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Miserie în popor.
(a) In țâra franțuzâacă este o 

provincie, numită Bretagne, care este 
situată pe malul mării.

Locuitorii acestei provincie sunt 
nisce omeni harnici și cu frica lui 
Dumnecjeu. Ei își câștigă pânea de 
tote cțilele cu pescuitul.

Aici se pescuesc pescișorii aceia 
mititei, numiți „sardele11, pe cari îi 
vedem și pe la noi prin cele pră
vălii, în cutii de tinichea.

Bretonii ies în largul mării Ia 
pescuit, er nevestele și copiii lor 
Increză prin fabrici: pun sardelele 
în unt de lemn și le așeejă în cutii 
mai mari și mai mici.

Mii și mii de familii își câștigă 
ast-fel esistența prin munca mani
lor lor.

Precum însă proprietarul de 
mine se întâmplă se nu găsescă în 
tot-deuna vina aceea bogată de aur 
și este nevoit să scurme pământul 
ani de cțile, pănă i se arată ârășî no
rocul, și precum agricultorul își vede 
adesea nimicite ostenelele prin se
cetă, grindină, revărsări de ape sâu 
lăcuste, — așa și pescarului i-se în
tâmplă câte odată să nu i-se arate 
binecuvântarea. Pescuitul este o 
pâne bună, când pescariul are ce 
pescui. Ce se face însă pescariul, 
când nu sunt pesei? Ce se face 
Bretonul, când nu vin sardelele la 
cbstele mării și fabricile de con
serve nu dau de lucru nevestei și 
fiicei lui?

Anul acesta n’au venit sardele
le la câstele Bratagnei și mii și mii 
de brațe n’au ce lucra și mii de 
mii de guri n’au ce mânca.

Au răbdat bieții Bretoni cât au 
răbdat, de la o vreme însă i-a răs- 
bit fomea și un țipet de durere a 
străbătut întrâgă Franța: Bretonii 
mor de fome!

Și s’au format comitete în Franța 
cari au luat asupra lor sarcina de a 
strînge milă pentru sărmanii Bretoni 
și a pătruns vestea despre miseria 
Bretonilor și în streinătate și Țarul 
Rusiei a dăruit și el mai multe mii 

de franci pentru alinarea sărăciei 
din Bretagne.

A pătruns vestea și la noi și 
ne am înduioșat cetind prin cjiare, 
că departe departe de noi esistă 
mii și mii de omeni, cari n’au ce 
mânca, pentru-că le-a secat isvorul 
de venit și n’au unde munci, ca 
să-și câștige bucățica de pâne.

Căci sufletul omenesc așa e al
cătuit, să se cutremure și se fie pă
truns de milă, când aude că dea- 
propele nostru, fie acela ori cât de 
îndepărtat de noi, sufere — de fome.

Cu cât mai mult va trebui să 
ne înduioșăm, când auflim, că nu 
în țări streine, ci în țâra nostră și 
nu omeni de limbi străine, ci frați 
de ai noștri, Români ca și noi, au 
ajuns în urma vitregiei timpurilor 
se sufere miserie.

In nenumărate rânduri am vor
bit despre revărsările din Maramu
reș și Solnoc-Dobâca, cari au nimicit 
totă recolta, anului trecut, aducând 
sărăcia cea negră în casele Români
lor. In timpul din urmă se mai aud 
vești de acestea și din comitatul 
Sătmariului, mai ales din părțile cu
noscute sub numele de „Țâra Oașu- 
lui“. Se dice că autoritățile au in
tervenit la guvern, cerând ajutor 
pentru cei lipsiți. Din Maramureș 
însă am primit însciințare, că din 
numitele ajutăre omenii lipsiți mai 
nici un folos nu au.

Mai este încă un ținut, și acesta 
tot românesc, unde s’a încuibat anul 
trecut sărăcia. Acesta este ținutul 
B^iușului.

Deputatul Barta Ferencz, alesul 
Beiușului. a făcut interpelație în dietă 
întrebând guvernul, decă are de gând 
se sară în ajutorul poporului din 
acel ținut, care se află într’o miserie 
ne mai pomenită? Cu acâstă oca- 
siune a depus pe masa dietei câteva 
bucăți de pâne și un coșuleț de făină 
de mălaifi. mucegăit, ca să vadă de
putății cu ce se hrănesc locuitorii 
din acea parte a țării. Anul trecut 
a fost un an din cele mai nenoro
cite. A dat bruma peste bucate 
înainte de a se coce, au înghețat 
pomele, er ămenii, spunea deputatul 

Barta, sunt aduși la desperare și 
prin faptul, că nu mai au unde-și 
pășuna vitele, din causă, că la do
meniul episcopesc din Beiuș li-se 
cere arândă ne mai pomenită.

Deputatul Barta, care e koșutist 
să înțelege, n’a putut să-și rostâscă 
interpelația, fără se releveze, că Ro
mânii din părțile acelea la 1848 au 
luptat (pu Kossuth și că și astăfli 
sunt aderenți ai ideii de stat maghiar.

A ajuns va se 4’°^ a se discuta 
miseria poporului în palatul grandios 
de pe malul Dunării. Din milionele 
acelea multe, cari s’au cheltuit cu 
zidirea, lui, decă ai lua numai a 
cincea parte, ar fi de ajuns pentru 
a alina tote suferințele ținuturilor, 
caii strigă după ajutor.

Sărăcia însă, provocată de anul 
neroditor seu de arânȚile cele mari 
pe cari le cere domeniul episcopesc 
din Beiuș — se va pute vindeca 
ușor, căci după anii răi, dă Dum
nezeu se vină ani buni, âr arânda 
pășunelor se pote scăde. Inse sărăcia 
mai are și alte cause, și acestea sunt 
dările cele multe și grele, cari apasă 
poporul.

E ciudat lucru, că tocmai când 
totă lumea se plânge de sărăcie, 
guvernul vine cu proiecte pentru 
a-se mări lefurile deregătorilor și e 
ciudat lucru, că tocmai partidul 
koșutist din care face parte și d-1 
Barta, reclamă armată independentă 
ungurescă, când după-cum a arătat 
un deputat din Viena, armata inde
pendentă ungurescă, ar înghiți pe an 
cu 38 milione mai mult.

Au mai fost crise financiare și 
sărăcie și în alte țări, ca să nu 
mergem mai departe, în vecina Ro
mânie, dâr acolo s’a făcut tocmai 
contrarul de ceea-ce se face la noi, 
adecă s’au redus lefurile funcționa
rilor.

Ca să ne facă deci d. Barta 
se-1 credem, că urmăresce în adevăr 
binele poporului, să propună în dietă 
ca măcar o parte neînsemnată din 
banii ce se. dau pentru înființarea de 
școli de stat și alte mstituțiunl me 
nite a propaga numai limba și cul
tura maghiară se se întrebuințeze 

spre înființarea de instituțiuni pentru 
întărirea economică a poporului.

Atunci chiar și adversarii lui 
vor recunosce, că motivele inter
pelației lui sunt sincere și menite în 
adevăr a ridica bunăstarea poporului.

Revista politică.
Săptămâna acâsta au fost șe

dințe estra-ordinar agitate în dieta 
ungară. Patima cu care se discută 
asupra proiectelor militare și-a ajuns 
culmea în ședințele de Marți și 
Miercuri, când ministrul de honvezi 
br. Geza Fejervary a luat cuvântul, 
ca se răspundă deputațiior din opo- 
siție. Fejervâry a fost necruțător și 
nealegător în cuvinte. Ministrul de 
honvefli a învinuit pe cei din par
tidul lui Kossuth, că atacă în mod 
pătimaș pe Maj. Sa, dinastia și gu
vernul, tractâză stegul armatei ca 
pe-o obelă și vorbesc în ton atât de 
aspru, încât nici afară de dietă nu 
vorbesc așa. Fejervary a avut cu 
kossuthistul Lengyel Zoltan un viu 
schimb de vorbe, din care causă 
kossuthiștii au făcut un tărăboiu 
atât de mare, încât presidentul fu 
silit se ridice ședința. Din pricina 
cuvintelor, ce le-a flis lui Lengyel, 
acesta l’a provocat la duel. S’au bă
tut cu săbiile și Fejervary fu rănit.

In ședința de Joi un alt depu
tat kossuthist, Babo, s’a legat de 
persona Maj. Sale, trăgându-i la în- 
doiâlă sentimentele constituționale. 
Presidentul l’a oprit se vorbâscă 
despre persona monarchal ui. der 
Babo tot nu s’a astîmpărat și a vrut 
să se ocupe erăși de monarch, însă 
presidentul l’a oprit și a doua-6ră. 
Pe când se petreceau acestea, unul 
din cei mai bătrâni ai stângei kos- 
suthiste, Madarasz, c|ise, că Maj. Sa 
„numai cu cuvântul e constituțional11.

In contra proiectelor militare se 
face mare agitație și în afară de 
dietă. Astădi, Sâmbătă, va sosi în 
Budapesta o deputăție de 100 mem
bri din Felegyhaza, ca să presente 
dietei și guvernului un protest con
tra proiectelor. S’a pus la cale, din 
acest incident, o mare manifestație.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Cântec.
De câte-ori te-apropii 

De-atâte-ori re’nviu...
Mai bine mergi departe 

Și lasă-mă pustiu.

De-apururea dormi-voiu
In giulgiul meu de dor...

La ce’mi tot dai viață 
Și-apoi mă lași să mor.

Viața ce ’mi-e bună
Mereu să mi-te pierd?...

— De nu ești tu pe lume 
Pe cine să desmierd?!

Velurio.

Doue spovedanii.
Nuvelă, de 1ST. "V. Fipezescn.

— F in e. —

In patru-cjecl de ani de vieță, dicea 
el că nu ar fi pierdut atâta putere ca în 
cele trei-decl și patru de dile cât a stat 
în șura cu paiele. Era bine cu totă lumea 
și chiar cu Iorgu lui Dimie, — Costache al 
Croitorului.

Lucra meșteșugul ciobotăriei der vara 
nu mai făcea plugărie, căci dicea că nu 
mai pote.

Mai prinsese âr sămânță de parale, în
gropase pe badea Constantin și îi purtase 
tote prasnicile, trăia singur în casa lui ta- 
tă-său, mulțl îi erau datori pe ciobote și 
pe împrumuturi, ba la nisce paști făcuse și 
lui Iorgu lui Dimie pentru densul și pentru 
Frăsina câte o păreche de ciupicl (botine, 
ghe'e) tot pe datorie.

într’o di de Dumineca Tomei i-se 
păru lui Iorgu că Frăsina se prea uita lung 
la un flăcău. Iorgu care se cam chefuise o 
luă la suduit în mijlocul horei și înfierbân- 

tându-se mai tare o lua de code și începu 
a o bate, pănă ce au sărit omenii de au 
scos’o din mâniie lui.

Frăsina plângând striga cu desnădejde: 
Vrea să mă omora și pe mine ca pe Cos- 
tache al Croitorului.

Tote bănuelele omenilor rămaseră ade
verite prin aceste câte-va vorbe ale Frăsi- 
nei. Unii le spuseră lui Costache, dâr el să 
făcea că nu bagă de sâmă și o ținea una 
și bună 'că ll-o plăti Dumnedeu la vrăș
mașii lui, că nici el nici omenii nu le pot 
plăti mai bine.

Trecuse mai bine de dece ani. Aprâpe 
se uitase întâmplarea lui Costache cu paile. 
Iorgu lui Dimie încetul cu încetul sărăcise 
așa că nu mai avea decât ce-i dăduse Radu 
de zestre și o mârțogă de iepă bătrână. 
Peteci peste peteci pusese pe straile lui 
din dilele cu dare de mână.

într’o di Frăsina se duse la Costache 
să-i cârpescă o păreche de papuci, și pe 
când lucra Costache, ea oftând începu să-i 
spuie că i-a fost tare drag când era fată 
mare și că decă o cerea îl lua pe densul 

și nu-șl mai lega capul cu Iorgu, care o 
bate și o ehinuesce.

La vorbele Frăsinei, Costache îi răs
punse că așa a vrut Dumnedeu; dâr vor
bele Frăsinei încolțiră în capul lui Costache 
gândul răsbunărei asupra lor mai cu sâmă 
că din cele ce vedea densul și din spusele 
lumei lui Iorgu Frăsina lui era strașnic de 
dragă.

După vre-o s^tămănă Iorgu lui Di
mie căuta pe capete se se împrumute eu 
cfece galbeni, ca să nu-i vândă pentru nisce 
datorii o falce de loc, și nu găsea nicăirl.

Nevoia îl îndrâptă și la Costache al 
Croitorului.

Costache îi dădu banii: întăriră înscri
sul la primărie și din asta se făcuse buni 
prietini. De multe-orl Iorgu era la Costache, 
stăteau pănă sera târdiu de vorbă, ba încă 
din prietinia asta lumea vorbea că Iorgu a 
mai părăsit darul beției.

Cam bănuiau unii și pe Frăsina că 
ar fi amestecată în prietenia asta, ăr alții 
cjiceau că Costachș căuta să mai șâdă 
odată în paie, a uitat pățania cea veche,
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Și în parlamentul austriac s’a des- 
bătut săptămâna acesta asupra amin
titelor proiecte. La așa numitul 
proiect de apărare a țării, a luat 
între alții cuvântul șeful partidului 
creștin-social și primar al Vienei, 
Dr. Lueger. El a ținut un discurs 
mai lung și profitând de ocasie a 
dat o lecție usturătore acelora din
tre șoviniștii maghiari, cari ridică 
pretensiuni îndrăsnețe cu privire la 
armata comună.

Armata, c|ise Lueger, nu-i per
mis se devină în parte maghiara, 
ea trebue se rămână comună, ar
mată imperială, cum a fost și pănă 
acum. Spre scopul acesta Lueger 
în numele partidului său face pro
punerea, ca „Reichsratul“ să învite 
guvernul militar, ca unitatea arma
tei se nu se știrbescă și să fie res
pinsă cu energie ori-ce tendință spre 
schimbarea stogurilor seu embleme
lor armatei.

In cestiunea acesta a vorbit și 
deputatul bv. Morsey. El cjise, că cu 
considerare la întâmplările din Un
garia, parlamentul austriac să nu 
lase, ca unitatea armatei să fie sgu- 
guită. „Ceea-ce se întâmplă în Un
garia — continuă Morsey — provocă 
protestarea tuturor patriciilor aus 
triad. (Vii aprobări). Noi a trebuit 
să vedem, că la ordinul șoviniștilor 
maghiari, Banul Croației a dispus 
să se ia jos stâgul negru-galben în 
Semlin. Ne-am obicinuit de ani de 
cfile, ca stâgul acesta negru-galben 
să fie batjocurit în Ungaria (Strigări 
de: Pfui!) Acest steg negru-galben 
este pentru nou simbolul amintirilor 
gloriose, care s’a înrădăcinat în ini
mile nostre. Trebue să protestăm 
aici serbătoresce când vedem batjo
curile, ce i-se fac acestui steg. Este 
o graniță peste care nu se pote 
trece. Se dovedesce acum cât de 
greșit a fost în principiu a-se face 
concesiuni cât de neînsemnate. Acjl 
se ating de steg și de embleme și 
vrău să sgudue unitatea armatei. 
Pretind armată națională maghiară, 
și ar voi, ca stegul negru-galben să 
nu mai fie arborat ca emblemă 
a monarchiei comune. Noi însă tre
bue se menținem neclintit vechia 
armată gloriosă, ca singura garanție 
a patriei comune Austro-Ungaria. 
Numirea de monarchie austro-ungară 
s’a stabilit în mod pregnant în res- 
criptul din 14 Nov. 1868 adresat 
cancelarului Beust. In Ungaria se 
refer acum la un ordin privitor la 
armată. Ordinul acesta nu s’a pu
blicat nici odată, cel cătră Beust 
însă da. Legile ungare încă stabilesc 
clar basa comună a armatei co
mune11. (Vii aprobări. Oratorul pri- 
mesce numerose felicitări).

