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Din ciiusa sfintelor sărbători ale Nascerei 

Domnului, diarul nu va apără pănă Joi sera.

Crăciunul.
Mic și mare, tineri și betrâni, 

cei cu sufletul senin, neturburat încă 
de valurile vieței ca și cei încercat! 
de amarurile și desamăgirile ei și oțe- 
liți în luptele pentru esistență, cu 
toții ne pregătim se serbăm Cră
ciunul. Acesta este sărbătorea se
nină creștinâscă a păcii și dragostei 
între bmenî.

Iubirea legă totul în lumea 
acbsta, ea este sdrele cald, care nu- 
tresce sucurile vieții. Fără de iubire ni
mic nu pbte dăinui, nimic bun și măreț 
nu se pote face. Omul fără de iubire 
devine un animal, care are minte, 
der păstrhză tbte imboldurile rele 
animalice. Despre un asemenea om 
se <țice, că pote fi isteț, der n’are 
inimă, pote fi sciutor de carte și 
chiar învățat, d6r n’are adevărată 
cultură, fiind-că îi lipsesce tocmai 
aceea, ce-1 face se aibă fruntea se
nină de om cu dragoste pentru 
Dumnezeu și pentru semenii sei.

Serbătbrea sfântă a Nascerei 
Domnului nu ne vestesce decât 
acâstă iubire creștinâscă. De aceea 
este menită a aduce bucuria în sînul 
familiilor și a întări legăturile lor. 
Unde familiile sunt fericite, trăind 
după învățăturile creștinesc!, acolo 
și poporul, care se compune din 
acest lanț de familii, trebue se fiă 
fericit.

Aruncând o privire asupra stă
rilor din sînul poporului nostru ro
mânesc din Transilvania, Bănat și 
Țâra ungurâscă, nu ’putem se nu 
fim cuprinși de îngrijire, veflend, 
cum legăturile de dragoste între 
frați, de un timp înebee mai ales, 
încep a se slăbi, ba chiar a se sgu- 
dui în multe centre ale nbstre. Și 
nici de astă-dată nu poporul nostru 
dela țâră pbte fi învinuit pentru

ci tot numai clasa bmenilor | de mult păcătuim
nu seim ce se mai

acâsta, 
cu carte, car! 
cjicem și se credem — dâr în mare 
parte par a fi ajuns la acel hal, 
încât nu mai pot încăpâ unii de 
alții.

Nu este momentul bine venit 
de a turbura pacea și liniscea sfin
telor sărbători vorbind de neajunsu
rile din sînul nostru. Insă de ce am 
căuta să retăcem ceea ce resimte 
fie-care din noi în inima sa, când, 
abătându-și privirea dela cercul fa
miliei sale și îndreptând-o asupra 
marei familii nbstre naționale, i-se 
înfățișâză ceea-ce nu-i pbte servi nici 
spre bucuriă, nici spre mângăere, când 
vede prea multe certe și neînțelegeri 
între frați și prea puține esemple 
frumose și înălțătore de adevărată 
dragoste frățâscă, de înțelegere și 
unire, esemple, cari să fie pentru po
por ca steua care i-a condus pe cei 
trei crai dela răsărit la Vifleim.

Nimeni nu ar simți mai mare 
fericire decât noi, cari luptăm și os
tenim numai cu gândul și cu do
rința de-a contribui la întărirea le
găturilor frățesc! între noi Românii, 
dâcă am putâ să flicem cu consciința 
deplină, că nimic nu pbte turbura 
bucuria și liniștea sufletâscă, ce ne-o 
aduce sărbătorea creștiuâscă a păcii 
și a iubirei între omeni.

Vremurile devin tot mai grele pen
tru noi; de ce să ni-le mai îngreu
năm și noi prin nesocotință, prin 
lipsă de bunăvoire și dragoste între 
frați, cari cu atât mai mult da
tori și avisațî sunt la ajutorul îm
prumutat cu cât adversarii nâmu- 
lui nostru sunt mai număroșl și mai 
înrăutățiți.

Dâcă nu ne vom ajuta noi, 
cine să ne ajute, cine să ia apărarea 
marei cause a poporului nostru, 
dâcă nu fiii crescuți la sînul lui?

Credem, că pbte fi numai o ușu
rare pentru noi în aceste (ȚI0 de 
sărbătore, dâcă vom recunosce, cât

din parte-ne, făcând
noi Românii și 

numai să se 
amâne câsul când, după tote legile 
dumnecjeesci, putem să ne așteptăm 
de a serba un Crăciun românesc 
vesel’/ Destul suhtem' împedecați din 
tote părțile în mersul desvoltării 
nbstre firesc!, de ce să ne mai îngreu
năm și noi înși-ne lupta pentru drep
tate și libertate?

Cu căldura inimei, care trebue 
să bată pentru binele națiunii nbs
tre, pentru causa ei sfântă, ne adre
săm cătră frații noștri de ori și 
unde, cari și-au uitat, fiă din ori-ce 
causă și fiă și numai pentru moment 
de îndatoririle lor față cu marea 
familiă a poporului român și le c|i- 
cem : Destul, ajungă-vă !

Numai una să fiă stâua vbstră, 
căreia să-i urmați: binele națiunei 
pentru care trebue să jertfiți tbte 
poftele și interesele vbstre vremel
nice !

