observă trena marei matrone și călcând’o- 
îșl încurca un pintene în blănurile rochiei, 
sfășiind’o în mare parte. D-l N. indignat se- 
grăbi se apostrofeze pe junele ofițer, între
buințând cuvinte puțin măgulitore, cu tote 
scusele politicdse ce-i adresa acesta din 
urmă.

De ore-ce soția sa interveni în favo- 
rea ofițerului, bătrânul supărat, aprins de- 
gelosie și bănuind că soția sa pdte cunosce 
pe junele locotenent, se hotărî se-șl răs- 
bune cumplit asupră-i.

De ore ce în apropiere era o judecă
torie, îl și pofti să vină înaintea judecă
ții, ca prin lege să fie pedepsit cu totă 
asprimea.

După ce judecătorul făcu o reverență 
forte curtenitore și ascultă reclamațiunea 
marelui bogătaș, hotărî ca ofițerul să plă- 
tescă imediat rochia d-nei împreună cu o 
mare amendă. Oum bogătașul ceru aprope- 
opt sute de ruble pentru rochie și ofițerul 
se scusa că nu va pute plăti o sumă așa 
de mare, el întrebă pe judecător, deci nu 
i-se pare, că suma acesta e prea mare, 
acesta însă îi răspuuse cu un ton înțepat: 
„Fie-care pdte să cdră cât îi place pentru 
lucrul, care îi aparține11.

Cerând să-i permită a merge în oraș 
spre a-șl procura acâstă sumă, d-l N. îi 
dise, că nu pote aștepta, ci trebue să plă- 
tâscă imediat, contrariu să se prefacă suma 
cerută în înehisdre.

Desolat ofițerul privi în jurul său, ne 
mai sperând în nimeni ajutor, când spre 
fericirea lui zări în mulțime pe un fost 
colonel, bun prietin al tatălui său, om cu 
vadă și care-1 salută cu un zimbet binevo
itor. Vădând încurcătura locotenentului, co
lonelul se apropie de judecător și-i ceru 
voe de a remite ofițerului cele 800 de 
ruble, precum și de a-i spune în taină câ- 
te-va vorbe. Fiindu-i acordată cererea, el 
dete ofițerului bani și îi spune câte-va 
vorbe, cari reînseninară aprope instantaneu 
fruntea posomorită a locotenentului.

Imediat acesta se întorce cătră bogă
taș, îi dete banii și-i dice politicos:

— D-le N., rochia plătită îmi apar
ține.

— Negreșit; imediat ce vom ajunge*  
acasă, voiîi trimite rochia, la adresa ce 
mi-o veți indica.

*) Din cartea „Vorbe înțelepte', culese Je 
Aurel C PopovicI.

— Nu, D-le N., rochia îmi aparține 
chiar în ac-st moment; nici eu nu pot aș
tepta pănă ce-mi veți trimite rochia, după 
cum nici d-v. nu ați putut aștepta să vă- 
aduc banii : apoi eu am o ocasiune strălu
cită să o vând cu un preț mare și cu cât 
timpul cresce, valdrea ei va scăde. Prin 
urmare, după cum a judecat mai adineoarl 
d-l judecător, sunteți dator să-mi dațl rochia, 
imediat.

— Atunci — dise bogătașul— poftim- 
înapoi cele 800 de ruble și nu mai am nici 
o pretențiune, de ore-ce soția mea nu vă 
pote da rochia aici înaintea judecătoriei.

— D le N., rochia pe care o vând 
eu, valoreză 1500 de ruble, acesta fiind 
prețul ce mi-s’a oferit; prin urmare nu- 
pot primi cele 800 de ruble.

— Cum, sunteți nebun, pretindețl să 
vă dau ROO de ruble; dâr acâsta e o- 
sumă mult mai mare, decât valordză rochia,

— „Fie care pdte să cără cât îi pit ce 
pentru lucrul care-i aparține", a spus t? 
adineaori d-l judecător.
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Convins de acest puternic argument 
d-1 N. scose din portofoliu încă 700 de ru
ble și le remise oficerului, oare salutându-1 
forte curtenitor, părăsi sala împreună cu 
mentorul său colonel, în hohotele de rîs 
ale spectatorilor. — „Patriau.

MULTE ȘI DE TOTE.