Evenimentele ce se petrec în 
Peninsula-balcanică, mai ales însă Ges
tiunea macedoneană ține în mare în
cordare spiritele și dă mult de lucru 
diplomației europene. Totă săptă
mâna s’a vorbit despre pregătiri 
militare în Turcia, Bulgaria, Rusia, 
și chiar și la noi. Faimele despre 
isbucnirea apropiată a răsboiului s’au 
ținut lanț și lumea nu vorbesce 
despre alt-ceva cu mai mare interes, 
decât despre evenimentele ce se pre
pară în răsăritul european.

Puterile mari europene, mai ales 
Rusia și Austro-Ungaria și-au pus în 
gând să înlăture turburările din 
Macedonia și se introducă în acâstă 
provincie stări mai europenesc!. Ele 
au pregătit un plan de reforme pen
tru Macedonia, plan pe care l’au 
presentat cabinetelor europene spre 
aprobare. Marile puteri l’au aprobat 
deja și acum rămâne se-1 aprobe și 
Sultanul, căruia i-s’a dat, cum dă 
doftorul un hap de înghițit bolna
vului. Cabinetele europene au dat 
ordine ambasadorilor lor din Con- 
stantinopol să-și pună în cumpănă 
totă influența și a face ca Sultanul 
să primescă reformele plănuite de 
Rusia și Austro-Ungaria. Atât cei 
din Viena, cât și cei din Petersburg 
cred, că Sultanul — neavând încotro 
— se va pleca și va primi ceea-ce 
i-se impune pe calea acesta — de 
dragul păcii.“ Lucrul ar fi ajuns deci, 
în limba diplomației flis, în stadiul 
decisiunei. De aici pană la o acțiune 
în faptă mai este numai un pas.

Cu drept cuvânt lumea e cu- 
riosă a vede, ce va aduce viitorul 
cel mai apropiat: pace seu răsboiu? 
Revoluționarii bulgari din Macedonia 
sunt cu câfa grosă, ei s’au organisat 
în fel și chip pentru a-șl realisa as
pirațiile. și se lucrăză pe sub mână, 
ca bietul Sultan se tragă și de astă- 
dată scurta.

SOIRILE BILEI.
— 8 (21) Februarie.

„Albina1* *.  In ședința sa de Miercuri 
Direcțiunea institutului de credit și de 
economii „Albina”, a stabilit bilanțul anu
lui de gestiune 1902. Beneficiul net reali- 
sat în anul expirat se cifreză cu 263,124 
cor. 30 bani ceea-ce corespunde unei ren
tabilități de 20% a capitalului social de

pe ușă și îngrozit trimise să aducă pe pri
mar și pe notar în fuga mare.

Când sosiră acești doi omeni ai stă- 
pânirei, Costache îșl dăduse ochii peste 
cap i-se legase limba și pe când o babă îi 
ținea luminarea, un om îl apăsa de barbă 
și de cap ca să nu moră cu gura căscată.

Dintre toți popa era cel mai desnă- 
dăjduit.

*
* *

Locul unde fusese odată casa lui Radu 
Ciobanu rămăsese gol în siliștea satului.

Mulți ani pe cenușa casei crescuse 
cucută, apoi Loji, holeră și mai de mulți 
ani încă nu se mai cunoscea că fusese vre-o 
dată acolo locuință de om.

Cârduri de gâsce și de rațe se între
ceau cu vițeii a tunde totă vara troscotul 
ce crescea pe acolo.

Puțini din sat dintre bătrâni îșl mai 
aduceau aminte de casa Radului și toți so
coteau că Iorgu lui Dimie a murit în ocnă, 
căci nu se mai afllase nimica de densul.

Intr’o fii de Ispas juca hora de-țl era

1.200,000.  Reverimentul casei a fost de 
85.771,950 cor. 30 bani. Direcțiunea va 
propune adunării generale, convocată pe 
21 Martie a. c., dotarea fondului de reservă 
al societății cu 22,771.98 cor. al fondului 
de pensiune cu 16.000 cordne, — a da 
spre scopuri filantropice 17.300 corone — 
și a rescupâra cuponul de dividendă nr. 
30 ca și în anul expirat cu 28 cortine, 

egal cu 14%. Din suma de 17.300 cor., 
destinată spre scopuri filantropice, 4000 
corone sunt 1 rată din cele 10.000 cor. 
votate pentru fondul de clădire al cate
dralei gr. or. română din Sibiiu.

Jubileul papei. Eri în 20 Februarie 
st. n. s’au împlinit 25 de ani, de când a 
fost ales papă cardinalul Pecci, care după 
alegere a luat numele de Leo XIII. In 
bisericile catolice s’au celebrat pretutin- 
denea liturghii solemne și „Te Deumu-uri 
din acest incident. Din turnul bisericei 
catolice din Brașov am vedut eri fălfăind 
bicolorul papal (alb-galben), er în biserică 
abatele Neurihrer a celebrat liturghia cu 
mare asistență. Era de față fișpanul conte 
Lazar, generalul Tappeiner, senatul ora
șului, și representanți de ai deregătoriilor 
comitatului și statului. In fiiua de 2 Mar
tie st. n. bătrânul cap al bisericei cato
lice va întră în anul al 94-lea al etății 
sale.

lubileul Teatrului Național. A 
cinci-decea aniversare a fondărei Teatru
lui Național din Bucuresci, se va celebra 
Joi, 13 Februarie, printr’o representație 
comemorativă, când se vor juca fragmente 
din piesele clasice ale repertoriului ro
mân: „Fântâna Blanduziei* , „O nopte fur- 
tunosă“, precum și o revistă într’un act, 
„Din vieța teatrului1, de d-nul Olănescu- 
Ascanio.

Sarcinile poporului. Pe când po
porul sufere de fdme și se poticnesce sub 
povara grea a birurilor, așa că în multe 
părți ne mai avend ce face ia lumea în 
cap și se duce în America, — deputății 
din camera din Budapesta în frunte cu 
guvernul umblă cu proiecte de legi prin 
cari s§ mărescă lefurile deregătorilor. — 
Apoi mai vin și congregațiile comitatelor 
și croiesc alte lefuri și diurne pe sdma 
deregătorilor. — Așa de pildă în diua de 
17 Februarie s’a ținut în Timișdra adunare 
la comitat, în care s’au sfătuit între altele, 
câtă diurnă să se dea deregătorilor comi
tatului, când se duc din Timișora undeva 
în comitat. Și s’a hotărît, ca viceșpanulsă 
capete 16 corone pe (fi, prim-notarul ș' 
fiscalul 13 corone, fisolgăbireul 10 corone- 
— Risipa acesta de bani ca diurne pen
tru domni de aceia, cari și de altmintrea 
sunt plătiți destul de bine, — o critică 
fdrte aspru chiar și unele foi unguresc!, 
cum este de pildă „Alkotmany“ din Bu
dapesta.

Foinete. Din mai multe părți ale 
țării vin sciri triste despre sărăcia omeni- 
lor și despre iflmete. Am mai amintit 
despre recolta slabă d\n Maramureș, unde 
au fost vara trecută ploi multe și revăr
sări de apă. Tot așa s’a întâmplat și în 
comitatul Solnoc-Dobeca. In amândouă lo
curile au intervenit autoritățile, împărțind 
ajutdre, cel puțin așa am cetit prin ga
zete, nu seim întru cât li-s’a alinat sărăcia 
acelor nenorociți prin ajutorele ce s’au 

împărțit. — Nu mai puțin sunt întristătdre 
veștile, ce sosesc și din comitatul Bihoru
lui, cercul Beiușului, unde recolta de ase
menea a fost slabă, er omenii au scăpătat 
și din vite. Deputatul Beiușului, Barta, a 
interpelat guvernul, întrebându-1 ce mă
suri are de gând să ia, pentru-ca să li-se 
dea ceva ajutor dmenilor din acele părți? 
Barta a învinovățit și episcopia gr. cat 
din Oradea-mare, că este prea aspră cu 
locuitorii celor 73 comune din cercul Be
iușului, fiind-că le cere prea mulți bani 
pentru pășune și omenii nu-și mai pot 
cresce vitele ca mai înainte. — O altă 
scire ne vine și din comitatul Sătmariului, 
partea care se numesce „Țera Oașului*,  
unde bieții Români sufer de asemenea de 
fome și afară de aceea a mai isbucnit 
printre dânșii și febra tifoidă, un fel de 
lângore provenită tot din fome. — Aici 
se mai face și cămătărie mare cu mălaiul 
Unii omeni, cari s’au aprovisionat din 
timp cu mălaiă, îl vând acuma cu aștep
tare — însă cu prețuri enorme la dmenii 
lipsiți.

Convențiunea poștală austro-nn- 
gară-română. In 15 Faur n. c. s’au sem
nat de cătră reprezentanții administrațiu- 
nilor poștale din Austria, Ungaria și Ro
mânia, cari au ținut conferențele la 
direcțiunea poștelor din Cernăuți, proiectul 
pentru o nouă convenție poștală între 
Austro-Ungaria și România. In prima linie 
s’a avut în vedere de a modifica vechile 
stipulațiuni ale actualei convențiuni în 
vigore, care a fost încheiată în anul 1868. 
Schimbări esențiale nu au avut loc; în 
special s’a susținut și mai departe taxa 
de francatură scădută pentru scrisori în 
comunicația cu România. Schimbări mai 
mari s’au făcut relativ la comunicarea cu 
gropurile de valdre și poșta de mesagerie, 
aceste însă mai întâiu trebue să fie apro
bate de guvernele țărilor contractante. 
Nonele disposițiuni ale convențiunii poș
tale probabil că vor întră în vigdre cu 1 
April a. c.

Armata bulgară. Corespondentul din 
Sofia al diarului „Die Zeitu, făcând isto
ricul armatei bulgăresc! (1877—1902) cons
tată, că ministeriul de resboiu absărbe de 
15 ani încoce a patra parte din budgetul 
statului. Armata bulgară a ajuns spaima 
contribuabililor, dedre-ce statul nu mai 
pote prididi cu plata munițiunilor, echipa
mentului, etc. Un esemplu drastic e sta
rea în care se găsia armata bulgară pe 
timpul conflictului cu România. Bulgarii 
voind se mobiliseze, constatară, că în ma
gazinul lor de ierbărie le lipsea depositid 
de praf de pușcă și au fost forțați să se 
adreseze la Ruși, ca se împrumute cu 
ramburs, cantitatea ce Ie trebuia. Artico
lul lung, der detaliat al cfiârultii. vienes, 
încheie făcând elogii soldatului bulgar, 
care e sobru, supus, sănătos, der nu pre 
deștept.

unii mai hâtri diceau că dăcă l’o mai pune 
odată în paie, îl pune mai bine să nu 
mai iesă.

In noptea de sfântul Dumitru, casa 
lui Iorgu Dimie se aprinsese pe după mie- 
clul nopții și arsese pănă în temelie; înlo
cui ei a doua di era un morman de cenușe 
din care două femei scoseră os cu os tru
pul Frăsinei care arsese de vie, ăr pe Iorgu 
îl găsiră dormind lângă coșer cu două sticle 
lângă densul una spartă er alta pe jumă
tate cu rachiu.

Numai el din tot satul nu scia că-i 
arsese casa și nevasta. Strejăii spuneau că 
au vădut casa cuprinsă peste tot coperișul 
de foc și pănă să ajungă omenii se aprin
sese t6tă și a ars de istov. Bănuelile cădură 
asupra lui Iorgu că el și-ar fi dat foc ca
sei și nevestei; ăr din tot satul Costache 
al croitorului spunea că Iorgu lui Dimie 
în mai multe rânduri, că erau prietini, i-se 
jeluise că nu scie ce să facă să scape de 
nevasta lui că s’a făcut o rea și că a prins’o 
de mai multe-orl cu flăcăii.

Starea în care îl găsiră pe Iorgu măr

turiile lui Costache al Croitorului, care DÎer- 
dea și dece galbeni, căci cu casa și nevasta 
îi arsese lui Iorgu totă averea și Costache 
nu mai avea din ce se despăgubi, făcură ca 
justiția să urmărescă pe Iorgu ca vinovat.

Arătările lui Iorgu că s’a îmbătat îm
preună cu Costache al Croitorului în casa 
lui Costache, că rachiul fusese al lui Cos- 
tache cumpărat de Iorgu pentru o pomană, 
ăr cum a ars casa și cum a ajuns la coșar 
nu soie nimica, rămaseră fără folos și mai 
rău îl încurcară, căci Costache fusese treaz 
și ajutase cât putuse să se stângă focul, 
omenii cunosceau sticlele, că sunt ale lui 
Iorgu și crâșmarul spunea că a cumpărat 
Iorgu de vre-o săptămână rachiu în amân
două sticlele chiar de la dânsul. Apoi toți 
mărturiseau că Costache al Croitorului nu 
bea nicl-odată nici măcar două rachiuri și 
că numai când ar fi fost prea ostenit pote 
bea un rachiu, er beat nu-1 văduse nime
nea, pe când de: Iorgu slava Domnului 
bea des de tot și cât de mult și des de 
tot se ducea acasă pe două cărări și bă
tăile Frăsinei numai pielea ei le scia.

In fața dovedilor căpătate, jurații gă
siră pe Iorgu vinovat și judecătorii îl osân
diră la muncă silnică pe totă viăța.

Cu lanțurile de mâni și de piciore 
Iorgu lui Dimie, nevinovat cum <ficea el, 
îșl făcea osânda îutr’o temniță unde nime
nea nu mai scia de densul, unde prin ni
menea nu mai putea afla de prin locurile 
unde trăise ca om slobod. Tînăr încă cu 
fața rumenă, cu părul și cu mustățile negre 
părăsiră satul intre doi vătășei cu puscile 
în mână.

In urma osândei lui, Costache al Croi
torului se pierduse, nu-i mai era vorba 
vorbă nici treba trâbă, nu mai dădea nici 
un răspuns cum se cade, luă darul beției, 
umbla pribegind din sat în sat, gol și ne
mâncat. Mai trăise încă mulți ani, pănă în 
cele din urmă venise la un nepot al lui în 
Limbăesci slab și bolnav și simțindu-se 
aprope de gropă ceru să vină preotul să-l 
spovedăscă și să-l grijescă ca pe un creștin 
că dor’ i-o ierta Dumnedeu păcatele.

Din odaia unde spoveduise pe Cos- 
tache, — cu o față speriată popa scose capul
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Avis. Onoratul public, care doresce 
să ia parte la concertul universitarilor ro
mâni din Glușiu, ce se va arangia în 1 
Martie a. c., este rugat ca întru cât doresce 
să fie asigurat de cuartir, să binevoiescă a 
se adresa comitetului arangiator Deăk Fe- 
rencz ut 1.