Numai acestei călăuze să-i ur
măm cu toții, căci este stâua mântuirei, 
a dragostei și a unirei frățesc!.

Convenția României cu Grecia. 5
Țilele din urmă s’a votat în parlamentul 
român conversiunea comercială dintre România 
și Grecia. Disouțiunea asupra tratatului de 
comeroiu s’a făcut atât în Cameră, cât și 
în Senat, cu care oeasiune ministrul român 
de esterne d 1 Marghiloman, a dat lămuriri 
oratorilor din oposițiă, oarl au combătut 
tratatul. Densul a arătat, că România a 
obținut dela Greoia clausa națiunei celei 
mai favorisate, oare este de un mare inte
res pentru starea economică a țării. Greoia 
s’a mărgiuit la minimul posibil în preten- 
siunile sale, și anume la recunâsoerea unui 
drept de personă morală al comunităților 
grecescl din România.

După o telegramă cu data de ieri din 
Atena, ministrul afacerilor străine greoeso, a 
depus pe birou) camerei proiectul tractatului 
de comeroiu cu România și a cerut came
rei să-l voteze de urgență, ca o dovadă a 

relațiunilor cu deosebire amioale, ’ce esistă 
între Greoia și România.

Revista politică.
Nici săptămâna acâsta n’a adus 

ceva nou în situația politică dină
untru. S’a întâmplat însă totuși, ca 
„patrioții“, car! conduc destinele aces
tei țări, să-și dea pe față chiar cu 
prilejul felicitărilor de anul nou gre
gorian nemulțumirile și patimile per
sonale, ce-i rod la inimă. Am fost 
cjis în revista numărului trecut de 
Duminecă, că sărbătorile Crăciunu
lui gregorian au adus o pausă în 
luptele dintre partidele ungurești, dâr că 
ele vor fi reluate îndată după anul 
nou. Așa s’a și întâmplat. Unul din 
cei mai credincioși aderenți și lup
tători ai elicei Tisza-Banffy, ovreul 
Max Falk salutând printr’o vorbire, 
în numele partidei guvernului, pe 
ministru-președinte Coloman Szell, 
a scăpat cu sâu fără intențiune vorba, 
că „vechia gardă (a tiszaiștilor-banffyș- 
tilor) nici n’a murit, nici nu s’a predat* 
și că nici în partidă nu s’a schimbat 
nimic, decât numărul membrilor. Vor
birea acâsta a produs mare amărăciune 
și nemulțumire în sînul guvernamen
talilor, cari nu jocă după cum cântă 
Tisza și Banffy. Mai mâhniți sunt foștii 
membrii a „partidei naționale11, care 
de-odată cu venirea Ia putere a. lui 
Szell, s’a contopit cu partida libe
rală guvernamentală. Aceștia se simt 
vătemați în ambițiunea lor, fiind-că 
Falk a cjis cu alte cuvinte, că intra
rea lor în partid n’a schimbat ve
chiul sistem, ci a contribuit numai 
la sporirea numerică a vechei par
tide liberale.

S’au încăerat guvernamentalii ei 
între ei, dâr se vor împăca tot ei, 
căci așa le cere interesul personal 
și de dominațiune și interesele de 
clică, cari au jucat pururea cel mai 
mare rol în sînul partidei dela pu
tere.

♦

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Crăciunul.
După Fedor Dostoievsky.

Cine nu a vădut în diua de Crăciun 
copii cerșitorl îmbrăcat! în vestminte de 
vară? Cine nu șl-a aruncat privirea la 
vre-unul când i-a stat în cale ?

Toți Vă grăbiți se ajungeți cât mai 
îngrabă în odăile calde. Treceți pe lângă 
sărmanii cerșitorl, cari sunt îmbrăcațl nu
mai în vestminte subțiri cârpite, ici colea 
rupte, încălțațl ca vai de ei. Vă cade rău, 
că vă stau în cale, că nu puteți ajunge 
mai îngrabă acasă. Sărmanii, cum să uită 
de blând în ochii trecătorilor, cari toți 
trec încoce și’ncolo, și aprope nimenea nu 
se gândesce, că mai sunt și ființe, cari au 
lipsă de ajutor.

....E des de diminâță. Un copil cam 
de 6 ani, care locuesce cu mama sa într’o 
pivniță, să trezesce pe o grămadă de pă
mânt umed. El e îmbrăcat cu nisce haine 
subțiri; se uită împrejur, apoi îșl petrece 
singur uitându-se la aburii, ce-i es din gură. 

Timpul trece.... și Domne, cât îi e de 
fome 1 într’un culț al odăiței se află un 
vas cu apă, der nu-i e sete, ar dori cât de 
puțină pâne. Oh! de ar găsi bareml o cojă 
de ros. Nu-i! Ce să-i faci?....