Oalertd-arnl septemânei.
MARTIE. (19 12) are 28 (jile. GERMENAR.

Pilele Călend. Iul v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Viner 
Sâm.

24 In b. v. Zaharie
25 f Bunavestire
26 O. p. Arch. Gavr.
27 Cuv. M. Matrona
28 Hilariu
29 P. Marcu
30 P. loan d. Scăr.

6 Irina
7 Hermann
8 Adalbert
9 Maria Clem.

10 Danil
11 Leone
12 Julius

Grrecii și laptele «le eaprîi.

Gracii preferă laptele de capră celui 
de vacă. In totă Athena nu se văd decât 
două lăptării cu lapte de vacă.

Păstorii merg pe st,-ădl cu caprele și 
oumpărătorii au precauțiunea de a-i pune 
eă le mulgă în fața lor. Dâr precauțiunea 
e zadarnică.

Sub brațul păstorului se află o beșică 
plină cu apă, al cărei tub comunică cu 
palma mânii. La fie-care apăsare pe țîța 
caprei, corăspunde și o presiune pe beșică 
și apa curge în vas odată cu laptele.

*
O interesantă descoperire.

In Alexandria (Egipet) s’a găsit la o 
adâncime de un metru, un cufăr în interio
rul căruia era un mic pachet de vestminte 
■forte bine împachetate și învălite în un 
papirus, care conține 20 de linii în gre- 
cesce.

Acesta e primul papirus, ce s’a des
coperit în Alexandria: în pachet s’au mai 
găsit două embrione de copii memificațl; 
numele mamei lor e Dâmâtria Capitolina, 
după cum s’a tradus papirosul.

Totul datâză din primul secol al erei 
creștine.

Asemenea s’au mai descoperit o se
rie de catacombe, aparținând vechei insule 
Faros.

*
Conguinațiunen zaliăruluâ în dife

rite țări.

Zahărul, odinidră considerat ca un con
diment de lux, este astăzi privit ca un 
aliment de primi necesitate. Se pare, de 
altfel, că zahărul este menit se aducă mari 
servicii în lupta contra alcoolului, a cărui 
privațiune o face mai puțin sensibilă pen
tru cei cari au funestul obiceiă să abu- 
seze.

Acest important pol al zahărului în 
alimentațiune, dă un interes mai mare ur- 
mătorelor cifre de comparație, în privința 
consumațiunei zahărului din diferite țări, 
pe cap de locuitor. Se vede din aceste 
cifre, că acestă cantitate variâză dela 21/, 
k. pănă la 44’/2 k.

In frunte vine Englitera eu 44'/2 k ; 
apoi vine Elveția cu 24,21; Danemarca 
■23,40; Olanda 20,12; Suedia și Norvegia 
17,89; Franța 16,24; Germania 13,88; 
Belgia >0,73; Austria 8; Rusia 6,53; Por
tugalia 6,42; Spania 4,55; Turcia 3.66; 
România 3,46; Grecia 3,41; Serbia 3,12; 
Italia 2,80; îu sfârșit Bulgaria cu 2 kilo
grame 67.

In termen mijlociu, consumațiunea pe 
cao de locuitor în Europa, este de 12 klg. 
56, pe când în Statele-Unite ea este de 
30 kgr. 29. Mijlocia totală pe tot globul, 
este de 15 kgr. 29.

Din acest tablou pare a resulta, că ac
tivitatea poporelor este într’o destul de 
strînsă legătură cu cantitatea de zahăr pe 
care o consumă.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 4 April 1902.

Măsura
seu 

greutatea
(Calitatea.

Valuta 
în

Kor. | fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 14 %

7! Grâu mijlociu . . . 14 —
n Grâu mai slab . . . 13 20
7) Grâu amestecat 10 80
n Săcară frumosă. . . 9 —
n Săcară mijlocia. . 8 30
R Orz frumos .... 7 —

Orz mijlociu. . . 6 70
r Ovăs frumos. . . . 6 20

Ovăs mijlociu . . . 5 8
Cucuruz ................... 8 —

n Mălaiu (meiu) . . . 8 —
Mazăre........................ 24 —
Linte ........................ 16 -
Fasole........................ 9 20

R Sămânță de in . 22 —
71 Sămânță de cânepă . 8 20
n Cartofi........................ 2 —

Măzăriche................... — —
1 kilă Carne de vită . . . — 96

R Carne de porc . . . 1 04
71 Carne de berbece. — 64

LOO kil. Său de vită prospăt . 44 —
R Său de vită topit. 64 |

Bursa de Bucuresci
din 2 April. 1902,

V n 1 o r i
rO

Scad, 
cup.