Rămășițele lui Alexandru Ypsi- 
lante, care se află în cimiteriul de la Vi- 
ena, au fost desgropate în presența rude
lor mortului. Rămășițele vor fi transpor
tate în mormântul familiei la Rapolten- 
kirchen, mai târdiu ele vor fi transportate 
la Nauplia în Grecia, după hotărîrea Ca
merei grecesci. Scheletul a fost găsit bine 
conservat.

O nouă clădiră pentru poștă și 
telegraf este proiectată de a se ridica în 
Brașov. O comisiune din care a făcut parte 
și trimisul ministeriului de comerciu a 
esaminat dilele acestea terenul la fața lo
cului. Noua clădire a poștei e vorba se 
fie ridicată lângă palatul financiar, la ca
pătul aleei de jos.

Logodnă. D-șdra Măridra Papp, Bo- 
csîg, și Dr. Parteniu Barbu, Sibiiu, logodiți.

Atentat cu dinamită. Se scrie din 
Reșița, că alaltaeri nopte nisce făptuitori 
necunoscut! au săvârșit un atentat cu 
dinamită contra fisolgăbirăului Dellevaux 
Bela. Cartușa de dinamită a fost pusă pe 
ferestră, der explodând n’a făcut altă pa
gubă, de cât că a spart ferestrile și a 
sferîmat cercevelele. Gendarmeria urmă- 
resce pe făptuitori.

Cum stau semănaturile? Relativ 
la ernatul semănăturilor, părerile sunt 
deosebite, cu tote acestea toți recunosc 
că sămănăturile de tdmnă sunt cu puține 
escepțiuni mai slabe de cât ar trebui să 
fie în circumstanțe normale. Semănăturile 
târdii stau în tot locul rău, cele timpurii 
presintă o stare mulțumitore. Se scie însă, 
că cele mai 'multe sunt semănături târdii 
și acuma depinde de la timpul ce vom 
mai avă, întru cât se vor mai îndrepta 
ele. Rapița cu totă erna gerosă ce am 
avut stă destul de binișor, numai pe 
frunzele din vîrful planteler se observă 
urmele gerului. Vița de vie și pomii ro
ditori au suferit în unele locuri din causa 
frigului excesiv din ierna de până acuma.

Producțiunea agricolă în România. 
— După ultima statistică întocmită de 
serviciul statisticei generale din ministerial 
român de domnii asupra întinderei și pro- 
ducțiunei culturale agricole în întrega țeră 
se constată că s’au cultivat:

Grâu 1.486,485 hectare, secară 172.816 
h., orz 507.777 h., oves 421.137 h. porumb 
2.181,855 h., mei 98.517 h., hrișcă 1507 h. 
rapiță 223.889 h, în sămânță 31.243 h., 
mac 266 h., mazăre 4297 h., bob 638 h., 
linte 678 h., cartofi în teren propriu 11.507 
h., sfecle 6314 h., tutun 4051 h., anison 
114 h., varză 7185 h., cepă 4772 h., castra

veți 2207 h., alte legume 4755 h., pepeni 
galbeni 3081 h., pepeni verdi 8067 h., fî- 
națe artificiale 81.761 h., naturale 541.161 
h., vii 141.714 h., livetji de pruni 88.432 h. 
In total s’au făcut 5.979,147 h. culturi agri
cole în întrega țeră.

Decă am face o recapitulate pe ca
tegoriile de culturi găsim: cereale 4.770,094 
h. oligeonâse și textile 273.173 h., legu
minose și tubercule 51.286 h., plante in
dustriale 10.558 h., grădinării 19.H67 h., 
fînațe 602,962 h. și sădiri 221.146 h., mij
locia la hectar pentru porumb a fost 111.

Din Dobrogea. G. Luca ’lonescu, 
prefectul județului Tulcea, făcând o in- 
specțiune în tot județul și convingendu- 
se că in multe comune țăranii plugari ’nu 
găsesc pământ să muncescă, din causă, 
că l’au acaparat numeroși funcționari, a 
adresat suprefecților o circulară, prin ca- 
re-i învită se-i înainteze câte o listă cu 
numele acelor primari, notari, consilieri 
comunali, picheri, etc. cari cultivă pămân
turi de ale statului, fie personal, fie prin 
interpuși, în folosul lor propriu și în pa
guba țăranilor plugari, spre a avisa mij- 
locele necesare de stârpirea acestui abus.

Dunărea de jos. De la Galați în sus 
Dunărea este liberă de ghețuri. Bucata 
de ghiață, care era prinsă la cotul Bisicei, 
s’a rupt, și luată de curent a fost dusă 
pănă în dreptul Tulcei, unde s’a prins din 
nou. Se crede, că astădi seu mâne Dună
rea se va curați de ghețuri și astfel na
rațiunea va începe. Vaporele, cari sunt 
prinse de ghețuri în docurile din Galați, 
vor rămâne încă câte-va dile. de ore-ce 
ghiața este încă forte grosă. IDilele aces
tea se vor începe lucrările pentru a se 
tăia o parte din ghiață, ca astfel vapdrele 
prinse în basin să încerce o eșire la 
Dunăre.

Bătăile în armata română, de când 
cu noul decret regesc, au început să fie 
cu rigore pedepsite. Foile de dincolo 
anunță, că caporalul Niculescu Constantin, 
din reg. 1 geniu, a fost degradat și mutat 
în reg. 20 Teleorman, drept pedepsă pen
tru lovirea inferiorului.

Consumația zaliarului. In anul 1901, 
s’a consumat în lumea întregă 75.000.000 
tone zahăr. Națiunea, care a consumat can
titatea cea mai mare (2.300.000 tone) este 
republica Btatelor-Unite. Anglia vine îu 
rândul al doilea cu o consumațiune de 
1.850.000 tone. Media consumațiunei pe 
cap de locuitor pentru prinoipalele țări, în 
kilograme a fost următorea: Ang ia 40.5; 
Statele-Unite 30.3, Elveția 27.3 ; Olanda 
2>; Francia 16.2; Germania, 13.9; Româ
nia abia 2.8! zahărul e prea scump în Româ
nia ! Trebue să se ia măsuri de eftinire.

Din Ilelchiu ni-se scrie: „In urma 
scirei publicate despre alegerea noului 
comitet parochial și a epitropiei bisericesc! 
întâmplată în comuna Hălchiu, țin a con
stata următorele: Alegerea s’a făcut sub 

presiune. Parochienii n’au putut să-și dea 
votul lor la unii din acei membrii, cari 
prin faptele lor din trecut au sciut să 
mărescă vatja bisericei din comuna nostră. 
Din contră, s’a petrecut un fapt cam cu
rios. Mai întâiu la constituirea biroului, 
parochul-președinte a propus ca bărbați 
de încredere dmeni, cari n’au întrunit în
crederea majorității. Intre cei propuși era 
și un țigan (Mihail Tătuc). Tot așa s’a 
procedat și la alegerea comitetului pe o 
nouă sesiune. Pe lista parochului figura 
și numele țiganului Tătuc, care însă a că- 
dut la alegere față de un Român. Când 
era se se alegă al decelea, adecă cel din 
urmă mertibru în comitet, d-1 președinte 
erăși a vîrît între candidați pe Tătuc. - El 
a cădut și a doua dră. La urmă, lucru 
curios, țiganul Tătuc tot e vîrît în comi
tet. Ori-cine pote reflecta, că Mihail Tă
tuc e om de omenie. Așa e. Dâr totuși 
nu trebuia să se scape din vedere, că e 
demoralisator pentru ceilalți parochieni, 
când un neromân ajunge în comitet. Apoi 
se mai scie, că neorusticii sunt obligați a 
plăti numai jumătate din datele biseri
cesc!, pe cari le plătesc ceilalți parochieni 
Atâta am ținut să spun pentru restabilirea 
adevărului. Nu e ■ supărător întru atâta 
faptul acestei alegeri, cât mai mult îm
prejurarea, că d-1 paroch n’a aflat între 
toți parochienii săi 10 Români, pe cari 
se-i puie în candidație. — Un parochian“.

Un răspuns. D-nii Danilă Șimon și 
Michail Șimon din Sângeorgiul-de-Câmpie 
ne rogă să dăm loc următorului răspuns 
la cele afirmate de părintele I. Bucur în 
întimpinarea, pe care i-am publicat’o în 
numărul trecut de Dumineca:

„...Nu ne putem mira în de-ajuns de 
cuvintele on. I. Bucur cu care a întâmpi
nat cele publicate despre isprăvile d-sale- 
într’un număr al acestei prețuite foi. Dân, 
sul vorbesce de nisce „tufe11 îu cari ar fi 
ascunși anumiți domni. Noi seim, că îna
intând timpul, înainteză și spiritul omului, 
er în tufe trăesc numai ființe fără rațiune... 
Se laudă on. d-n Bucur cu meritele, ce 
și le-ar fi câștigat pentru păstrarea carac
terului confesional al șcdlei. D-sa pare ași 
fi uitat, că ai poporului e meritul, din 
crunte sudori el și-a jertfit obolul pentru 
susținerea neștirbită a caracterului șcdlei 
ndstre confesionale. La venirea d-salo în 
comuna ndstră, realitățile le-a aflat la 
Coste Văsilica, Cucuieț George și alții, 
e deci în rătăcire sfinția sa când dice alt
fel. Familia Simon întotdeuna și-a mani
festat viul seu interes față de biserică și 
șcdlă. D-1 învățător a licitat în anii espi- 
rați locul șcdlei, însă cu o sumă destul 
de onestă, 200 corone 20 filer! și cu 
renunțarea la quinquenalul de 100 cor. 
Nu a fost așa, d-le Bucur?... Familia Și- 
mon nu s’a făcut prin nimic vinovată de 
acusele, pe cari i-le aruncă d-1 Bucur. Sub 
conducerea acestei familii s’a edificat bi
serica și școla, când părințelul Bucur 
era prin Bord. Nu e frumos, nici cinstit 
lucru a lovi în sanctuarul unei familii, 
care de mai multe decenii este cunoscută 
on. public. încheiem declarând, că n’avem 
trebuință, ca on. d-n Bucur să ne egaleze 
datoria sf. biserici, căci precum ne-ain 

jertfit obolul la edificarea ei, așa vom 
face și la ștergerea acelei datoriiu.

Din Țînțari ni-se trimite spre pu
blicare următorele șiruri, despre o „în
tâmplare" pentru adevăratatea căreia răs
punderea cade în sarcina autorului: „Un 
individ I. R., la sfatul onorabilului nostru 
paroch, a scos atestat medical pe motivul, 
că învățătorul L. T. i-ar fi bătut fiica în 
șcdlă. Lucrul a ajuns la judecătorie, care 
însă a achitat pe învățător. Ga se-i fie 
cheltuelile mai mari, sfinția sa a îndrumat 
pe pîrîtor la advocat, ceea-ce el a și fă
cut, er însuși nechemat se presentă în 
diua fixată înaintea judecătoriei. Aici a 
trebuit să jore, er diurn de călătorie nu 
i-s’a lichidat nimic. Pîrîtorul, pe lângătătă 
întrevenirea advocatului a fost judecat la 
purtarea cheltuelilor de proces în sumă 
de 72 cor. Gasul e simptomatic și nu mă 
pot mira în de-ajuns, ce motiv l’a îndem
nat pe sfinția sa a da astfel de sfaturi 
„părintesciu unui credincios al său contra 
învățătorului? —X.u

Tinerimea română din Brașov 
(Scheiu-Cdstă) învită la petrecerea popo
rală împreunată cu dans, ce o va aranja 
Sâmbătă, Jîn 15 (28) Februarie 1903, în 
sala cea mare de la „Schiitzen-haus“. în
ceputul la 8*/ 2 ore săra. Prețul deîntrare: 
De persdnă 1 cor. Biletele vândute înainte 
ă 80 bani. Venitul curat este destinat pen
tru ajutorarea sodalilor români săraqi și 
pentru înmulțirea bibliotecii societății so
dalilor români din Brașov. Bilete înainte 
se află de ventjare la comitetul aranjator. 
NB. Ofertele marinimăse se primesc cu 
mulțămită și se vor publica.

' Program: 1) Musică. 2) „Gorona Mol
dovei-, marș de N. Popovici. 3) Musică-
4) Declamațiune. 5) „Doina Olteanului, 
de Th. Ozerny. 6) Musică. 7) Declaraa- 
țiune. 8) „Tăcă.......“ sârbă de I. Vidu,
9) Teatru: „Drumul de fer“ comedie în- 
tr’un act de V. Alexandri. Rolurile le au: 
D-1 Ohr. Frunză, d-șora M. Lungu, d-i N. 
Furnică, I. Vlaicu, I. Vili, d-șăra A. Lungu, 
d-1 D. Mânu.

Concert. Duminecă, în 22 Februarie 
musică comunală va da o serată musicală 
de soliști sub conducerea capelmaistrului 
Max Krause cu următoriul program : 1)
Carmen-marș de Bizet-Sommer. 2) Concert 
uvertură „Die Schlange“ de C. Weith 
(nou). 3) Fantasia română „Intre bradP 
pentru violină (d-1 măiestru de concerte 
Dietzman) de Dinicu (orchestrată de M. 
Krause). 4) Der Zauberer de Nil. Fantasie 
de Herberth. 5) Airs hongrois pentru două 
flaute (domnii Altdorfer și Ranner) de 
Doppler (orchestrată de M. Krâus) 6) Das 
Străussli-Fantasie pentru fligelhorn (d-1 
Krofta) de Hoch (nou). 7) . Die siissen 
Mădln-vals din opereta Das siisse Mădl de 
Reinhardt (nou). 8) a) Der Klappenstorch, 
polca de Kahut, b) Der Spechți-mazur de 
Kahut — pentru Xilophon (d. Unterreiîier) 
(nou). 9) So hats der Wiener gern-pot-

mai mare dragul s’o privesc!. Scrinciobul 
era tras cu iuțeiă de flăcăii cei mai voinici.

Din când în când se oprea și glasul 
camarașului: „Loc de giaba,“ se audia mai 
tare decât cobza lui Platon și scripca lui 
Vasile Ursaru.

Trunchi de fag și de stejar ciotoros, 
scoborîțl din pădurea Jorii, care se tăiase 
iârna trecută, slujeau de scaune bărbaților 
însurațl și femeilor măritate, care îșl pri
veau feciorii și fetele cum jocă în horă.

Moșnegii și babele pe la umbra gar
durilor îșl povesteau cum se schimbase 
unele obiceiuri de pe vremea lor și întâm
plări de pe atunci; er jupanul Ștrul crâș- 
marul și cu doi nepoți ai lui cărau cu olele 
la vin celor ce voiau să facă qhef deplin 
în diua aceea.

Lângă părta țărinei, copiii formau o 
deosebită petrecere băeții jucau mingea 6r 
fetele privindu-i și pe rând câte doi trei 
băieți culegeau stevie, o duceau «pentru uns 
scrânciobul și luau câte un gologan de la 
camaraș cumpărau roșcove și veneau să le 
împartă cu tovarășii lor de joc.

Sorele era pe la tocă, despre deal 
venea un moșneg aprope ghebos, uscat la 
față de slab ce era, părul din cap și din 
barbă par’că nu fusese nici odată decât alb 
ca omătul. După căutătura lui se arăta că 
nu vede bine. Se apropie de horă, și apoi 
răzimându-se în băț oftă din greu, privi în 
tote părțile, porni înainte și se aședâ pe 
o rădăcină ce era mai la o parte.