în cealaltă parte a odăii se află mama 
lui, care zace numai pe nisce scânduri de 
brad și are sub cap numai câte-va sdrențe 
adunate. Cum de a ajuns sărmana în 
acâstă miserie? Se pote, că a venit din 
alt loc și din nenorocire s’a bolnăvit și 
acum sufere de morb, de fome și de frig. 
Din când în când aruncă ochii săi spre 
copil, i-se face și mai greu vădend, că și 
el, scumpul său odor, trebue să sufere cu 
ea împreună, dâr n’are ce face! începe a 
slăbi tot mai tare, în fine îi încâtă și gra
iul vorbirei.

piua trecuse cu chiu cu vai, se în
serase și nu-i nici un muc de luminare și 
sărmanului copil îi e așa de frică. Pășesce 
din când în când la patul mamei sale, să 
uită lung, ca și când ar vrea să spună 
ce-i trebue. Stă uimit și nu dice nimic... 
într’un târdiu pune mâna pe fruntea ma
mei și-i pipăe fața mirându-se că e așa de 
rece și că nu se mișcă de loc. „Mamă cât 

e de frig“, (fi06 el ținendu-șî mâna pe frun
tea mortei... Ese afară, ceriul este senin 
și împodobit cu mii de stele. Să strecură 
și el prin mulțimea, care umblă pe stradă.

Domne ce oraș ! așa ceva nu mai vă- 
duse el nici odată. Pe stradă se vedea ca 
diua, trăsurile și omenii umblau în tote 
părțile, sgomotul zurgalaelor te asur4ea. 
Ce întunecose erau nopțile unde au locuit 
pănă acum, acolo nu ardea o singură lu
mină, după-ce însera nu mai eșa nimen, 
afară și nu se au4ea alt-ceva, decât lătratul 
cânilor. Da... acolo a fost mai bine, nu 
era așa frig, și mai aveau și ce mânca. 
Der aici... Cât de bucuros ar mânca ceva, 
Domne, să fiă bareml cât de puțină pâne!

Străbate prin mulțime din o stradă 
în alta, suflând în degetele sale, ca să le 
mai încăldâscă. Odată se opresce înaintea 
unui gem mare. Privesce înăuntru, câtă 
lumină e acolo, der încă ceva... e un pom 
de Crăciun, cât e de frumos împodobit cu 
hârtiă de aur, cu o mulțime de păpuși, 
călușei. Se uită și se bucură și el. Prin 
odăiță se jucau nisce copilași cu nisce fe
tițe îmbrăcate frumos, fugeau în drâpta și 
în stânga. Cum erau de voioși!

Afară sărmanul începu să plângă, îl 
dureau degetele și piciorele. începu să 
fugă.... Se ^opresce âră și se uită prin 
alt gâm. Acolo sunt mulțl, toți mâncă și 
lui cât îi e de fome, cât . de bucuros ar 
mânca ceva...

El, care n’a cerut, pășesce încet și 
intră înlăuntru. Cum îl ocăresc toți și-l 
alungă afară! O damă însă se’ndură și îi 
dă un bănuț, tot-odată îi deschide ușa. 
Ese afară în grabă mare, scapă bănuțul 
jos și nu-1 pote lua, căci degetele nu i-se 
îndoesc și-1 dor amar. îl lasă acolo și merge 
supărat mai departe; zăpada scârțiă sub 
piciorele sale, sgomotul orășenesc încă nu 
s’a liniștit.

Merge mai departe, se uită în alt loc, 
vede nisce păpuși mișcându-se și el crede... 
crede că sunt vii; când se convinge, că nu 
sunt, surîde. De-odată un băiat mai mare 
îl trage la o parte, ca să vadă și el, băe- 
țelul se împedecă, cade și strigă. Omenii 
țipau, el credea, că voesc să-i facă vre-un 
rău, se pornesce și fuge... nici el nu scie 
unde.

Dă în drâpta, dă în stânga dintr’o 
stradă în alta; vede într’un loc porta des-
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In Austria s’au reînceput alege
rile pentru parlament, cari au fost în
trerupte din causa Crăciunului gre
gorian. Alaltăerî a ales curia gene
rală în flece provincii ale imperiului, 
6r în Craina, Dalmația 'și Carintia 
orașele dau cu totul 54 mandate de 
deputați. După sciri din Viena par
tida social-democrată a suferit grea 
înfrângere. Ea a pierdut mandate în 
orașele cele mai mari.

Din incidentul alegerilor partida 
marilor proprietari conservativi din Boe- 
mia a dat un manifest. Manifestul 
condamnă obstructiunea Cehilor și 
accentuăză, că partida ține strîus la 
principiile din programul seu, va 
apăra unitatea nedespărțită a rega
tului boem și va pretinde și în viitor 
deplina egală îndreptățire a celor 
două națiuni, cari locuesc Boemia.

*

In totă lumea, dăr mai ales în 
Anglia face mare impresiă curagiul 
și bărbăția, cu care Burii merg din 
succese în succese în lupta lor eroică. 
Năvala, ce au dat’o asupra coloniei 
Caplandului i-a pus în spaimă pe 
Englesi, mai ales, că Burii înaintăză 
neîmpiedecați în partea apusenă și 
răsărităuă a coloniei. Se telegrafăză 
din Capetown, că comandanții buri 
Hertzog, Wesseles, Pretorius și Nieu- 
wenhout își continuă marșul lor spre 
Frasserburg și. au ajuns deja la 
Spionberg. Intr’aceea se vestesce, că 
locuitorii olandesi din Capland spri- 
jinesc în tot chipul pe Burii năvăli
tori. Numărul Olandesilor, cari au 
prins armele, atinge cifra de 10,000, 
așa-dbr starea în Capland este aprdpe 
aceeași ca la începutul resboiului.