Cu 
haul 
gata

Renta amortisabilă.................... 6°/o Apr.-Oci 98.1/,
„ Impr. 1892 . . . 5 » Ian.-Inl. 97 ■■•/,

ti „ din 1893 . . 5 „ 97.-’/,
>1 „ 1894 int. 6 mii. * Apr.-Oct. 8).

11 „ Impr. de 321/, mii. 71 laii.-nu. 81.—
J? „ Impr. de 50 mii. . 4 n a n 85>/2
11 „ Impr. de 2.4 in. .1890 4 „ 85.«/2
J1 „ Impr. de 45 m. 1891 4 „ a a S5?/4
>1 „ Im. de 120 mii. 1894 4 „ 86.
» „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ 86.—

Oblig. de Stat (Conv. rurale) (i n Mal-Nov. —
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —.—
„ comunei Bucuresci 1883 &>la Ian.-Iul. —.—
n „ „ din 1884 Mai-Nov —.—
n „ „ din 1888 lun.-Dec. —.—
n „ „ din 1890 5 „ Mai-Nov. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . 5 » lan.-lul. 95?/8
Scris. fonciare rurale din 1890 4 „ S3’/« c

71 „ urbane Bucuresc fi» a a .7.
n 77 71 ‘ 5 „ 77-7» 1

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 » a r
V.jN.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 V. i
Banca Națion. uit. iv. 86.— 5G0 într. v. —- 1
Banca agiicclă.............................. 500 150 v. 22 70
Dac'a-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 258.- „
Naționala de asig. uit. div. lei 43 2<!0 186.- I
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 434.- |
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 432 - ’
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 ____
„Patria11 Soc. de asigr. uit. 4 l?i 100 — 1Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200 -- R

»7 7 „ „ 2 em u. d. 0 1000
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1. 1000 —•— K
Soci at. p. constr de Tramaxs 200 —•— ■*
20 franci aur................................ 1 _ _ ._
Fabricile Unite de gazdse. . , | 12 « a -.— 1

S e o i» p t ti r ■ :

Se caută un maestru pantofar dibacîu 
și cu praxă distinsă pentru o pră

vălie mare de încălțăminte, spre a 
confecționa comandele după mesură. 

Condițiun! favorabile; informa- 
țiuni la Redacțiunea acestei foi.

3—4.

| CAFEA
din Bfiuene.
5 Kgr. MANILLA 13 cor. 50 b.

5 Kgr. NEW CUBA 15 corone.

5 Kgr. CAFEA CUBA 16 cor. 50 b.

5 Kg. SOERABAJA 16 cor. 50 b.

Cursul la bursa din Viena.
Din 4 Aprilie n. 1902.

Renta ung. de aur 4n/0..................... 119.25
Renta de corone ung. 4°/0 . • . 97 50
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/20/0 . 120 25
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0. 100.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.25
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.25
Bonuri rurale croate-slavone . . . 97.—
Impr. ung. cu premii..................... 102.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.—
Renta de argint austr.........................101.65
Renta de hârtie austr.........................101.45
Renta de aur austr................... ' • . 120.85
LosurI din 1860................................. 153.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.20
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 692.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 690.25
NapoleondorI......................................19 06
Mărci imperiale germane .... 117.35
London vista....................  240.07’/2
Paris vista................................. 95.40
Rente de corone austr. 4n/0 . • • 99 40
Note italiene............................ 93.20

Cursul pieței Brașov.
Din 5 Aprilie n. 1 902.

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vând. 19.02
Argint român. „ 18.40 71 18.44
Napoleond’orl. „ 19.- 71 19.10
Galbeni „ 11.30 71 11.40
Ruble Rusesci „ 126.- 77 127.—
Mărci germane „ 58.50 yi —.—
Lire turcescl 10.72 71 —.—
Scris, fonc.Albina 5°/0 100.— n 101.-

Cursul losurilor private
din 2 April. l'>02.