Veniră vre-o doi moșnegi pe lângă 
densul, îl întrebară de unde vine și el le 
spuse că de la Bârlad și se duce la Pun- 
geștl că acolo e de locul lui. Nimene nu 
bănuia că e alt-fel de cum spunea dânsul.

Din vorbă în vorbă întrăbă decă sunt 
departe Orgoescii^căcI are acolo un pretin, 
pe care îl cunosce de pe când au eșit sorții 
întâifi, că îl cunoscuse la Galați într’o iârnă 
căci se duseră aprope o lună la același han 
și îl chema Iorgu Dimie.

Unul din moșnegi mai guralii îi răs
punse îndată: N’ai avut bun noroc la pre- 
tinl: Iorgu de care întrebi a murit nevi
novat în ocnă, de pe pâra unuia de aice 
din sat, căci Iorgu dor’ a fost mare gos- 

i podar cu noi aice în sat, uite colo, arătând 
cu mâna, a fost casa lui de zestre, și pâ- 
râșul lui i-a fost dat foc casei și i-a ars cu 
nevasta împreună și tot ce mai avea Iorgu 
și apoi tot el a mărturisit că a vădut pe 
Iorgu punând foc, și bietul Iorgu, cum e ju
decata omenescă, a fost dat la ocnă pe 
v eță. Mai pe urmă l’a ajuns bătaia lui 
Dumnezeu și pe pîrâș, ajunsese rău de tot 
și la cesul morții nu-i putea <-și sufletul, a 
chemat pe popă de s’a spovedit și a spus 
că e nevinovat Iorgu lui Dimie; el a dat 
foc casei, el a pus verigele la ușă ca să 
ardă și Frăsina cu tot ce aveau în casă, 
el l’a îmbătat pe Iorgu și l’a dus lângă 
coșer și astea tote, numai și numai ca să 
cadă vina pe Iorgu și să-l vadă pus lâ ocnă.

Umblat-a bietul popă în tote părțile 
spunând cum i-se spovedise lui ucigașul 
der nu l’a creclut nimenea, și decă a vădut 
el cât e de rea lumea s’a lăsat de duhov- 
nicie, s’a dus la Vlădică la Huși, i-a spus 
că decă nu i-se crede vorba lui de duhov- 
nicie, apoi el nu mai vrea să fie nici popă, 
a venit înapoi cu părul tuns și cu barba 

rasă de bunăvoie, s’a îmbrăcat ca noi, și a 
vândut casa din sat și s’a mutat pe delul 
Bogdăniței unde avea prisacă și ședea acolo 
de nu da prin sat de câte două trei ori pe 
an și atunci de câte o mare nevoie.

Avea doi ficiori în seminar cu gând 
se-i preoțescă, i-a luat și i-a dat la alte 
treburi prin străini și a cjis că mai bine la 
vaci decât preoți în lumea asta blăstămată.

— Măre, cum îl chema pe ucigaș? 
întrebă străinul.

Gostache, răspunse moșnâgul cel ce 
povestise.

— Gostache al Croitorului! ? isprăvi 
întrebând.

Ochii moșnegilor din sat se holbară 
de-odată asupra lui; er el scoțându-șl de 
pe cap o căciulă veche și jărcuită, îșl sterse 
fruntea cu mâneca, ofta și c|ise : nDin câte 
mi le-ați spus e păcat; numai de bietul popă 
căci șl-a părăsit darul de geaba, căci cum
păna lui Dnmnetjeu e mai drăptă decât 
cea omenescă.11

— Eu sunt Iorgu lui Dimie, m’am 
purtat bine la ocnă și ml-au dat drumul 
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pouri, de Drescher. 10) Iagd-galopp (nouă) 
începutul la 8 s. Intrarea 60 banî. Dumi
necă repetiție generală a societ. filarmo
nice.

300 medalii au primit micii cultiva
tori de flori cărora anul trecut negustorul 
c. și r. de semințe Ed. Mauthner li-a dă
ruit cepe de hyacinte din cari au reușit 
să cultive splendide esemplare de flori. 
Distribuirea medaliilor și împărțirea gratuită 
a 5000 de cepe de hyacinte (puse în die) 
printre copiii de șcdlă a avut loc Dumi
neca trecută în curtea de semințe din 
strada Rostten biler. Acesta jertfă în
dreptată într’acolo, ca ferestrile tuturor lo
cuitorilor capitalei să fie împodobite cu 
flori și se provdce interesul copiilor pen
tru nobil și frumos, merită laude. Ne
gustoria de semințe c. și r. a lui Edmund 
Mauthner, care era una dintre cele mai mari 
negustorii din Europa, va împărți în luna 
Maiu din nou câte-va mii de palmiere pen
tru copii de școli, er în Septemvrie va 
aranja o esposiție de palmieri.. Cu acestă 
ocasie atragem atențiunea amatorilor de 
flori asupra catalogului bogat ilustrat al 
negustoriei c. și r. de curte Edmund Maut- 
ner, care se trimite gratis și franco.

O minune este efectul extraordinar 
ce-1 are asupra celor ce suferă de șoldină 
și reumatism folosirea renumitei alifii a 
lui Zoltan. Bolnavii, cari sufereau de 
10—20 ani și întrebuințau diferite doftorii 
și băi fără resultat, s’au vindecat după 
câte-va fricțiuni cu alifia acâsta. Sticla 
costă 2 cor. în -farmacia lui Bela Zoltan 
din Budapesta.

Lecții din limba francesă dă o 
profesdră diplomătă de origine francesă 
atât din gramatică, cât și din literatură și 
conversațiune, cu prețul forte eftin de 1 
corona pe o dră, ’atât în locuința respec
tivului, cât și acasă la D-sa. Detailii în 
Villa Kertsch, la camera Nr. 12.

Cuvent funebru
rostit de asesorul N. Ivan la înmormântarea regre

tatului Dr. Daniil P. Barcianu, răposat Luni 
sera în Sibiiu.

Domne, Domne, nu cu 
mânia Ta ne certa pe noi, și 
nici cu iuțimea Ta să ne 
mustri, că săgețile Tale s’au 
înfipt în sufletele nostre.

Ps. David 37.

Esc. Vostră, 1. P. S. Stăpâne! 
Jalnici ascultători!

Ispitit’am scripturile și sdrobit de du
rere până în adâncul sufletului, n’am aflat 
modru să dăm espresiune durerii nostre ne
mărginite, decât esclamând cu prorocul Da
vid „Domne, Domne, nu cu mânia Ta ne 
certa pe noi*.

E sfășietore priveliștea ce se petrece 
sub ochii noștri, e grozav să vedl cum trece 
unul câte unul la cele vecinice din cei mai 
aleși fii ai neamului nostru — și ce gol și 
pustiu lasă în urma lor!

după două-decl și opt de ani. Am eșit 
aprope de un an, dâr am stat să-mi mai 
crescă părul și să mă mai deprind cu lumea 
Nevinovat am fost pentra fapta care m’au 
osândit, der m’a pedepsit Dumnedeu pen- 
tru-că eu am vrut să ucid pe Costache al 
Croitorului, eu l’am băgat în paie, cu banii 
lui am făcut nunta și să nu mă credeți că 
eram mai bucuros când trăiam înainte, de 
cât când am fost în ocnă.

— Când vedeam pe Costache îrnl ve
nea în minte minunea ce o făcuse D-deu 
cu densul și mă îngrozam. Ceialalțl trei 
flăcăi, cari fuseseră în tovărășie cu mine 
să-l omorîm, au fost mai buni lui Dumnecjeu, 
i-a socotit mai puțin vinovațl decât pe 
mine. Unul a murit chiar ierna aceea în- 
tr’o gropă lângă podul Grociului, troenit în 
omăt și l’au găsit în primă-vară pe jumă
tate mâncat de câni; altul s’a spândurat a 
doua tomnă în pădurea Prunii, că era bol
nav de roșață și al treilea în diua de PascI 
din biserică l’a apucat boia cea rea și i-a 
luat gura, o mână și un picior și s’a chinuit 
trei ani pănă a murit și densul.

— Vedeam bătaia asta a lui D-cLu si 
îmi așteptam și eu cesul și vre-o morte 
groznică, der pe mine m’a mai îndurat 
multă vreme; ml-a trimis darul beției, din 
care pricină trăiam rău cu nevasta și am 
vădut’o morman de cenușe cu totă casa și 
zestrea ei, Dumnedeu >să-l ierte pe bietul

Avem puțini bărbați devotați-cu tot 
sufletul lor intereselor publice, și între acești 
puțini, loc nedisputabil și de frunte a ocu
pat colegul și pretinul nostru Dr. Barcianu.

înzestrat eu cunoscințe bogate și te
meinice, dăruit cu o crescere alâsă, — băr
bat cu caracter firm și calități eminente, 
era chemat să dee vieții nostre culturale o 
direcție sănătosă și să tragă brazde afunde 
în ogorul național înțelenit.

Și în mijlocul lucrării sale, la etatea 
cea mai frumosă a vieții sale, etă că vine 
săgâta cea omorîtbre și-l culcă la pământ. 
Clopotele bisericilor sună a jale — pote 
mai jalnic ca nicl-odată.

Școlele nostre românescl au arborat 
stindardul negru, învățătorii stau îngându
rați și încremeniți, buzele lor au amuțit pe 
catedră, la vestea îngrozitore ce le a sosit.

Er noi, colegii săi și pretinl, adl nici 
nu ne putem da semă de imensa pagubă 
ce nl-o causeză depărtarea lui atât de tim
purie din mijlocul nostru.

Corona durerii, de oe să o ascundem, 
s’a sălășluit însă în inimile și sufletele a 6 
ființe nevinovate, a 6 prunci drăgălași și 
curăței, cari cu inimi cernite și cu la
crimi în ochi încunjură sicriul iubitului lor 
tată, a acelor cari de adl încolo nu mai au 
nici tată — și durere, de 8 luni de dile 
nici mamă. — Se pote închipui un mai 
mare desastru ca și acesta? — Cine se va 
pute găsi, care pe un moment și fie în 
stare să verse balsam vindecătorii! pe inimile 
atât de greu rănite?

Cine decât Tu Domne al puterilor, 
care tote le poți îndrepta spre bine.

Tatăl vostru, să scițl dragii mei, nu 
vă lasă averi și comori după cari n’a um
blat, vă lasă însă drept moștenire un nume 
mai curat ca aurul și nepătat, vă lasă fap
tele sale săvârșite în viața publică, vă lasă 
sute de preoți și învățători crescuți de el 
— și înzestrați prin el de la catedră cu 
cunoscințe frumdse, cari i-a ridicat la po- 
siții alese și morale și materiale.

Sci-vor aceia — său numai o parte 
din ei, — să sedesbraceun moment de ego
ismul propriu, și copii rămași de Dr. 
Barcianu — nu veți fi copiii nimănui, 
ci veți fi copii ai unui erou din povești, 
ai unui mucenic din anii primi ai creștinis
mului și durerea vostră se va alina și veți 
ave mângâierea, să culegeți și gustați din 
fructele sămănate de iubitul vostru tată.

Der să nu vă încredețl în boerl în 
fiii omenilor, ci totă încrederea să vl-o pu
neți numai în Dumnedeu — care cârtă și 
mângâie, înalță și smeresce — ca să se 
vadă atotputernicia lui.

Doctorul Daniil Popovic! Barcianu a 
vădut lumina dilei la Reșinarl în Octomvrie 
1847 și a fost fiiul învățatului paroch și 
protopop onorar Sava P. Barcianu decorat 
cu crucea de aur pentru merite preoțescl 
și literare.

Parochul Sava PopovicI, bărbat cu 
mare trecere, a dat fiilor săi o crescere 
alâsă. și confratele nostru Dr. Barcianu a 
terminat cu succes eminent studiile la gim- 
nasiul evangelic din Sibiiu, er după aceea 
cursurile teologice la seminariul nostru ar- 
chidiecesan. In anul 1869 — primul an

Costache, el ce a făcut, a făcut numai ca 
să-și răsbune pe mine.

Pe când vorbia străinul, unul câte 
unul mai totăhorase strinsese împrejurul lui. 
Erau unii, cari îl cunoscuse, sciau tote în
tâmplările de pe atunci și se mirau că tare 
îl mai schimbase vremea și osânda și Iorgu 
îi cunoscuse și densul, le spusese la unii 
pe nume, âr când isprăvi de povestit răma
seră încremeniți și se uitau la dânsul ca la 
o vedenie din altă lume.

Iorgu lui Dimie, cum era cu fața că- 
tră răsărit, ridică mâna, făcu semnul crucei 
(jicend: „Mulțumesc lui Dumnedeu, că m’a 
învrednicit să mai fiu și eu om slobod, să 
mai văd satul meu și să mor liniștit că 
ml-am ușurat sufletul spovedindu-ml și eu 
păcatele mele."

Pe când toți erau minunați de poves
tirea lui, străinul cu pașii lini ca ai unui 
om cu cugetul curat, porni de vale, merse 
pănă la mijlocul iezăturei, îșl mai făcu o 
cruce și se aruncă în iazul satului drept în 
stavilar.

Vre-o câțl-va înotători se aruncară în 
apă ca să-l scotă, der era prea târdiu, scă
pase la fund.

Lumea îngrămădită pe iezătură îșl fă
cea cruce și diceau rând pe rând: „D-cjeu 
să 1 ierte !u

Bârlad 1894, Octomvrie. 

după absolvarea studiilor teologice — s’a 
aplicat ca învățător și director la școla ca
pitală din Reșinarl. In primul an de func
țiune a escelat prin străduințele sale și prin 
talentul său pedagogic și a atras asupra sa 
atențiunea Marelui Andreiu. In anul viitor 
deja a fost trimis la universitatea din Viena 
ca stipendist al Oonsistoriului archidiecesan.

Patru ani a petrecut la universitatea din 
Viena, Bonn și Lipsea, culegând ca albina 
de pe flori miere și suc dătător de vieță 
pentru poporul nostru și pentru școlele 
nostre, în ai căror serviciu șl-a pus mai 
târdiu totă ființa sa.

La 1874 s’a răîntors a casă ca Doctor 
în sciințele filosofice. Marele său protector 
trecuse la cele veclnice, și neaflând mo
mentan aplicare în serviciul bisericei a fost 
numit secretariu al II-lea la Asociațiune, 
post, care l’a ocupat doi ani, pănă ce s’a 
deschis la 1876 o catedră la seminariul nos
tru archidiecesan.

In postul de secretariu II a lucrat 
împreună cu fericitul G-eorge Barițiu, pe 
atunci secretariu I, și a dat strălucite do- 
vecjl de capacitate, zel și devotament pen
tru afacerile publice, și comitetul Asocia- 
țiunii numai cu greu l’a absolvat de la ofi
ciul ce-1 purtase cu atâta minte și vrednicie.

Ocupând o catedră la seminariul nostru, 
a devenit cea dintâiu putere didactică, a 
devenit sorele în jurul căruia s’au învârtit 
tote celelalte puteri didactice, și șl-a câș
tigat o autoritate nețărmurită între colegii 
săi din seminariu. ba chiar și de la tote 
celelalte institute din patrie, âr elevii îl 
adorau și iubi.au pentru profundele sale 
cunoscințe ce le împărtășia cu o rară bună
voință.