*

In China s’au mai potolit încât-va 
lucrurile, de când împăratul chines 
s’a declarat gata a primi neschim
bate tote condițiunile de pace puse 
de marile puteri. Cu tote acestea 
situațiunea nu pare cu desăvîrșire 
liniștitore. Sunt temeri, că acji mâne 
se va ivi ărășl vr’o surprindere ne
așteptată, care să strice tot ce s’a 
făcut pănă acum în favdrea restabi- 
lirei raporturilor pacinice. Așa de 
pildă vine din Peking scirea, că 
Rusia a făcut o înțelegere cu China, 
după care acăsta să dea Rusiei pro
tectoratul peste provincia Fengtien 
din Mandsuria și s’o ocupe milită- 
resce. împrejurarea acesta dă de 
gândit Germaniei și Angliei, cărora 
nu le convine, ca Rusia să facă cu
ceriri de felul acesta în China.

România și Bulgaria.
In ședința Camerei române dela 20 

Deoemvrie st. v., după-oe s’a dat cetire 
proieotului pentru acordarea unei pensiuni 
de 400 lei lunar văduvei lui Stefan Mihăi- 
leanu, care a căcJut jertfă asasinilor bul
gari, deputatul N. Rdșcanu a luat cuvântul, 
(jioend, oă ar voi să scie, dâoă aoâsta pen- 
sinue e înoeputul său sfârșitul unei tra
gedii.

Vorbesoe de barbara propagandă bul
gară, oare a avut de resultat răpunerea 
vieței lui Mihăileanu. Din acâstă oausă, un 
răsboiti era să isbuonâscă ou Bulgaria. In 
acele împrejurări ministrul de esterne a 
avut o atitudine energică.

Astăzi însă, oând în oestiunea com
plotului bulgar justiția română șl-a dat 
verdictul; când s’a dovedit, că se plănuia 
un atentat în contra vieței Suveranului; 
când s’a vădut, oă viața bărbaților politici 
e amenințată, prea multa nâstră prudență 
pdte fi socotită de slăbiciune în Bulgaria.

Cere lămuriri d-lui ministru al afa
cerilor străine asupra chipului oum se va 
resolva acâstă eestiune, care a agitat tâte 
inimile și a ațîțat tâte spiritele Românilor.

Rogă apoi pe d-1 Al. Marghiloman 
să-i dea un răspuns oategorio în acâstă 
privință, pentru a soi și parlamentul, dâoă 
prudența întrebuințată de guvern este o 
diplomația, oare ne va revindeoa oinstea în 
ochii Europei... său este o prudență nefo- 
lositore, sâu după-oum ar d*oe judeoata 
străină, nu facem acâsta decât din oausă, 
că ne vedem slăbioiunea.

La discursul deputatului Rășoanu a 
răspuns Ales:, Maghiloman, ministrul afaoeri- 
lor străine.

D-1 Al. JHaghiloman, spune oă nu 
se aștepta ca la votarea legei aoesteia să 
sa pue în discuție o ast-fel de oesțiune 
iritantă. Legea de față nu trebue să fiă, de
cât un act pios în memoria marelui patriot 
român Mihaileanu.

Vă pot sigura, oă nu suntem în prâjma 
niol unei tragedii, după oum spunea d-1 
Rășcanu. Doresc, ca toți să urmeze a avâ 
aceeași înoredere nestrămutată, oe ne faoe 
mândri, în modul demn cum guvernul ro
mânesc a sciut să-și facă datoria.

Cu atât mai mult o dorim acâsta în 
acest moment când sunt îndrumate spre 
Sofia actele marelui prooes a cărui jude
cată se va exeouta, de sigur, de cei cari 
au datoria s’o facă. Râgă Camerile și pressa 
să aibă aceeași atitudine demnă ca și pănă 
acum, asigurând, oă va fi gata să dea ex
plicațiile, prin cari va dovedii, că guvernul 
șl-a făcut datoria pe deplin, atunol oând 
Gestiunea se va aduoe într’un alt mod, ou 
solemnita’ea și disorețiunea cuvenită. (Apla- 
use prelungite).

C. Arion ministrul instrucțiuneipublice 
(jioe, oă caraoterul legei, ce se votâză astă<jl 
nu e politio, ci o reoompensă națională 
unui escelent profesor și unui bun Român.

D-1 Aurel Iliescu: Cuvintele d-lui 
ministru sunt destul de semnifioătive. Ar fi 
de dorit, ca d-1 Marghiloman să iese din 

reserva pe oare a avut’o și să dea lămuriri 
Camerei, oăol țâra este nerăbdătâre săsoie, 
dâoă guvernul șl-a făout’datoria.

Take lonescu cjioe, că este de ace
eași părere oa și d-1 ministru de externe, 
că, cu oât asupra aoestei cestiunl se va vorbi 
mai puțin, ou atât oestiunea va fi mai mare. 
(Aplause preh ngite). Intr’o asemenea oes- 
tiune nu trebue să facem decât un omagiu 
marelui și primului Român, oare a oăcjut 
scăldat în sânge, pe pământul româneso, 
pentru oestiunea baloanioă. (Aplause).

In urmă s’a pus la vot legea pentru 
aoordarea pensiunei d-nei Paulina Mihăi- 
leanu și s’a primit cu unanimitate.

Banca Națională a României.
Pe cjiua de 28 Ianuarie st. v. 1901 

este convocată o adunare estra-ordinară 
generală a acționarilor Bănoei Naționale 
a României.