Banca naț. a Rom. 67o Paris .... 3%
Avansuri pe efecte 7 „ P tersburg . . fi°/o
Banca agricolă 9-10% Berlin .... 3—
Londra .... 3 - Belgia . . . 3-
Viena......................... 3>/2 Elveția ....

Nr. 4893—1902.

Licîtațiune cu oferte.
In 14 Aprilie 1902, la 10 bre an- 

temeridiane, se va ține în localul 
oficiului economic orășenesc, licit’a- 
țiune cu oferte, pentru a se da 
în antreprisă lucrările necesarii, 
pentru facerea a două close 
tur! publice și anume: unul în par
cul Rudolf, lângă zidul casei nr. 1, 
cu prețul 
lalt lângă 
de 40 mt 
6575 cor.

Gondițiunile de ofert și contrac
tuale, planurile și prelitninarele sunt 
depuse și se pot lua în vedere în 
oficiul economic orășenesc, până în 
cțiua de lieitație, în fie-care (ți în ore
le de oficiu antemeridiane, adecă: 
dela 8—12 ore.

Brașov, în 28 Martie 1902.
magistratul, orășenesc.

® Cafele amestecate
2 KIgr. Soerabaja,
I'/, „ MadjokertoJava,
l'/2 „ BrabatrosMocca.
5 Klgr. flî> cor. fia» Isam.

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

rambursa, seu dacă se trimit bani.

2—t>.(4 70)

«ii»
Societate
«lin FBli.WBL

de 5584 cor: 69 fii.; ceia- 
promenadă în depărtare 
dela chioșc, cu prețul de 

56 filer!.

1- 2

ri
L1

V1RAG JENO. 
| Cutia poștei 7?. | 

Prețuri curente gratis,

Kwizda
M G r 38 CU 05 II r g-. 

PRAV NUTRITOR de vite.
Mijloc Wc, pentru cai, vite conule și ol.

POSTA REDACȚIUNEL
Cășveanul. — Cele trimise nu se potrivesc 

pentru colonele diarului nostru, mai ales fiindcă 
cititorii ncștri n’au de loc cunoscință de lucrurile 
întîmplate.

Z. — Bârlad. Mulțămim pentru complimente. 
Veep, că o publicăm în numărul de adi. De ce ți-ai 
adăogat însă acel — eseu la sfîrșit?

JEste de obște cunoscut atât de medi
ci cât și bolnavi că cel mai bun mijloc 
contra șoldinei și reumatismului este alifia 
lui Zoltan. Vindecă suferințe învechite de 
15—20 ani, care cu băi și alte mijloce nu 
seu putut vindeca, numai după vre’o câte
va fricțiuni. Sticla 2 cordne în farmacia 
B. Zoltan Budapesta.

ounip. Jude

Basilica.................................... 19 40 20 40
Credit .................................... 138 — 442.—
Clarv 40 11. m........................... 170.— 173.—
Navig pe Duuăre.................... — —
Insbruck .......................... 84. 87.-
Krakau ............................... 7 :. - So —
Laibach.................................... 71.— 78 —
Buda......................................... —
Pa'fty......................................... 193 — 203.—
Crucea roșie austriacă . . 189.— 192 -

» „ uni?..................... 57 — 58.—
„ „ ital..................... 29.75 30 75

Ruâof................................... ^5.— r-5 —
Salm........................................ 236 — 241.—
Salzburg.................................... 82 - ■ 3 -
St. Genois .......................... 270 — 280.—
Stanislau ......................... — —
Trientine 4'/2o/o 100 m- c- • 428.-- 432.—

„ 4% 50..................... 41.— 43.—
Waldstein............................... 62.— 66-

„ de 10 franci . . . 40 — 43.-
Banca h. ung. .... —.— —

Nr. 1601—1902.

PUBLICAȚIUO
pentru posesori! de grădini" de pom9.

In sensul ordinului Nr. 6014— 
1902 primit dela înaltul Min ster de 
agricultură se provdcă prin acesta 
toți posesorii de grădini de pome, ca 
până în 15 Aprilie 1302 negreș t să-ș! 
curețe pomii de omidă și să 
fie gata curățirea până la numitul 
termin, căci la din contră, după tre
cerea acestui termin vor fi pedepsiți 
toți cât! nu vor fi îndeplinit curăți
rea și pe de asupra se va dispune și 
se va îndeplini din oficiu curățirea 
pomilor de omidă pe spesele celor 
ce au întrelăsat’o.