Modest de la fire, n'a reflectat la îna
intarea meritată, a lăsat să-i trecă mulțl 
colegi pe dinainte, și în cinste și în salar 
mai mare, deși nimenea n’avea mai mare 
lipsă de salarii! decât el.

N’a cârtit, n’a murmurat, și numai 
după un pătrar de veac împlinit, la insis
tența pretinilor săi îngrijațl de sănătatea-i 
sdruncinată, — și la espresa dorință a ca
pului bisericei nostre, s’a depărtat acum 
doi ani de la catredra atât de iubită, ca 
să iee în mânile-i probate conducerea șed- 
lelor poporale, să facă o nouă epocă în is
toria școlelor nostre, și bogatele și vastele 
cunoscințe să le pună acum în practică în 
calitate de referent școlar.

Iubia din tot sufletul școla, iubia po
porul și era un părinte al învățătorilor, a 
căror autoritate doria să o vadă crescând, 
ca să ocupe posiție demnă, onorifică și de 
frunte în societatea românâscă.

Dâr nu i-a fost dat să muucescă mult 
aoi. Prima lovitură de morte, i-a dat’o sor
tea când înainte de acesta cu 8 luni îi răpi 
pe adorata soție, și-l lăsa în cea mai crudă 
durere....

....Afară de catedra lui iubită, unde 
25 de ani a muncit neîntrerupt, a luat 
parte activă la înființarea școlei de fete din 
Sibiiu, al cărei director a fost, a scris mai 
multe manuale apreciate de toți pedagogii, 
a redactat „Foia Ilustrată1* în 1891 și în 
urmă „Foia pedagogică1' împreună cu co
legii săi de la seminariu, âr în 1898, cu 
oc.asiunea a 25 a de la mortea lui Șaguna, 
a ținut memorabilul discurs festiv publicat 
în broșură separată, despre viâța și faptele 
metropolitului Șaguna, discurs care a stors 
admirațiunea nostră, ca fond și ca formă, 
și pentru care fericitul metropolit Miron a 
ținut în fața publicului celui mare adunat 
din tote părțile să-l sărute pe frunte și 
prin aceea să dee espresiune mulțămitei 
sale pentru lucrarea desăvârșită, pe care 
nimenea altul nu o putea face atât da elo- 
cuent ca învățatul Barcianu.

In iubirea lui nețărmurită pentru neam, 
ca membru al comitetului național, a luat 
parte și la viâța politică,... și a suferit un 
an în temnițele din Vaț.

iltă o scurtă și palidă schiță biogra
fică din viâța sbuciumată a răposatului Dr. 
Barcianu, a bărbatului care adl ne pără- 
sesce pe vecie.

Se pote găsi om în societatea nostră, 
care n’ar fi vărsat barem o lacrimă la 
auriul vestei triste despre trecerea lui la 
cele eterne?

Se pote, ca să nu esclamăm cu pro
rocul David, „Domne, domne, nu cu mânia 
ta ne certa pe noi?

Da, cu adevărat — perderea nostră 
în aceste dile grele, este mare — și ne
sfârșite sunt lacrimile, cu care-1 însoțim pănă 
la mormânt pe acest fiu al bisericei nostre, 
pe acest muncitor onest, pe acest caracter 
de granit și intrasigent apărător al limbei 
nostre în școla poporală, apărător al lim
bei în studiu1 religiunei, al cărui nume 
vecinie va străluci în viâța culturală a po
porului nustru ...

A 3-a adunare generală ordinară 
a „Reuniunii române de înmormântare 

din Sibiiu'1.

Trăim în împrejurări nu se pâte mai 
critice. Deoparte indiferentism, do altă 
parte materialism cras — sunt notele ca
racteristice, ce par a se fi înstăpânit într’o 
mare parte a societății ndstre. Curățenia 
moralului și a onorabilității, încep a deveni 
lucruri rare între noi. Idealismul, acest 
scump talisman, decă și este găsit icî 
colea, dispare în fața tristei realități.

Intre asemenea împrejurări cuvine-se, 
ca cu atât mai vârtos să reținem unele 
din lucrurile bune, ce se săvîrșesc pentru 
binele obștei. Intre acestea aflu a remarca 
nobilul și creștinescul scop, ce l’au nutrit 
întemeietorii tinerei „Reuniuni române de 
înmormântare din Sibiiu“, scop ce tinde a 
da ajutorul recerut și a îngriji de astru- 
carea cuviinciosă a rămășițelor pământesc! 
ale deaprdpelui — membru al Reuniunii. 
Pe lângă acesta, scopul mai îndepărtat•' 
întemeiarea unui asil-orfelinat pentru să
racii și neputincioșii noștri, denotă și el 
simț de jertfire și împlinirea unei rlato- 
rințe creștinesc!, bine plăcute dmenilor și 
lui Dumnedeu!

încât Reuniunea nostră s’a nisuit a 
se ține de scopurile prefipte în scurtul 
timp, de abia peste doi și jumătate ani, 
de la întemeiarea ei, reiasă din darea de 
sâmă, ce direcțiunea ei a făcut Duminecă 
la 1 Faur n. c. adunării generale.

In acest interval, ea a îmbiat în 29 
cașuri ajutore, ce se apropie de suma de 
3100 cor., și a sporit fondul „Asilului11 la 
suma de 558 cor. 71 bani, și pe deasupra 
averea bănescă a Reuniunei, esclusiv fon
dul „Asilului", numără aprope 2600 cor. 
în ban! gata și câteva sute corâne taxe 
neînc.assate, der cari se continuă a se în- 
cassa de la Anul nou încoce.

Că de binefacerile Reuniuniei au 
avut parte mai ales cei lipsiți, o dove- 
desce împrejurarea, că dintre 29 membrii 
răposați nu mai piițin de 18 aparțin clasei 
muncitorilor 'economi, mare parte zileri, 
3 clasei meseriașilor și numai 8 clasei așa 
dise a inteligenței.

Sporul făcut atât în averea proprie 
a Reuniunei, cât și la fondul „Asilului11 
trebue s’o mărturisim, să datoresce gene- 
rosității domnului Panteleon Lucuța, căpitan 
c. și r. în pens., care deși înaintat în 
vârstă și deși ar pute să-și petrecă dilele 
în binemeritata liniște și odihnă, condus 
de sentimente nobile și de rîvna de a sta 
în ajutorul poporului, a primit pe lângă 
alte multe ocupațiuni ale sale, sarcina de 
director al Reuniunei și în acâstă calitate, 
a renunțat chiar de la început la remune
rația, ce-i compete, in favorul fondului 
„Asilului11. Acest lucru l’a făcut și secre
tarul Reuniunei, domnul Vie. Tordășian.

Decursul adunării a ’fost următorul: 
Duminecă d. a. în fața a numeroși mem
bri întruniți în localul „Reuniunii sodali- 
lor români", d-l director P. Lucuța prin 
cuvinte calde și binesimțite declară șe
dința de deschisă și rogă adunarea ca 
înainte de a întră în ordinea de ții să es- 
prime condolențele pentru membrii dece
dați, ceea-ce se face, er după aceea se
cretarul V. Tordășanu cetesce raportul 
general, luat de adunare la cunoscință. 
Socotelile pro 1902, purtate esact și cu 
consciențiositate de cassarul Reuniunii d-l 
Petru Ciora, s’au revăzut de comisiu- 
nea formată din membrii Iuliu Bardossy, 
Candid Popa, Nicolae Roșea și Ieronim 
Preda, la a cărei propunere adunarea ge
nerală voteză absolutorul direcțiunei și în 
același timp, la propunerea d-lui 0. Popa, 
își esprimă mulțumită și recunoscința sa 
d-lor P. Lucuța și V. Tordășianu, pentru 
remunerațiunile lor cedate și pe 1902 
fondului „Asilului.11

La punctul propunerii independente: 
s’a ivit ideea de a se tipări raportele ge
nerale și consemnarea membrilor Reuniunii, 
lucru ce numai în acel cas să se esecute 
de birou, dâcă mijlocele vor permite.

Trecându-se la alegerea direcțiunii 
pe un nou period de 3 ani, au fost acla
mați următorii: Pantaleon Lucuța, director; 

iubi.au
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Victor Tordășan, secretar; Petru Ciora, 
cassar; er de membrii: Dr. D. 0. Barcianu, 
refer, școlar; Iuliu de Bardosy, inspector 
școlar în pens.; Dem. Comșa, prof. sem.; 
Const. Demian, paroch; Ieronim Preda, 
funcț. consist.; Florea Crucită, măestru 
croitor; Nic. Domnariu, măestru cismar; 
losif Marcu, măestru pardositor; loan Dușe, 
măestru cojocar; Simeon Stoiță epitrop; 
Petru Stoica și George Arpășan economi.

Eshauriată ordinea de ții, d-1 director 
mulțumesce pentru încrederea, de care 
adunarea a împărtășit direcțiunea, și mul
țumind membrilor din direcțiune pentru 
conlucrare — declară adunarea generală 
încheiată.

Societatea „Psaltul“.
In Decemvrie anul trecut s’a ținut 

adunarea generală a societății cantorilor 
.„PsalhiP. Suntem rugați a da loc urmă
torului raport al comitetului societății, sub
scris de d-nii Zosim Butnariu, președinte 
și loan Suciu secretar cu data de 28 De
cemvrie 1902 cătră adunarea generală:

Societatea ndstră „Psaltul" precum 
vedeți se găsesce la începutul desvoltărei 
ei, căci abia a trecut un an de când s’a 
constituit pe basa statutelor întărite de 
Veneratul Consistoriu archidiecesan și de 
ministeriul reg. ung. de culte și instruc
țiune publică.

Ea se pote asămăna cu un copil, care 
încă nedesvoltat, începe a da din mâni și 
din piciore, ca să se prindă de obiectele 
de prin casă, se pdtă umbla singur pe pi
ciore..., și de aci încolo prin deprindere 
prindând putere din ce în ce mai mare 
umblă cu curagiu fără nici o temă.

0a se se pdtă asigura esistența aces
tei societăți de bună semă că are lipsă 
de sprijin moral și material. Atât sprijinul 
material cât și cel moral îl pot asigura 
membrii ei, făcendu-și fie-care membru 
datorința cu care îl obligă litera statute
lor — eră de altă parte fiind sprijinită și 
de bunăvoință tuturor omenilor, cari țin 
la biserică, la cântările bisericesc!, și peste 
tot la obiceiurile vechi, strămosescî moș
tenite din bătrâni — ca model de evlavie 
și moștenire din generațiune în genera
ți un e.

Comitetul d-vdstră de la adunarea 
generală și pănă în present, a ținut 9 șe
dințe, în cari s’au discutat diferite cestiuni 
în folosul societății referitdre la punerea 
base! atât cât privesce starea materială, 
cât și cea morală a acestei societăți. Pe- 
decile, cari i-au stat în cale au fost de 
așa natură, încât nu s’a putut trece pes
te ele.

Trei pedeci esențiale au fost: 1) Bud
getul, a 2-a angajarea unui conducător de 
musică vocală, care tot din causa budge
tului nu s’a putut angaja și a 3 a pedecă: 
unii dintre membrii acestei societăți prea 
puțină activitate au desvoltat pentru îna
intarea ei, chiar și dintre membrii ei aleși 
în Comitet încă nu și-au făcut datoria.

Raportul cassarului după cum se pre- 
■sintă, este o dovadă că mai mulți membrii 
sunt încă în restanță cu plătirea taxelor 
de pe anul espirat de gestiune, din care 
causă și ținerea adunării generale de față 
a fost amânată pănă acum.

După cum arată raportul biblioteca
rului, s’au procurat pentru bibliotecă câte
va cărți și composiții musicale prin cari 
s’a pus basa unui început modest al bi- 
bliotecei.

Din lipsa de mijloce statutele socie
tății încă nu s’au tipărit, der a lăsat de 
s’a litografat mai multe esemplare de sta
tute pentru a se pute distribui pe la mem
brii înscriși. S’a făcut și un sigil pentru 
societate care era de trebuință.

Comitetul în ședințele sare s’a ocu
pat și cu modul de cântare, respective cu 
ținuta ce trebue s’o aibă cantorii în bise
rică avându-se în vedere unificarea cântă
rilor bisericesc!, ținendu-se semă și de pro- 
sodica, ce trebue s’o aibă, un cântăreț în 
■cântările bisericesc!.

Statutele de care ne este vorba sunt 
un mijloc, o garantă pe basa cărora acestă 
societate pdte face progrese frumdse fiind 
ele (statutele) înțelese nu numai din par
tea membrilor actuali, der și din partea 
tuturor creștinilor de legea ndstră, cărora 
le zace la inimă înaintarea și prosperarea 
•societăților nostre, desvoltarea și perfec
ționarea cântărilor bisericesc! și precum 
s’a arătat în cuvântul de deschidere uni
formitatea în cântările bisericesc! spre 
mulțumirea creștinilor, cari cerceteză mai 
adeseori casa lui Dumnedeu.

In fine comitetului nu-i rămâne alta, 
■decât se vă mulțămescă de încrederea cu 

care 1-ațT onorat, și tot-odată se rogă — 
de a-i da absolutorul — alegendu-se un 
nou comitet pentru anul următor.

Concurs.
Asociațiunea pentru literatura ro

mână și cultura poporului român publică 
concurs pentru Dicționarul toponomastic- 
geografic al unui comitat locuit de Români 
în Ungaria și Transilvania.

Premiul lucrării va fi 500 de cordne.
Lucrările vor trebui presentate pănă 

la 1 Martie 1904 la adresa presidiului 
Asociațiunii.

Secțiunea istorică va censura lucră
rile intrate și în privința premiării va face 
propunere ședinții plenare a secțiunilor, 
care va decide în merit. Premiul nu se 
pote divisa, ci trebue dat întreg lucrării 
celei mai bune, der Asociațiunea p6te în
tră la învoială cu autorii lucrărilor nepre- 
miate pentru tipărirea lor. Opul premiat 
se va tipări pe spesele Asociațiunii în 500 
esemplare, din care 100 se vor da în po
sesiunea autorului. Opul tipărit se va pune 
în vândare cu preț potrivit. Secțiunea is
torică este însă îndreptățită, ca după tre
buință să dispună tipărirea lucrărilor pri
mite și numai în „Transilvania1*,  organul 
oficial al Asociațiunii. Numele autorilor 
se se alăture în plicuri sigilate. Plicul cu 
numele autorului premiat se va desface 
după decisul în merit al ședinței plenare 
a secțiunilor.

Dicționarul de sub întrebare trebue 
se conțină tdte orașele, satele și cătunele 
comitatului respectiv și la fie-care oraș, 
sat ori cătun trebue se se aducă următd- 
rele date:

1) Numele românesc al comunei 
(oraș, cătun). Cum îi die alte neamuri lo- 
cuitdre în comună? Numirea oficială. Ce 
nume a avut eventual în vechime? Ce 
legende ori tradițiuni sunt asupra numirii 
românesc! a comunei? Descrierea geogra
fică a comunei pe scurt.