Vor avâ dreptul a lua parte la aoâstă 
adunare toți detentorii de aoțiunl la pur
tător sâu nominative, cari vor fi depus 
sâu însoris aoțiunile lor pănă la 8 Ianuarie 
1901 inolusiv la administrațiunea oentrală 
a Băncii seu Ia sucursalele și agențiele ei.

La ordinea (filei va fi aprobarea oon- 
vențiunei înoheiate între guvern și Banoa 
Națională, purtând data de 16 Deoemvrie
1900. Etă-o:

Convențiunea între guvern și Banca 
Națională.

„Intre ministerul de finanțe, repre- 
sentat prin d-1 P. P. Carp, prim-ministru 
și ministru de finanțe, autorisat prin deci- 
siunea consiliului de miniștri din 14 De
oemvrie, 1900 și Banca Națională a Ro
mâniei, representată prin d-nii M. C. Sutzu, 
guvernator și Anton Carp, secretar-general, 
autorisațl de consiliul general al aoestei 
instituțiuDl, în ședința din 14 Deoemvrie 
1900, lucrând în numele și pentru contul 
societății acționarilor, s’a încheiat următârea 
convențiune:

1) Statul Român se retrage, pe cpua 
de 1 Ianuarie 1901, din aoțiunea formată, 
pe basa legii din 11 Aprilie 1880 și a sta
tutelor din 22 Maifi 1880, între densul ca 
subsoriptor al unei treimi din capitalul 
Băncii Naționale a României și subsorip- 
torii celorlalte două.

2) Tot activul și pasivul Băncii, pre- 
oum și tâte drepturile, oe guvernul român 
avâ oa asooiat, treo la societatea acționa
rilor, oare va oontinua operațiunile sale sub 
aoeeașl denumire și în aceleași oondițiunî, 
ca pănă astăijl.

3) In schimbul părții sale în capitalul 
și reservele Băncii, Statul va primi o sumă 
totală de 14.800.000 lei, plătibilă de Banoă 
în oontul acționarilor în modul următor :

10.000.000 lei îndată după sancționa
rea aoestei convențiunl și a modificărilor 
la lege;

4.800.000 lei 1 Aprilie 1901 ;
4) Afară de acâsta, Banoa va mai 

bonifica ministerului de finanțe în cont ou- 
rent, dela 1 Ianuarie 1901, pănă la achita
rea fiă-oărei sume, o dobândă calculată a 
6 la sută pe an;

5) Partea de oapital cedată de guvern 
se va divide în aoțiunl de 500 lei, cari 
vor fi emise conform art. 8 din statute.

6) Aoțiunile vor fi emise pe aoelașl 
ours, ou oare au fost oumpărate, adecă pe 
cursul de 1850 lei, fiă-oare acțiune plus 
cheltuelile de emisiune.

7) Statul aoordă Băncii o prelungire 
de privilegiu pănă la 31 Deoemvrie 1920.

8) Dela 1 Ianuarie 1913 partea de be- 
nefioii ouvenită Statului, conform art. 8 din 
legea oonstitutiva a Bănoii, va fi sporită 
dela 20 la 30 la sută.

9) Tratele și remisele asupra piețe
lor Franoese și Belgiane vor figura și ele 
între cele oonsiderate ca stoc metalio în 
proporțiunea prevăzută de art. 12 al 3-lea 
din lege și art. 35 al. 2-lea din statute.

10) Transmiterea părții Statului în 
Banoă cătră societatea Acționarilor este 
soutită de orl-ce formalitate și taxă. Tote 
oheltuelile fabricarea acțiunilor, depuse, de 
emisiune, timbru, publioațiunl și altele vor 
privi pe noii acționari.

Plângere contra episcopului 
Mailath.

Foia săsâscă „Kirchliche Blatter1' 
publică o representațiune a consistorului 
bisericei evang. săsescl din Ardâl cătră 
ministru de culte Dr. Wlassics, în care se 
plânge de proselitismul, ce se face din 
partea romano-catolicilor sub egida epis
copului rom.-catolio Mailath, care, precum 
seim, portă titlul de episcop al Ardâlului.

2) Se repetă după fie-care vers.
3) patriarchl.

4) Și așa se repetă refrenul Domne aler tot 
cu al doilea vers.

Jlltă cașul, care a dat prilegid la 
acâstă plângere : Studentul Frideric Kasper 
născut în Cața, comit. Ternavei-marI în 
6 Iunie 1883, a fost primit astă tomnă ca 
școlar ordinar în clasa a 7-a a gimnasiului 
rom.-cat. din Alba-Iulia, ce se află sub 
conducerea statusului. Primirea s’a făcut fără 
ca numitul sS fi presentat vre-un atestat 
de frecuentare dela vre-o altă școlă. Șco
larul Kasper a părăsit, contra voinții tatălui 
sâu gimnasiul săsesc din Sighișora. Direc- 
țiunei dela Alba-Iulia însă puțin i-a păsat 
de voința tatălui său și nici n’a făcut ară
tare conform legei la timp confesiunei de 
oare se ținea școlarul Kasper. Mai târdiu, 
când catechetul evangelic a provocat pe 
școlar prin directorul gimnasial să urmeze 
orele de religiune, a primit răspunsul: 
„Kasper nu va merge la catechisațiă, căci 
e cleric, voesce să se facă catolic și lo- 
cuesce în seminarul cel mic". In adevăr 
Kasper umbla îmbrăcat ca cleric.