Brașov, 25 Martie 1902 
2-3(477). Căpitănatul orășănesc.

De 50 ani se în- 
trebuințâză în 
cele mai multe 
grajduri, contra 
lipsei de mân
care, mistuirei 
rele și spre in- 
bunătățirea lap
telui și înmulți- 

! ț:rea laptelui 
d-G -VELCGU.

Prețul unei cutii c. .40 b. >/2 cutie —.70 bani.
— Veritabil numa' cu marca de sus —

Se capătă in tete farmaciile și drog, din Austr.-Ung. 
---- = Deposit principal la 

FRAM JOII. KWIZDA 
n k oester k. rumân, u. fftrstl. bulg. Hoflieferant 
Krois-Apotlicker KORNEUBURG bei W1en.

k

Proprietar: JDr. Aurel Alureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

DEPOSIT
«le articole

DEPOSIT

ie mărfuri de gumi
din Paris.

J.REIFSpsclallst, VIENA
I., U r a ii d h t lit t e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis 

Trimiterea in provincie cu Rambursă. 
Discreț. ă K. 2, 4. 6, 8, 10 etc.

Inscripțiunea de mai sus într’adever o merită ij 
,Picăturile rusesci‘1 

ce se pieparâzâ în farmacia
Dini VASILIE MIJ1N d’n Melencze.
Aceste „Pică'uri rusesci'1 ar trebui se nu ■ 

lipsescă din nici o casă. Ele sunt un mijloc B 
neîntrecut și escelent contra durerilor interne, B 
de stomac, mistuire, materiță ș> intestine. I.

In timpul cel mai scurt dispar durerile K 
amintite; lucră într'un mod binefăcătiriți con- B 
tra spărturilor, vânturilor cvlică) și diarhoe, ■, 
delătu’ă greța și neplăcerile provenite în urma li 
stricării stomacului și din recelă, liniștesce gre- U 
ța și face apetit; delătură respirațiunea grea, H 
îu lipsă estremă potolcsce tusa și ajută la B 
drsfacerea flegmei, pusă pe puțină vată la dinți K 
găunoși ușureză durerea. <:

Prețaai 8 con*.  <l>0 StanI (80 cr.)
Decă se trimite înainte 2 cor. (1 fi.) medi- B 

camentnl se espedwză francat. :i
„Picăturile rusesci1' veritabile se pot căpăta ■ 

numai în farmacia

i) lui VASiLIE MIJiN în Melencze, / 
6—20.(429) (comitatul Torontai) j'i
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0 casă de vendare.
în Brașovul-vecbiu, Strada la

terală nr. 42, cu 2 odăi, 1 bucătărie, 
grajd, șura tot de peatră, o curte de 
W2 atângenl □ , grădină de 488

stângeni □ . Se vinde din mână li
beră Informații se pot lua dela pro 
prietarea casei
g-noioCA Veduva Reveica Moldovan

j Numai marfă prospeță. garantată solida și elegantă

Gems

Principiul meu este, ieftin, bun și vîndare multă

1 „ „ galoșate cu lac solide 4.30 1 „ „de piele galbinâ de
1 „ „ bocanci de iuft. galb. 4.&0 gems cu nasturi . . 4

Pantofi de Dril, dela 93 cr. în sus. Ghete mici pentru copii dela 60 cr. în
Comande Ia mesurti se efectuez» promt și eu mare acurateța

L D. AVRIGEANU
DEPOSIT si CONFECTIUNE de ÎNCĂLȚĂMINTE

> } 1

Brașov, Strada flBorții nr. 34, Ia trei stele.

Pentru 
păr. ghete patent 

» n „

Cel mai ieftin deposit de încălțăminte,
'"V , De6re-ce am primit quantități forto

Xgp, | mari de încălțăminte pentru dame, bărbați
\ “4 și copiii în fasonele cele mai nbuă, din

fabricele cele mai renumite, Karlsbad, 
X Viena, Paris și Pesta etc.

'’X Fiind prăvălia mea prea mica pentru. 
X a9a eul°3ală quantități, sunt silit 

a wBBide tdde mărfu» 
riBe cu preturi iefti- 

J.D.A me de mirare !