2) Numele apelor, insulelor, munților, 
delurilor și — încât ar fi de interes — 
se se înșire și, costele munților și ale de
lurilor, pădurile, poienele, livedile, văile 
dintre munți și deluri, europenele de ape, 
drumurile, potecile, cracurile de deluri și 
numele deosebitelor părți din hotarul co
munei. Descrierea geografică a tuturor 
acestor localități.

3) Locuri istorice. Tradițiunea și le
gendele despre ele.

4) Locuitorii români ai comunei 
după numărul, confesiunea și ocupațiu- 
nea lor.

5) Instituțiunile culturale românesc! 
(biserici, șcdle, societăți, asociărl).

6) Câtă proprietate de pământ se 
află în posesiunea Românilor (jughere 
catastrale)?

Datele cuprinse în punctele 4—6 se 
vor expune lângă numele comunei res
pective arătându-se tot-odată posiția ofi
cială a comunei (oraș municipal, oraș cu 
magistrat regulat, comună mare, comună 
mică), precum și cercul pretoria!, de care 
se ține comuna.

Numirile localităților adunate în chi
pul acesta se vor aședa și se vor scrie în 
ordine alfabetică.

Din ședința comitetului central al 
Asociațiunii pentru literatura română și 
cultura poporului român, ținută în Sibiiu 
la 5 Februarie 1903.O carte interesantă.

Nu cugeta, bunule cetitor, că lucra
rea despre care-ți voiu vorbi, e ceva ro
man, ori novelă, nici e colecțiune de poesii 
poporale, nici e vre-o carte sciențifică ori 
literară, nu e n'ci din sfera comercială, 
or! financiară, și totuși e o carte intere
santă, ba pot dice forte interesantă.

Cartea, despre care voiu vorbi se 
numesce „Memorialul reuniunei învețăto- 
resci gr. cat. „Mariana0 din Năs&ud“, 
edată din incidentul serbărei jubileului de 
25 ani a activității sale. Periodul I. 
1876—1901, compus din încredințarea adu
nării generale, de comitetul reuniunei. 
Năsăud 1901.

Vedând, bunule cetitor, întreg titlul ; 
cărții, sper, că vei recunosce, că trebue să 
fie o carte interesantă, care tracteză isto
ricul unei reuniunei culturale pe timp de 
*/4 de veac.

Vor fi pote unii, cari vor dice: Ce 
mai lucru mare, că a esistat o reuniune 
dăscălescă timp de 25 ani? Der eu nu flic 
așa, și dimpreună cu mine mulți, ba toți 
binevoitorii neamului vor dice, că acesta 
e lucru nu numai însemnat, ci și îmbucu
rător. Etă de ce:

Au nu vedem, că s’au asociat pentru 
alte scopuri omeni cu bani mulți și cu di
plome lungi și reuniunea lor a cădut baltă 
după câți-va ani de vegetațiune; esemplele 
nu le vom lua de la alții, că avem și noi. 
D. e. societățile (cari și reuniuni s’ar fi 
putut numi) comerciale „Mercurul" din 
Deșiu, „Comerciantul11 din Bistrița, ba 
chiar și „Concordia**  din Sibiiu, unde erau 
asociați tot omeni bănoși și cu mare tre
cere in societate. Ele după câți-va ani au 
dispărut și mâne poimâne li-se va fi uitat 
chiar și numele, încât nu le vor mai po
meni decât cei-ce avură vre-o pagubă din 
causa lor.

Der reuniunea „Mariana0, compusă 
din dascăli sătesci, deci din omenii cu pu
țină dare de mână și cu diplome ingus- 
tuțe, reuniunea „Mariana0, a ajuns etatea 
de '/4 veac și și-a serbat jubileul în mod 
demn și în memoria acelui jubileu a pu
blicat un Memorial vrednic de o societate 
culturală cum e „Mariana0, și după l/i 
de veac, cu puteri probate, siguri de is- 
bândă pășiră acești vrednici apostoli ai 
culturei ca pe când vor serba jubileul de 
‘/2 de veac, să pdtă dice cu drept cuvânt: 
„Devisa ndstră a fost: înainte, tot înainte 1“ 
Etă ne-am ținut de ea!"

Der se vedem ce conține cartea de 
care vorbim ?

După „Prefață1* urmeză portretul bi
roului și comitetului reuniunei „Mariana1* 
la înființarea ei în 1876. Aci vedem foto
grafiile vrednicilor bărbați, fostul vicar Gr.1 
Moisil, prof. Maxim Pop, și a învățătorilor 
Gosma Anca, Ioan Jarda, Mihaiu Domide, 
Isidor Titieni, Iacob Pop (dir), Petru Tofan, 
Iacob Pop (Năseud) și Teodor Rotariu Și 
vedând aci chipurile lor, prin asociarea ide
lor vii la munca lor ca educători și învă
țători și la imensul număr de elevi eșiți 
de sub mâna lor, din cari-, unii ocupă lo
curi înalte și cinstite în societate, der pu
țini sunt cari să-i întrecă în a trăi și 
munci numai și numai pentru binele și 
înflorirea neamului, cum făcură ei.

La pag. 5 începe: Raportul general 
despre activitatea de 25 ani a reuniunei 
„Mariana1*,  cetit cu ocasiunea iubileului 
de 25 ani prin secretarul Clement Grivase 
în ședința festivă la 20 Octomvrie 1901 
în Năseud.

Acest interesant Raport, după o 
scurtă, și bine precisată introducere, aduce 
capitolii următori:

I. Scurtă privire asupra stării școle- 
lor din acest ținut înainte de anul 1868 
(pag. 7-10.)

II. Date referitdre la înființarea reu
niunei (pag. 10—11.)

III. Activitatea de 25 a reuniunei în 
genere (pag. 11 —12.) a) Disertațiunile ce
tite și pertractate în adunările generale. 
De aci. vedem, că în total s’au cetit și 
desbătut 51 de disertațiuni, una mai inte
resantă. decât alta. Aci sunt puse numai 
titulele diftertațiunilor, că de se tipăreau și 
disertațiunile, 'atunci Memorialul eșia cel 
puțin de 10 ori mai voluminos, b) Conclu
sele aduse de adunarea generală, c) Pre
legeri practice ținute în adunările generale. 
De acestea s’au ținut 33.

IV. Activitatea despărțemintelor seu a 
reuniunilor filiale (pag. 21—33.)

V. Oficialii reuniunei (pag. 32—37.)
VI. Alte evenimente mai însemnate 

din vieța de 25 ani a reuniunei (pagina 
37—41.)

VII. Raport general anual despre ac
tivitatea reuniunei „Mariana" pe anul 1901 
(pag. 42—50.)

Biografia 'demnului vicar loan Ma
rian, după numele căruia se numesce reu

niunea învățătorilor din acest colț al Ar
dealului.

Urmeză: portretele biroului reuniu
nei; scurte biografii; starea cassei reuniu
nei; (care la data jubileului era 3251 cor.), 
Biblioteca (363 opuri); Odă festivă (Pam- 
filiu Grapini); Axiome de la membrii ono
rari, membrii fundatori și de la membrii 
ordinari și ajutători; Conspectul membrilor 
reuniunei; Scrisori și telegrame din inci
dentul jubileului. Cuvânt de deschidere 
și cuvânt de închidere.

Din acesta schițare fugitivă, se va 
convinge bunul cetitor, că nu am esage- 
rat, când la începutul acestui articol ara 
numit „O carte interesantă0 drăgălașul 
Memorial, despre care am scris aci. Ră
mâne se mai spun, că merită să o aibă 
toți învățătorii români și toți binevoitorii 
școlei române, și o și pot ave de la Reu
niunea „Mariana1* din Năseud pentru neîn
semnatul preț de 3 cordne.

In fine o dorință vrednicei Reuniuni 
„Mariana1*:

Dee Dumnedeu, ca buna înțelegere 
și dorul de muncă să nu slăbescă la mem
brii acestei valorose Reuniuni, încât — 
nu numai peste 25 ani, — der câtă 
vreme va resuna dulcele graiu românesc 
în colțul nord-ost al Ardealului, câtă 
vreme Someșul va duce cu undele sale 
cristaline ecoul doinelor nostre prin țeră 
la vale, atâta vreme se scie nemul 
nostru de pretutindenea, că în acel colț 
al Ardealului esistă o sentinelă neador
mite, care veghieză asupra dulcelui nos
tru graiu național și că acea sentinelă este 
reuniunea „Mariana", care a adunat pe 
învățătorii români ai acelui ținut, căci toți 
umăr la umăr, strînși ca un snop de spice 
aurii, ei, fala acelui ținut, au în mânile 
lor sortea și viitorul limbei și culturei 
nostre naționale.

I. P. R.

ULTIME SC1R1.
Viena, 21 Februarie. „Politische 

Corr“ află din Scutari (Albania), că 
un vas cu pânze pentru Albania, a 
fost secuestrat la cbsta muntene 
grena între porturile Antivari și Dul’ 
cigno.

Londra, 21 Februarie. „Daily 
Mail11 află, că Turcia a mobilisat 16 
batalione în districtele de la fron
tiera bulgară. Acela.--! cțiar spune, 
că o divisiune rusbscă a fost mobi- 
lisată în Basarabia, 6r alta în Cri
mea. Literatură.

Secta nazareană este o plagă’ pe bi
serica ndstră. Combaterea și înfrângerea 
acestei secte este lucru greu, atât pentru 
mulțimea învățăturilor ei eretice, cât și 
pentru încăpăținarea cu care nazarenii 
(pocăiții) țin la aceste învățături bazate 
pe te miri ce citate fals scose și rău in
terpretate din s. scriptură. O ușurare în 
privința acesta ofere broșura:

„Dispute cu Nazarenii, I", ce în mai 
multe dispute înfrânge învățături nazarene. 
Constă din 4'/2 cole de tipar fin, și se 
vinde esemlarul numai cu 10 cruceri (-|- 
portul poștal) și — încât comunele biseri
cesc! ar cumpăra mai multe esemplare 
spre împărțire între credincioși — chiar 
mai ieftin. — Tipografia și Librăria die 

cesană în Caransebeș.

NECROLOG. Ou inima sfâșiată de 
durere, anunțăm încetarea din viață a 
scumpului și neuitatului nostru soț și tată 
losif Orbonaș de Vajda-Hunyad, pretor 
cercual, deputat sinodal, membru în direc
țiunea „Ardelenii**  etc., care și-a dat no
bilul său suflet în mânile Creatorului, îm
părtășit fiind cu sfintele Taine, la 20 Fe
bruarie n. a. c. în etate de 63 ani. Rămă
șițele pământesc! se vor aședa spre odihnă 
vecinică, Sâmbătă în 21 Februarie n. la 
3'/2 bre p. m. în grădina bisericii gr. or. 
din loc. In veci amintirea lui!

Orăștie, la 20 Februarie n. 1903. Jal
nica familie.
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Petreceri și dări de seniă.
Năseud, 8 Faur 1903.

Corpul învățătoresc al școlei fundaț. 
elemen. pop. de băețî și fetițe din Năsăud, 
a aranjat Dumineci la 1 Februarie a. c. o 
petrecere cu joc pentru copii, în scopul aju- 
torărei copiilor săraci de la acesta școlă cu 
cărți, recuisite de scris, haine, material 
pentru lucrul de mână etc.

La începutul petrecerei s’a jucat prin 
6 școlărițe piesa teatrală „Surorile", come
die într’un act, tradusă din limba maghiară 
prin Știm, d-șoră Virginia Grivase, s’au de
clamat poesiile: „Limba mea“, „Cântec de 
iârnă" și „Vântul“ prin alte școlărițe, er 
poesia: „La -îmbrăcarea școlarilor săraci", 
prin un școlar din clasa a IV-a, apoi au ur
mat trei chipuri vii: „Credința, Speranța și 
Iubirea", „Pace și iubire" și „Câud pisica 
nu-i acasă, șbrecii jocă pe masă", aranjate 
cu multă pricepere și gust de Mult. Onor. 
Domne Angela Pletos, Aurora Ulrich, Cor
nelia L. Pop și domnișora Otilia Filipan.

Succesul moral și material al acestei 
petreceri a "întrecut modestele nostre aștep
tări, mulțamită Onoratului Public, care avend 
în vedere scopul, pentru care se arangeză 
din an în an astfel de petreceri, nu întâr
zie a ne da tot sprijinul posibil. Venitele 
în total cu acâstă ocasiune s’au constatat 
a fi 286 cor. 20 bani, spesele 97 cor. 76 
bani. Venitul curat 188 cor. 44 bani.

Cu ocasinnea acestei petreceri, conform 
conspectului de casă, au fost următorele 
contribuirl peste taxă:

Dr. Simion Pop 7 cor. 60 bani, Gre- 
goriu Pletos 80 bani, Bedo Denes 1 cor., 
loan Danielld 1 cor. 20 fii., Domna Bar
bara Larionessi 2 cor. 60 bani, Amos Dă- 
rămuș 1 cor. 60 bani, Domna Anna Sacaciii 
4 cor., loan Mărgineanu 1 cor., Tiracek Io- 
hann 1 cor. 80 bani, Domna George Catul 
1 cor. 20 bani, d-na Eugenia Catarig 20 
bani, d-na Maria Lupoe 1 cor. 20 bani, lo- 
sef Ulrich 7 cor. 20 bani, Mihaifi Rus 60 
bani, loan Gheție 2 cor., Simion Catarig 1 
cor., Dumitru Tomuța 60 bani, d-na Iosefine 
Alessi 40 bani, Constantin Moldovan 60 
bani, Grigore Micula 2 cor. 20 bani, Ionașc 
Alesandru 1 cor. 20 bani, Petru Lup 20 
bani, Herzum Kâroly 1 cor., Gavrilă Seucea
1 cor., d-na Mărkus Pollak 2 cor., Isidor 
Pop 10 bani, Zoltan Lâszlo 1 cor., Ale
sandru Haliță 20 bani, Clement Grivase 1 
cor., Dr. Emil Filipan 16 cor. 60 bani, Ma
cedon Linul 60 bani, Ignațiu Seni 1 cor.

Fără a participa la petrecere a bine
voit a contribui în favorul acesteia, răs- 
cumpărându-șl biletele următorii:

Lazar Avram 2 cor., Fridrich Miiller 
s. 2 cor., Emil Fetti 6 cor., Dorogi Istvânne
2 cor., Vasile Petri 10 cor., Teodor Șimon 
4 cor., Ciril Deac 4 cor., Iosef Mihalaș 2 
cor., Gavrilă Scridon 2 cor., Egei Lajos 2

.cor., Piros Adolf 2 cor.. Orenstein Heinrich 
1 cor., Nicolau T. Anton 2 cor., Silvestru 
Mureșianu 1 cor., Elisabeta Pioraș 1 cor., 
Pamfiliu Grapini 2 cor., Dr. George Linul 
o cor., Alesandru Rosiu 4 cor. Corpul di
dactic ișl ține de plăcută datorință a es- 
prima și pe acesta cale, cea mai profundă 
mulțămită marinimoșilor contribuitori, pen
tru jertfele aduse în scopul ajutorărei co
piilor săraci.

Mulțămită și recunoscință datorim în 
special însă Mult Onor. Domne: Angela 
Pb-ros, Aurora Ulrich și gentilei domnișore 
Ottilia Filipan pentru aranjarea chipurilor 
vii; er d-șorei Virginia Grivase pentru tra
ducerea piesei teatrale.