Representațiunea săsâscă accentuăză, 
că școlarul n’a împlinit încă 18 ani, și că 
a fost primit în seminariul rom.-cat., fiind 
luat dela ora de religiune a bisericei, de 
care se ține în mod legal, ceea-ce lovesce 
atât în art. de lege XXX dela 1833, cât 
și în art. de lege LIII dela 1868 § 2 și 
^vina nu devine mai mică prin aceea, că a 
fost comisă pe lângă participarea de fapt a 
episcopului diecesei rom. cat. din Ardâl, con
tele Majlatli*, cum însuși Kasper o recu-

chisă, fuge înlăuntru și se ascunde după o 
grămadă de lemne.

Se înghemuesce, ascultă, se uită îm
prejur, i-e târnă să nu-1 găsâscă. Preste 
puțin i-se face tot mai bine, tot mai ușor... 
Mânuțele și piciorușele nu-1 mai dor, nu 
mai simte fâme și i-e frig. Puțin se în- 
fiâră.... căci a adormit. „Cât e de dulce 
somnul aici! Șed puțin apoi mă void duce 
ârășl la păpuși" își dicea el.

în vis i-se arată frumosele păpuși, co
pilul zîmbesce.... I-se pare, că aude pe 
mamă-sa cântând la căpătâiul capului vo
ind să-l adârmă. „Mamă dragă, ce bine e 
aici! Nu e frig, Cât e de dulce somnul!“

„Vino băete la pomul de Crăciun ", 
grăesce un glas tainic. El crede, că mamă- 
sa îl strigă, dâr s’a înșelat. Cine-va îl 
strînge în brațe, zăresce lumină ... E pom 
de Crăciun. Și e mai frumos cu mult ca 
acela, pe care l’a văclut el. Sunt și păpuși? 
Nu..., sunt nisce copile și copilași drăguți, 
îmbrăcațî în haine frumose și strălucitâre. 
îl string în brațe, îl sărută toți, sbâră cu 
el, ba sbâră chiar și el singur, sboră și 
zăresce pe mamă-sa zîmbind : „Mamă, mamă, 
cât e de bine aici!“.... „Cine sunteți voi. 
ja ăeților și fetițelor?" întrebă el cu plăcere

„Suntem pomul de Crăciun al lui 
Isus", răspunseră cu toții, și pomul acesta 
e pentru acei ce nu l’au putut avea pe 
pământ". Copilul aude cum îi povestesc 
toți, că unii au murit de fâme, alții de 
frig, de bătăi și alții, că nu i-a îngrijit ni 
meni. Acum însă sunt toți fericiți, sunt 
îngerii lui Christos.

Mamele șed de-oparte și să bucură 
că’șl recunosc copii, îi string în brațe, îi 
sărută cu drag, le șterg lacrămile și le 
spun să nu plângă, că aici e bine și sunt 
atât de fericiți... și se desfătâză sburând

în diminâța următâre servitorii au 
aflat după lemne trupul băiatului înghețat.

Brașov, 1900. loan dela Cruce.

Colinde.
Voi bracțf, ce vă legănați ?

Liuliu, lîulîu, liuliu
Da cum nu ne-om legăna, 
Că pe noi maica ne-a da

’) Se repetă tot la al doilea vers. 

La trei meșteri din trei țări 
Să-ne tae pătrarele, 
Să-ne facă jilțurele 
Să șădă domnii pe iele, 
Să-ne tae trei fărtae j 
Să-ne facă temnicidră, 
Temnicioră robilor
Bucuria domnilor, 
Supărarea maicilor

** *
Colo ’n josu mai în jos

Liliora și-a nost domn2)
Este ’n ritul cel frumos, 
Este o dalbă mănăstire 
Cu păreții de tămâe, 
Cu ușciori de sântă ceră 
La feresc!, cu pene vereji 
Și la praguri, tot cu marmuri. 
Da (j’o ’n densa cine-și cântă, 
Nouă popi, nouă dieci 
Și pe atâția pătriecî3 4) 
Pătriacul cel mai mare 
Iese afară ’n preumblare.
Da de lucru ce-și afla:

Clopot galbăn clătina,
Mândră dste ’și aduna
Și înaintea oștii
Vin doi meșteri meșterind,
Cruce lui Christos făcend,
Și înapoia oștii :
Vin doi fauri făurind,
Cuie de oțel făcend
Să-le bată ’n fîiul sânt —
Și de mila lui Christos
O picat stelele jos,
De milă și de bănat
Sorele s’a întunecat,
Luna ’n sânge s’a schimbat
Apele s’au tulburat
Petră pe petră n’a stat

** *

In trei cornuri de masă
Dămne aler,

In trei cornuri de masă
Domne aler

Sunt trei flori alese
Sunt trei flori alese

Domne aler*) 
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nosce într’o declarația făcută în „Magyar 
Allam44, istorisind:

„Nobilul episcop mă privi cu ochii 
săi plini de bunătate și-mi dădu apoi fe- 
ricitorea resoluțiune: Fiul meu, ești primit 
între candidații mei preoțescl44.