Deschidere de fabrică!
Am onore a aduce la cunoscința On. public, că 

FABRICA DE MAȘlțî, 
care opt anî am avut’o în Kezdi-Vâsârhely, acum în mod 
siderabil lărgită, am strămutat’o 

m Brașov Strada gărei nr. 54 "W 
(în partea Villei Stenner) lângă vamă.

L&screz mașini: pentru fabrici de ferestre», fabrici 
spirt, mori, araugiamenturi de băi, mașini pentru economie 
Câmp, precum și Cazane, iute prompt și CU p ețuri ieft-ne.

Me rog de sprijinul On. public

COO

de 
de

Nr. 2921 Ep.

Publicare ie licitațiune.

■ S'-10 (452)

cu t.6tă stima

Szombat Samu.

Cumpărători de motore 
înainte de a cumpăra, să se 
convingă care este fabricatul 

cel mai bimi. ==—
9

Fabrica de mo tore 
din Brazda, SOC. pe acțîT.

(fost Hille). 
Fabrică cele mai bu
ne Motors cu Benzin 
și Gaz. Locomobile cu

Senzin pentru mori. l^SașaiiH perfecte, simple, trainice, sigure și spesc puține la 
regie. Stau la disposiție cele mai mulțumitore referențe, despre mașinele liferate.

E£ejl»9*esen£an'ța,  generală. si «lej»»sit <le mostre Ba. 

IGNAZ GELLERT & C-o Budapest 
WB. eres» icuri ei 40, (lângă gara de Vest).

x
3
£ 
£ 
3E 
li 

1 
îs 
5 
£ 
■K..........................  41

In scopul

zîdîrei bisericeî catedrale greco-orientale în Sibiiu, 
'•u suma preliminată de 369,080 001’6110 14 fileri prin acâsta se publică 

c o kt o “cr zs s.
Planurile, preliminarele de apese, condițiile generale și speciale de 

licitare se pot vede în cancelaria Consistorialul archidiecssan, strada Mă
celarilor nr. 45 pătiă la 19 Aprilie St. n. anul curent în orele oficiose, de 
unde licitanții pot primi și blanchete pentru compunerea ofertelor.

Oferte se primesc numai pentru zidirea întregă și numai decă 
corespund întru tbte condițiilor de licitare pănâ la 20 Aprilie anul curent 
stil nou la orele 12 din cj’5 și sunt a se înainta la presidiul Oonsisto- 
liului archidiecesan în Sibiiu.

Sibiiu, din ședința Consiatoriului archidiecesan, ca senat epitro- 
posc, ținută la 13/26 Martie 1902.

Consistorial archidiecesan al bisericei greco-orientale 
române din Transilvania.

III

Subsemnatul am onbrea a me recomanda Ou. public 
din loc și jur, ca

primul măestru! zidar român 
diplomat în Brașov, 

care întreprinde ori-ce zidiri none 
ce cad în branșa acesta. A vend în vedere praxa-ml 
îndelungată, me aflu în plăcută posiție de a satisface pe 
deplin ori ce dorință și a mulțumi pe On. public cu ser
viciile mele, cari vor fi cât se pote de culante și solide.

Tot ce se lucreză este sub conducerea mea și supra 
veghiarea mea proprie, asemenea ori ce lucrare luată asu
pra-mi se face la terminul fixat, fără întârețiere și de tot 
ieftin și fără concurență.

Rog deci pe On. public pentru sprijinirea întrerprin- 
derei mele.

Cu totă stima:

IOAN VOICE,
macstB'ia zidar diplomat

Brașov, Strada Tîntasilor nr. 2/b.

5 -13,1 IK,

La esposiții si examinări de concurență 
distinsă cu prețurile prime.

————.—————
I
I

e veritabilă numai in pachete ori
ginale cu marca de aparare «Pfarrer 
Kneipp«. Cafeaua aceea, care nu 
este provezuta cu marca aceasta seu 

< s&vinde cu cumpăna nu este veritabilă 
Kathreiner.

Folosirea

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

binefacere 
și necesitate. =====

Transilvaniei" cu numerul ă 10 fii. se vindegO" ?. Gazeta
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Lrmidas Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu,Brașov.