Ne place a crede, că acest sprijin, ce 
tinde la ameliorarea sorții școlarilor săraci 
și astfel la promovarea intereselor școlei 
năstre, nu se va lua de la noi nici în vi

itor, căci „Fericirea bogaților nu consistă 
în averile ce le au, ci în binele ce îl pot 
face cu averea lor", cji°e Flecliier.

Corpul didactic, 
al șcâlei fundaț. elem. pop. de 

băețî și fetițe, ca comitet 
aranjator.

*
Din jurul Cohalmului, 15 Faur 1903. 

0n. Bedacțiune!
In 30 Ianuarie st. v. a avut loc în 

comuna Draos o petrecere poporală. S’a 
representat de cătră tinerimea de acolo 
piesa „Salon fără pat", comedie într’un act 
de Theochar Alexi. Roluri au avut tot nu
mai tineri țărani și fete țărance.

Dintre personele cari au luat parte 
la representarea acestei comedii au obținut 
mulțămirea publicului asistent tînărul Iri- 
mie Bucur, ca meșterul cismar, Ilie Rodi- 
nescu, Ana Iosif ca Anicuța fiica lui Rodi- 
nescu, Geoorge Helmu ca George Salică lo
godnicul Anicuței, și Ioan Iosif ca rivalul 
logodnicului Anicuței. A stors aplause mi
titica Bucura Helmu prin predarea mono
logului „Prima rochie lungă."

S’a jucat și comedia „Leac pentru 
socre", de Trocaru, cu bun succes.

Culmea reușitei acestei producțiuni a 
format’o însă declamarea poesiei „Frumosa 
Irina", prin Maridra Radu, cu atât simță
mânt încât pare că eram martor ocular în
tâmplărilor povestite de poet în acestă 
poesie.

S’au cântat de tinerime și câte-va 
doine și poesii precum: 1) „La o rându
nică", 2) „Fântână cu trei isvore", 3) „Pănă 
când țineam cu codrul", și s’a mai decla
mat anecdota „Țiganul împărat" și balada 
lui Coșbuc „Nu te-ai priceput" âr Mariora 
Radu ne-a cântat solo „Florica".

Resultatul moral a fost îndestulitor. 
îmi țin de datorință însă a mai accentua 
că reușita petrecerei din acestă comună, 
care e în marginea săcuimei și care comună 
e în majoritate săsescă, e a-se datori numai 
și numai învățătorului Dumitru Șica, d-sa 
nu numai că a istruat pe tineri, der chiar 
și aranjarea scenei tot în sarcina densului 
a cădut, ceea-ce m’a prins mirarea, căci cu 
alte ocasiunl drăunanii să scieau însufleți 
altfel pentru scopuri de acestea, a ievărat că 
dintre locuitorii Români partea cea mai 
mare sunt prin România și astfel se pote 
esplica încât va desinteresul. M’a prins mi
rarea că preotul român de acolo nu s’a 
arătat de loc, ba nici numele nu i-s’a pome
nit prin listele cassarului.

A fost se înțe'ge după producțiune și 
joc, care după cum am audit a durat pănă 
în zori.

Viorel.*
Petroșani, 18 Faur 19C3.

Concertul împreunat cu representație 
teatrală din Dumineca trecută (15 Febr. 
n.), aranjat de corul bisericei gr. ort. din 
HetroșenI, sub conducerea esemplară a d-lui 
Petru Iacob, oficial la minele de aici, a 
avut o reușită peste totă așteptarea, atât 
din punct de vedere material, cât și mai 
mult moral. Meritul principal al acestei 
reușite se atribue cu drept cuvânt d-lui 
Petru Iacob, care nu a cruțat ostenâla, în
tru instruarea corectă a coriștilor săi. In 
rândul al doilea merită totă lauda și dom- 
nișârele și domnii coriști, cari au dat ascul
tare glasului conducătorului și totă străda
nia pentru a învăța cum se cade. Tot ase
menea merită recunoscință și familia paro- 
chului nostru.

Dovadă că reușita petrecerei din vorbă 
a fost deplin mulțămitore, este publicul nu
meros și ales, care a luat parte și care era 
atât de însuflețit, înoât, cu puțină escep- 
țiune s’a petrecut în ordinea și armonia 

cea mai esemplară pănă la ivirea zorilor 
dimineței.

Programul petrecerei a fost următo
rul: 1) „Logojana", cântată de corul mixt. 
2) Dialogul „Nebunul și Neguțătorul", ros
tit de tinerii: Petru Banda și Pavel Me- 
drea. 3) „Nu-i dreptate", cântată de cor. 
4) „Cocoșul", declamată de Alesandru Ger
man. 5) „Ciobanul", cântat solo de Medrea 
și repetat de cor. 6) „Pețitorii*,  poesie co
mică declamată de Iosif Furca. 7) „Țiga
nul și stupul" declamată de loan Vințan. 
8) Piesa teatrală: „Dragostea copilărescă“, 
localisată de profesorul Dr. Siegesou.

Au contribuit peste taxa de întrare 
d-nii: Vasilie Ianza, pretor 5 cor., Carol 
Grausam 4 cor., Szoos Bela și Herman 
Adolf câte 3 cor. Avram Stanca, Nicolae 
Sanzian, Marcu Ciuciu, Nicolae Socol, Iosef 
Kekel, Iosif Furca, N. N., Gros Ferdinand 
si Gros Istvan câte 2 cor., Petru Iacob, 
Pelger Mih., Nicodim Vancu, Ioan Roman, 
Laureoțiu Stanciu, George Cotrușca, Nico
lae (Maria) Susan, Palancsâr Iosef, Ulrich 
Rudolf, Svetozar N., Nicolae Mania și Zu- 
dor Karoly câte 1 cor., Kovâcs Ferencz și 
LucacI Lajăs câte 60 fii., Dobliciu George 
și Ioan Iacob câte 50 bani, și Vanta Mih. 
20 bani.

Venitul întreg este de 161 cor. 62 
bani. Cheltuelile de 101 cor. 38 bani. Ve
nitul curat este de 60 cor. 14 bani, care 
se va folosi pentru scopul înfrumsețorei bi
sericei nostre de aici.

Comitetul parochial cu cel organisa- 
toriu se află plăcut îndemnat a aduce și 
pe acesta cale on. public participant și con- 
tribuent, profunda sa mulțămită și recu
noscință.

5.

Despre darurile urzicilor.
Toți mâncăm aceste buruieni, 

mai cu semă când încep se resară 
primăvara, fie gătite Cu carne, fie 
de post, dâr mai nimeni nu cunosce 
proprietățile lor folositore.

Urzica este o plantă, ce cresce 
cu îmbelșugare prin locurile părăsite 
pe lângă garduri, prin livecȚT și aiu
rea, darul ei de a face pe piele o 
arsură durerbsă întovărășită de mân- 
cărime, se datoresce unor perl sub
țiri și găuriți, cari dau în o mică 
beșicuță, la rădăcina lor, plină cu 
un fel de apă ardftore. Acești peri 
dâcă se rup în piele, lasă puțin din 
apa arZetore care e plină de mân- 
căricl. Acâstă buruiană în vechime 
se bucura de mare trecere, fiind fo- 
lositâre în mulțime de bole.

D-rul Agner de Stokolm, a aflat 
că urzica mai are și mult fer și 
tanin, și prin urmare ar fi forte bună 
in lecuirea lipsei de sânge (anemiei.) 
In adevăr el a încercat la un mare 
număr de bolnavi, căpătând lecuiri a 
sângelui stricat, care duce pe un tî- 
năr la sfârșit ren.

La coriu ssu po:ar (rugeolă) când 
roșeța întârzie ca se iesă, seu nu a 
eșit bine, vestitul Dr. Trausseau de 
la Paris, sfătuesce ca să batem cu 
urzici pielea bolnavului de 2 seu 3 
ori pe (]i, și va face numai decât 
minuni, ușurându-i și tușea și nădu
ful. Poporul mai întreb umțâza bătaia 
de urzici și la durere de încheieturi 
(reumatism), și de cele mai de multe- 
ori îi folosesce.

Mustul din urzici este un leac 
popular forte bun contra trepădului 
și scurgerilor de sânge câte bO—150 
grame pe <Ți, luat mai multe cjile 
de-arândul. Mustul din urzică, a fost 

întrebuințat cu bine în contra bu
belor și pistruilor, câte jumătate de 
gram pe Ți.

In fine rădăcina de urzică se 
mai pote întrebuința cu folos și con
tra căderii părului, întrebuințând 200 
grame rădăcină de urzică, tăiată mă
runțel și fîerbându-o bine cu un li
tru de apă și jumătate litru oțet, âr 
după-ce s’a răcit, se strecoră, și cu 
acâstă apă se frecă bine capul în 
fie-'care sără, înainte de a se culca.

Fiertura de urzică este mai bună 
și la spălarea rănilor și a bubelor. 
Etă deci cum o buruiană așa de cu
noscută are atâtea leacuri în sine la 
atâtea bole, și bună prin urmare 
chiar gătită ca mâncare.

întrebuințarea e ușâră, puțin 
costisitâre și de folos.

(„Alb.") Dr. Constantin An. Macri.
Foltesel- Covurluiii.Stej arul.

Sărmanul stejar dispare. Regele arbo
rilor este persecutat în tote părțile. El, 
care este atât de prețios, e tăiat fără pre
vedere.

A învins anii, a învins intemperiile 
ce aduc secolii; nisee topore însă, în o ju
mătate oră distrug o întrâgă operă, dis
trug rostul muncei unei vitalități înde
lungate.

Și înmormântarea lui atât de puțin 
piosă!

Este dus departe în țări străine, de
parte de solul ce l’a născut. Departe de 
țâra ce l’a hrănit și pe care e firesc să o 
servescă și după morte; el va servi nisee 
ființe, ce n’a cunoscut nici odată.

El binecuvânteză focul, care va dis
truge chinuitele-i rămășițe.

Acum more.... In jurul lui vede un 
gol nemărginit. Pueții, ce el a născut, sunt 
deja năpădiți de buruenile, ce-au crescut 
în urma tăierei arborilor din juru-i, și el 
scie din îndelungata-i esperiență, că într’o 
asemenea situație copiii lui nu vor cresce 
nicl-odată.

Cât e de tristă sortea să mori fără ur
mași.... și totuși la piciorele sale toporul 
îșl urmâză, fără șovăire, opera-i funebră!

Nu departe de densul prietinii săi de 
copilărie se rostogolesc. Aceia, cu cari se 
învățase a-șl face traiul, unul câte unul mor 
și fie-care cădătură îi măresce și mai mult 
mâhnirea, ce-i produce apropiatul lui sfârșit.

Stejarul însă acum, când vede poiană 
mare în juru-i, doresce singur mortea, ar 
muri de tristeță de la sine, decă nu l’ar 
omorî acum toporul la piciorele-i.

In aceste scurte minute el îșî vede 
vieța lui întrâgă. Ce bine era odată când 
crescea prin crengile părinților ' săi, cari 
îi făcea loc, murind cu încetul. Deși era 
cam strîns din tote părțile de semenii lui,, 
der mergea bine, căci era favoritul.

El more acum, în jurul lui arborii 
frumoși, mor și ei. Pe ici, pe colo însă ră
mân nisee stârpiturl de care pădurea îșl 
bătea joc odată și în care el nu are nici 
o speranță, că vor fi în stare să regenereze 
locul rămas gol.

Din depărtare vântul îi dă vești rele. 
In tote părțile pădurile de ștejar se 

distrug, tovarășii lui iubiți mor în tote 
părțile. Cară nenumărate le duc trupuri le
la gări, la porturi.

Și densul se întrebă: omenii aceștia, 
cari mă omoră pentru a mă duce departe, 
pentru a satisface trebuințele altor omeni, 
ce scop au ? Ce le-am făcut noi ore, că ne 
urăsc ei ?

Fentni

Sesonul de baB
au sosit un asortiment mare de 

NOVITĂȚI.

Crepe de Chine brodate ...... _
— —și I&obe de î^ousselin, 
mai departe Peretiile și Robe cu fluturi Gaze, 
Crepe de Chine și Mousseline, m tote colorile și 

cu tote prețurile.
Pentru alegerea Novităților este un despărță

mânt separat luminat electric peste di.
Mostre pentru provincie se trimit la cerere.

■r i

Szenâsy, Hoffmann & C'^
Budapest, IV., Becsi-utcza 4.

Magazin de mătăsărie

I
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Trăind cu dânșii atâta timp, învăța- | 
sem să-i iubesc, frați de ai mei îi conside
ram, căci deși e deosebire mare între noi, 
der același pământ ne nutresce. Și când 
dânșii se adăposteau pretinesae sub umbra 
mea și când dragostea lor găsea locaș pri- 
itor sub ramurele mele, ce mândru eram. 
Pe atunci iubirea-mi pentru ei se mărea 
din ce în ce mai tare, crăngile mele tre
murau de plăcere și poeții lor cântau ar
monia ce e în univers.

Der nu.... nu eram ambițios să trăesc 
cât lumea, visul meu era ca în juru-ml să 
văd cel puțin pe acei, cari să mă urmeze, 
cari să formeze pădurea.

Și dorul meu era ca corpu-ml măcar, 
să remâie pe lângă omenii, pe cari i-am 
vădut născându-se și cu cari am îmbătrânit 
de-odată.

Cel puțin eram mângâiat cu atâta, 
căci e grozav de trist să mori fără nici o 
mângâiere.

Der simt, că tulbură totul in juru-ml, 
cum plaiurile depărtate dispar, cum mă în
tunec. Și nu sciîi, ce să mai 4'c m acâstă 
clipă din urmă, dâcă trebue să mai bles
tem pe acei ce mă omoră.... Să-i blestem?! 
Der blestemul va veni de la sine. In viitor 
nu vor mai ave lemnul trebuincios vie
ții lor!!!

Și cu sgomot mare arborele, ce avea 
mai mult ca două secole, se prăbușesce. 
Văile de la un cap la altul al pădurei ră
sună și ’n urmă tăcere de mormânt se 
face.... Pădurea e taiată totă.
(„Revista Pădurilor1'.) I. A. Candiani,

silvicultor-ajut dom.
Coronei.

Cafea bună. Care domnă nu să ține 
mândră, când pote se pună o cafea bună 
pe masă? Pagubă înse, că și cel mai bun 
soiu de cafea să strică prin adausuri de 
calitate prdstă, punendu-se apoi vina tot 
pe cafea. Cafeua Kneip de maltă a lui 
Kathreiner se pote recomanda ca cel mai

gustos și totodată mai ieftin adaus la ca
feua de bobe, precum și ca cel mai bun 
surogat al acesteia. Prin o metodă parti
culară a lui Kathreiner capetă cafeua Kneip 
de maltă a lui Kathreiner plăcuta aromă 
a cafelei de bobe, ceea ce o face mai do
molă și mai igienică. Cel-ce vre să-și asi

gure avantagiile unui Kathreiner veritabil 
se fie la cumpărare, în propriul lui interes, 
cu atențiune la pachetele originare cu nu
mele „Kathreiner44 și marca de apărare 
„Parochul Kneip44. Geea-ce să vinde cu 
cumpăna drept cafea Kneipp e totdeuna 
orz ordinar seu maltă de bere, der nici 
când Kathreiner.

„SELACrIAHA“, institut de credit și economii, societate pe acții în Jibou (Zsibo).