Representațiunea nu cere sprijinul 
ministrului pentru a readuce pe acel tînăr, 
care șl-a călcat votul dat la confirmare și 
în neascultare față cu părinții săi și con
tra legii a întrat ca membru al bisericii 
rom. cat. în clausura seminarului preoțesc. 
Ar însemna numai a mări numai gradul 
de fariseism și fățărniciă, în oare numitul 
de lung timp prestâză așa de mult. Bise
rica evang. va soi să se apere în viitor pe 
basa dreptului ei, ține însă a comunica mi
nistrului cașul special amintit, care a pro
dus mare mâhnire și sensațiă în public 
și-și ridică vocea admoniătore în ce pri- 
vesce urmările, ce le pote avă repețirea 
lui. Aștăptă dela ministru, că nu va trece 
cu vederea purtarea directorului gimnasial 
din Alba-Iulia Aved, căci nu merge, ca 
funcționari publici, cari stau sub condu
cerea statului să se facă prea ușor uneltele 
unei propagande, ce tinde a turbura pacea 
între confesiuni. Representațiunea e datată 
dela 17 Noemvrie 1900.

Am înregistrat aici cuprinsul ei, căci 
este un semn al timpului.

— ‘J3 Decemvrie v.

Cetitorilor noștri din apropiere și 
din depărtare, amicilor causei sfinte a po
porului român, tuturor Românilor de bine, 
le adresăm salutările nostre, dorindu-le 
— după vechiul obiceiu creștinesc și ro
mânesc — din inimă serbători fericite!

0 aniversare. Un amic al foiei 
nostre ne atrage atențiunea asupra faptului, 
oă venerabilul și distinsul nostru bărbat, 
care peste o jumătate de veac a luptat și 
a stăruit neobosit pentru binele și prospe
ritatea națiunei și a biserioei sale, domnul 
Vincențiu JBabeș împlinesoe la 1 Ianuarie v. 
1901 opttjeol de ani. Provedința i-a re- 
servat s'ajungă etatea aoăsta frumdsă, fiind 
în vigdre oorporală și spirituală și desvol- 
tând încă și «dl 0 aotivitate neobosită. 
Urăm mult meritatului nostru veteran lup
tător național sărbători vesele și viață lungă!

ContribuirI pentru biblioteci (po
porale. Din Ttmișdra ni-se sorie: Ca res- 
oumpărare a felicitărilor de Anul nou au 
contribuit următorii membri ai „Asooiațiu- 
nei pentru literatura română și cultura po
porului româu“ din despărțământul Timișorii 
pe sâma fondului pentru biblioteci poporale 
și școlare ale despărțământului și adeoă: 
Dr. Lazar Simon, Ciaoova 5 cor., Viotor 
Russu, Utvin 4 cor., George Breban, Ghi- 

lad 10 cor., Ioan Pinciu, Oiaoova 4 oor., 
Dr. Valerie Mezin, Timișâra 3 oor., Vasilie 
Vaianțiu, Mehala 3 cor. Dr. Petru Țegle, 
Timișora 5 cor., Dr. George Adam, Timi- 
șdra 2 oor., loan Ionesou, Jebel 3 cor., Ni- 
oolae Groza, Sânmihaiul român 2 oor., Hlma- 
ntril Ungurian, Timișora 10 oor. P. Rotariu 
Timiș6ra5 oor., P. louașiu, Timișdra 2 oor., 
Romul Cărăbaș, Timișora 1 oor. 20 fii., 
loan Baltă, Beregseu 1 oor., Dimitrie Bui- 
baș, Bucoveț 1 cor., Dr. Aurel Coama, Ti
mișora & cor., Corneliu Prostean, Timișdra 
1 oor. 30 fii., Alesandru Buibaș, Timișbra
1 oor. 40 fii., Nioolau Mioluța Țerenteaz
2 cor. — Prezidiul despărțământului.

Rescumperarea felicitărilor. La 
cassa „Asociațiuneii pentru literatura ro
mână și oultura poporului român44, au mai 
oontribit pentru fondul Casei-Naționale în 
scopul resoumpărării felioitărilor de anul 
nou: Constantin Stezar, căpitan în p., Si
biiu, oor. 2; Dr. loan Rațiu, advocat, Si- 
biiu, oor. 5; Florian Rusan, adm. protop., 
Alba-Iulia, oor. 3; Dr. Ioan Mihu, adv., 
dir. eseoutiv, Orăștie, oor. 10; Dr. G. Su- 
oiu, advocat, Hațeg, oor. 10 ; Virgil Șotropa 
profesor, Năsăud, oor. 2; Patriciu Barbu, 
advocat, Reghinul-săs. cor., 10; loan Droo, 
protopop, Mercurea, oor. 5; Dr. Vasile Bo- 
loga. dir. școlei oiv., Sibiiu, oor. 2. |In to
tal pănă acum oor. 150. Sibiiu, în 3 Ian.
1901. Dr. C. Diaconovich.

0 faptă nobilă. Din Clușiu ni-se 
scrie [următorele: Un poporan de aici, 
anume George Lucuța, deși sărac, dâr în 
iubirea lui față de biserică a dat curs li
ber spiritului său de jertfire și cu o sumă 
considerabilă de bani strînșl cu lucrul ma
nilor a lăsat să se compacteze s. Evan- 
geliă cu litere latine, care e unul din cele 
mai prețiose obiecte în biserica gr. cat. 
din Clușiu și care ar fi o adevărată po- 
dobă, în cea mai pomposă biserică, fiind 
compactarea ei făcută în catifea și aur. 
Fapta lui frumosă se laudă de sine și 
Dumnedeu să-i răsplătesoă.