CON
Domnii acționari ai institutului de 

virtutea §-lui 19 din statute se în vită la a

V O C A R E.
credit și de economii, „SELĂGIANA44 societate pe acții, în

care se va ținâ în
V-a Adunare generală ordinară,

Jibou (Zsibo) la 14 Martie st. n. 1903, la orele 10 a. m. în localul institutului.

Obiectele gmse 8a ©rdmea dlei sunts
1. Esmiterea unei comisiunl pentru verificarea protocolului.
2. Raportul direcțiunei și al comitetului de supravoghiere asupra bilanțului.
3. Stabilirea bilanțului, distribuirea profitului curat și fixarea dividendelor.
4. Fixarea prețului marcelor de presență,
5. Alegerea unui membru în direcțiune.
6. Propunerile presentânde în sensul § 32 din statute.
7 Alegerea mai multor firmiștl.

Jibou, la 7 Februarie 1903. Direcțiunea.

POVEȚE.

Metodă nouă de a uda. In gră
dinile din Statele-Unite s’a încercat 
de curând o metodă nouă de udare, 
care a dat resultate bune. In loc de 
a răspândi apa pe suprafața pămân
tului, ea se aduce la nivelul rădăci
nilor printr’o canalisare petrunsă 
de găuri. Canalisarea e îngropată la 
o adâncime în legătură cu lungimea 
rădecinelor; o cana (robinet) regu- 
leză debitul apei în canalisare, care 
posedă găuri cu atât mai numerâse, 
cu cât plantele sunt mai apropiate. 
Greutatea legumilor udate astfel a 
fost cu 15 la sută mai mare ca aceia 
a legumilor udate după metoda 
veche.

*
Vinul roșu turbure se pote 

limpezi în modul următor : La 100 
litri de vin, batem doue albușuri de 
ou, le amestecăm bine în doue ur- 
ciore de vin și turnăm totul în bute. 
Vinul îl amestecăm bine cu un lanț 
curat In curând se va limpezi și 
apoi îl tragem în alt vas.

Se atrage atențiunea D-lor acționari la următdrele disposițîuni diu statute:

§. 22. La adunarea generală au vot numai acei acționari, cari cu cel puțin jumătate de an mai înainte 
Sunt trecutT în registrul acționarilor, și ca atari cel puțin cu o di înainte de adunarea generală au depus ac
țiunile lor, eventual și documentele de plempotență la direcțiunea institutului respective la locurile desem
nate de direcțiune. Acțiunile depune la locurile desemnate, se vor lua în considerare numai în cât reservalul 
despre depunere, cel mult în cțiua premergetore adunării generale s’a depus la institut.

§. 23. Dreptul de vot se pbte esercia în persona ori prin pleuipotențiat, care înse numai acționar pote fi. 
Minorenii se represintă prin tutorii naturali ori legali, curaucții prin curatori, corporațiunile morali prin 

plenipotentiați In aceste cașuri represeutanții pot fi și neacționari.
§ 24. Acționarii au în a lunârile generale pană la număr de 5 acții — după fie-care acțiune — de la 

5 —10 acțiuul după doue: — de la 10 acțiuni în sus tot după 5 acțiuni un vot. Totuși mai mult de 20 
voturi nu pote ave nici un acționar.

In ședința plenară direcțională ținută în 7 Februarie 1903 st. n. pentru locuri de autenticitate în scopul 
depunerilor acțiunilor pe durata adunării generale s’au desemnat (ales) institutele de credit și economii: 
„Albina44, „Victoria14, „Silvania44. „Economul11, „Patria14, „Someșana44, „Oravițiana44 „Bihoreana44 și „Chiorana44.

PA SIVE:Corone fii.

“ULl"CLi

Cassa în numerar.....................................
Cambii . ........................... C. 319891 17

„ cu acop. hipotecară „ 132621"—
Credite hipotecare.....................................

„ de cont-curent................................
Efecte ...........................................................
Realități................................................ ....
Giro-conto la banca Austro-Ungară .
Cheque-conto................................................
Mobiliar..................................... O. 1089 33

10°/0 amortisare . . . . „ 108'93
Interese transitorii restante.....................
Debitori...........................................................

5840

980
4547
1604

Corone fii.

19

17

73
42
56

40
44
24

62 358 15

ML TE ȘI DE TO'fE.

Pentru ce cântă găinile.

Mai totAeuna se crede, că găinile 
cântă după-ce ouă, pentru a se înveseli de 
fericitul eveniment. .Este inse o erore, căci 
găina mare interes sâ atragă privirile ini
micilor asupra urmașilor sâi. Cântecul e un 
obiceitt. din epoca când găina trăia în stare 
sălbatică. Găina care oua se depărta de 
cârd, pe urmă, după ouat, se depărta de 
cuib, ca sâ nu-1 espue la primejdie, a; oi 
cânta ca să ceră cocoșului pi siția cârdului 
și acesta îi răspundea cu glas sonor.

*
Ciment japones.

pănă în anii din urmă, Japonia îșî 
îua din Europa cimentul necesar construe- 
țiunilor sale; acum, acestă țâră, fabrică un 
ciment escelent, pe care îl exportă in China 
Corea, Siberia și Filipine. Acest ciment, 
adăogat cu 33 la sută cenușe vulcanică, 
formeză un produs de frunte pentru cons- 
trucțiunile sub apă. Putem prevedea că, 
într’un timp scurt, acest ciment se va aduce 
în Europa! Va omorî chiar fabricile din 
România! Deja exportul se urcă la 1 și 
jum. milion lei.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

E Ș I T E:

Capital social
n

Fond de

. C. 180000—

. „ 7328-—„ . . . 
reservă. 
pensiune . 
binefaceri; 
perderl .

n
n
n

Depuneri spre fructificare.....................
Reescompt......................................................
Dividendă nerid. pe anul 1899 C. 50- —

« n n
n r> îi

Interese transitore anticipate .
CreditoiI...........................................

Profit......................................................

n

r

n 
n

1900.
1901

„ 60— 
„ 150 —

Contul Profit și per der 1.

„ „ ridicate . „ 753 58
„ reescompte....

fondului de reservă
. C

după int. de depuneri ,,
„ realități . . . „

Inter, de depun, capitalisate C 10103-80
»
»
t»

Contribuțiune
r>
„ „ realități

Maree de presență 
Salare și relut de cuartir . 
Spese curente și porto 
Amortisare, 10°/0 din mobiliar 
Profit...........................................

Jibou, la 31

George lap m. p. 
președinte.

M. Borbely m. p.
Subsemnatul

F. Codan m. p.

Corone

10857
12498

625

fii. INTRATE:

Interese dela cambii
38
68 n

3001 08
915-51

91 — 4007
1094
6349
5737

108
19454
60733

hipotecare 
cont-curent 
efecte

59
ProvisiunI și diverse .

n
Chirie

n

Iosif Orga m. p. 
contabil.

Ioan Săndor m. p.

Vasiliu ■ Mureșan m. p.

187328
17488
3423

72
111

209102
173966

34
36

58
41

✓

260 
8594. 
2558 

19454
622358

Corone

34525
5779
4212

90
1060

15065

60733

Gabriel Gherebețiu m. p.

Dr. Ladislau Gyurlco m. p.

Decembre 1902.
Emedc Pap m. p 
director-esecutiv.

Vasiliu Mica m. p. 
vice-președinte.

Mihai Pap m. p.
comitet am censurat conturile presente și leam aflat în deplină ordine.

leofil Dragomir m. p. Demetriu Cionca m. p. Dominic Rațiu m. p.

01
Q7
38
15

fii

88
36
62

38

24
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Subsemnata Efrosina C. Mun- 
teanu în calitate de tutdre legală a 
minorenilor mei copii, neposedând 
polițele de asociațiune și contra-asi- 
gnrare No. 22840 și, 22841 contrac 
tate de defunctul meu soț Constan
tin Munteanu, emise de societatea 
de asigurare „Dacia-Romania“ din 
BucurescT Ia 20 August 1884 îm
preună cu chitanțele, reteritore Nrii 
128470, 134468, 139367, 145! 93 și 
145194, le declar prin presents de nule 
și fără valore în manile ori cui se 
vor găsi.
! 2 s-/ Efrosina C. Munteanu.

jTJoooTFFTTxTx
Subscrisul aduc la cunoscința 

on public, că în casele mele proprii 

dm piață str. Inului nr. 24, 
am deschis un 

RESTAURANT, 
în care se servesce diferite mîselurT, 
mâncări calde, precum și dife
rite beciuri cu prețuri moderate și 
serviciu prompt.

Contând la binevoitorul D.-v6s- 
tră sprijin, me subscriu cu deosebită 

stimă
<3., Stei an© viei si 
Ia Ursul negru.

Pianino
nfegru, elegant adjustat, sunet minu
nat și un c la Wes’ englezesc 
pe tru concerte cu repetiție me 
bănică duplă sunt de VÎfltjare forte 
ieftin. (851,3-4.)

Strada Vămei 7, (etagiul I.)

wwmwwre 
0 casă ie vânzare.
Casa din Blumera in Strada 

Spitalului nr. 2, în colț, cu 3 
odăi, bucăterie etc. este de vânzare 
din mână libeiă.

Informații se pot lua tot acolo.
4 -4.(838)

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Sjfirt dienatli'rat 
din fabrica de spirt a firmei Frie
drich Cze4 și fiii, care are esce- 
Bentâ putere de âluminat și e 
fdrte cu spor, se capătă cu pre
țul cjileî în deposits de ape mine
rale la

Wilhelm Dresnanat,
9—12 Strada Vămei Nr. S3,

vxxxxxxxxxxxxxxy
13.

Se

7.
8.

6. Sore cu pldie. 
Flori de nunte. 
Bombone.

9. Soția ostașului.
10. Tinerețe-Nebunețe.

A apărut

de Vas. Ranta-Buticescu.
CTJPEILTST7L:

11. Florile codrului.
12. Regina balului. 

Dracul.
14. Presentul mătușii.
15. Pentru plăceri.
S Cor. SO fii.

De vânzare.
O casă cu teren mare, 

potrivit pentru un econom 
sau eomercl’ant, este ime
diat de veudare.

Informații la administrația* „Ga-! 

zetei Transilvaniei?1 2—2 (854)Abonamente la
„Gazeta, Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

------- Se vinde
VIN non de Ardeal 

litru cu ... .
natural
36 cr.,

preste 3 litri cu.............
precum și

VIN vechili litru cu 36, 40 și 50 cr. 
O încercare va convinge pe fie

cine de bunătatea vinului.
Cu totB. stima:

Maria Bucur Băncilă,
(784,9—10.) pe Tocile Nr. 31.

de articole

DEPOSIT DEPOSIT

de mărfuri de pui
din Paris.

J. RJEIÎ
I., B r a n <1 M t a 11 e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis

Trimiterea în provincie cn Ramlmrsă.
Disoreț ă K. 2, 4. 6, 8, 10 eto.

1. Dragostea unchiașului.
2. Parola lui Ali-Musta
3. Petra Dochiei.
4. Costica.
5. Florile dragostei.

JPrețul unei esemplar spedat franco
p6te procura dela Tipografia „Aurora" din Gherla — Szamosujvâr, jj^ 

deJa Tipografia A. Mureșianu Brașov și deh ț-ș
t 61 e Librăriile mai cunoscute din patrie.

TflaraEflhtiflEiilLiraT

ÂG
Mare deposit de Pânzărie ahi Benedict Schroll. 

Se vinde eu bucata, cu prețul de fabrică, 
per cassa se dă sconto de 8°|0.

as

EE

s FRAȚII ȘIMAY
Bl *< Brașov, Târgul grâului nr. 3. - ® 

a 3s 
+3 i Truse uri complete pentru mirese; ft

EE § > deposit de MBITWl fă de masă; ft ? BE
+3 w

—
asortiment bogat de Confecțiunî pentru a

S “• 

cd M dame, articole de modă, indigene și streine. »"2 EE
I»

CDa s Se primesc comande pentru vestminte » H

si de dame și bărbați, care se vor esecuta cât se -S. B hIȚ

©
pote cu gust, solid și punctual, cu prețuri moderate. O

<EE
03

Deposit mare de Pânză de Olanda și Pânzeturi râlE

& -iî

—= ANUNȚ. —
Subsemnatul are onore se se recomande onoratului public 

din localitate și împrejurime, ca

w primul maestru zidar român -w
diplomat, în ESrașov,

care întreprinde ori ce lucrări de zidărie nouă și reparaturi, 
ce cad în branșa acesta.

Avend în vedere praxa îndelungată, me aflu în plăcută posiție de 
a sat'sface pe deplin orl-ce dorință și a mulțumi pe On. public cu servi
ciile mele. Primesc și pregătirea de planuri, devise și preliminare 
pentru ori și cine, fără deosebire de naționalitate, și la cas de trebuință 
rog pe On. publio a mS însciința prin o carte poștală, asigurându-1 că-'l 
voiă mulțămi pe deplin.

Tot-deodată rog pe On. oficii parochiale, eforii școlare, cari au de 
cuget a zidi seu adapta școli, case paroclliale și altele, a reflecta la 
mine. Sunt la disposiție ori și când a da esplicațiunl înainte de a se 
da clanurile în lucrare, fără nici o pretensiune de spese de drum

Tot ce se lucreză este sub conducerea și supravegherea mea proprie, 
asemenea ori ce lucrare luată asupra-mi se face in terminul 
fixat, fără întârdiere și cu preț de tot convenabil.

Rog deci pe On. public pentru sprijinire.
Gu totă stima

IOAN VOI CU,
măestru-zidar,

Brașov, Strada Țintașilor Nr. 2/B.(801,3-3.)

an

co
g

PP 4 VVT CfflMMTOH WEE^ES
® JL A V AjJJș civil și militar.

Am onorea a aduce la cunosciuța On. public, că. ; te
ller ul meu de

Croitorie de uniforme și haine civile, 
ce-’l avem sub Bucum Nr. 15 i’aisfi saiutat dela 30 Sep
temvrie 1902 în Strada Nlicbael - Weiss Mr. S<5.

Atrag ateuția p. t. Domni, cari servesc anul de vo
luntar. că la mine se pot căpăta cu 824 corone urmă- 
torele obiecte de uniformă:

II 1 snimtii, 1 tunică, 1 pantalon, 1 tiliisii, I baionetă ( 
|| elegantă cu curea (lupă plac, 1 părecliiă mănuși, 1 cravată, j

Tote aceste haine se confecționeză din stofe fine după mă
sură și regulament. Tot-deuna sunt provădut cu stofe englezesc!.

Rugând pe On. public de binevoitorul seu concurs, subsemnez 
ou totă stimă ••

P. r A V E îL?13—12.)

In urma unei cărți poștale, merg în personă a lua mesură

Săpun SCHICHT
C c r b ii s e. u 3^.-

Săpunul cel mai bun și cu spor 
și prin urmare și

cel i»ai ic ft i n.

+

g

0
H0H1
9)

P 
H 
c+ 
H*  
Dl 
c+ 
P' 
O
J

I
Cheia

Nu conține ingrediențe streine vetămătore.

Se capelă pretutmdem

La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun 
să fie numele „Schicht“ și una din mărcile sus indicate.

32 -40.(725),
OQOtQci

V
J+

a
&
v

*

UF „Gazeta Transilvaniei“ cunumerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria și Nic. I. Ciurcu la Lremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