Viscol. De Marți a început în Ro
mânia un visool cu zăpadă și pănă erl di- 
minețâ a oăcțut atâta zăpadă, încât a fost 
imposibilă îu BucurescI oiroulația trăsurilor 
și numai ou săniile s’a putut umbla. Cir
culația tramvaielor a fost întreruptă oude- 
săvirșire. Circulația pe liniile ferate nu a 
fost întreruptă. Numai trenul de Constanța 
a sosit ou o întârcjiere de aprope trei bre, 
din causa viscolului. Din Moldova de sus 
se serie, oa visoolul e de nedosoris. SorisorI 
primite din Botoșani și mai cu seină din 
Dorohoiti vestesc, că viscolul e de o putere 
ooverșitore și oomunioația între oomune 
e cu neputință. Mai multe linii telefonice 
au fost rupte.

0 aventură cu lupii, pilele treoute 
s’a petreout aprbpe de Clușitt o aventură 
perioulosă cu lupii. Un proprietar de mbră 

mergea în oăruța ea cu doi oai spre Pap- 
falău și fiind-că timpul era oam înaintat, 
înoptă pe drum. Era o nbpte întunecosă. 
Caii dela trăsură speriindu-se pbte de vre-o 
tufă său de vre-o grămadă de pietrii, au 
luat’o la fugă. Căruța s’a răsturnat, er pro
prietarul a fost trântit la pământ. El nu 
avu timp să se reoulâgă, când vede în în- 
tunerec doi oohl sohinteietorl de lup, apro- 
piindu-se de el. Pușoa îi rămase în oar și 
nu avea la sine ou oe să se apere, deoât 
un paohet de ohibrite (aprinjbre). Fiarăle 
se apropiau întruna de el, și oe era de 
făcut? A luat’o la fugă, apnncjând întruna 
câte un ohibrit, eu oare speria lupii. Cam 
dopă un pătrar de 6ră, aucjând tropot de 
oai, s’a oprit și la zarea ohibritelor a vă- 
(jut spre buouria lui, oă a ajuns la mar
ginea unei păduri, unde s’au fost oprit și 
caii obosiți ou oăruța răsturnată. S’a urcat 
în oăruță și astfel i-a suooes a soăpa de 
fiarăle flămânde.

Ungare. Rugăm pe toți bine-voitorii 
dăruitorl pentru „Masa studenților* dela 
gimnasiul rom. gr.-or. din Brad a trimite 
contribuirile de orl-ce natură spre acest 
scop numai la adresa direcțiunei gimna- 
siale și nu la particulari; asemenea pentru 
orl-ce informațiunl în acâstă privință a să 
adresa direcțiunei. Din conferința profeso
rală dela 11 Decembre v. 1900. Georgiu 
Pârău dir. gimn. Dr. I. Radu secretar.

Avis. Societatea de lectură „Andreiu 
Șaguna* a scădut prețul „almanachului44 
edat cu ocasiunea jubileului ei festiv de 
25 de ani dela 2 corone la 60 bani. Nu
mărul esemplarelor de vândare e forte mic. 
De aceea doritorii de a avea acel almanach 
să bine voâscă a grăbi cât mai curând cu 
oererea lui, având a trimite pe lângă pre
țul scăcjut al almanachului încă 10 bani 
porto. Adresa: Societatea de lectură „An
dreiu Șaguna44, Seminariul andreian Sibiiu 
(Nagy-Szeben). Pentru Comitet: Seb. Stanca 
preș. corn. Uarie Gonția not. și archivar.

Dewett și Buller. Să fiă adevărat 
6re, sorie „Temps“, cum spun unele cores
pondențe particulare, oă în anul treout ge
neralul Buller ar fi fost făout prisonier de 
oătră generalul bur Dewett și apoi pus în 
libertate? Noi neam abținut mereu a re
produce aceste svonurl. țliarul „0 Portu- 
guez* din Lorenzo-Marques, oare fusese sus
pendat de guvernatorul din Mozambio din 
causa, oă era prea favorabil Burilor, cjice 
în numărul său dela 21 Noemvrie, oe ne-a 
sosit: „In privința generalului Dewett, 
„generalul-fantomă*, oum îl numeso Englesii, 
nu putem să nu facem ounosout publicului, 
că ni-s’a oferit, peutru publicare, originalul 
unui act încheiat între Dewett și generalul 
Buller, oare deolară, pe onbre, oă nu va 
mai lua armele în oontra Transvaalului. 
Astfel se adeveresce svonul, oare oircula 
într’un timp, că Buller fusese prisonierul 
Burilor. Burii i-au acordat libertatea după 

ce el a semnat actul în oestiune și pentru 
oa faptul să nu p6tă fi desmințit, generalul 
Dewett păstrâză în posesiunea sa t6te in- 
signiile, oe le purta generalul Buller. Nu 
reproduoem aoest dooument, a oărui publi- 
oațiune ar pută prioinui mari neplăceri 
guvernului/

Tristeța Reginei. Regina Angliei e 
fbrte tristă. Ultima dintr’o generațiă întrâgă 
de dame de onbre, Lady Churohill, ou oare 
bătrâna suverană era forte legată prin pre- 
tinie și amintiri, a murit subit. Regina se 
simte tot mai singuratecă de oând tot vede 
dispărând dintre oei vii amioii și contim
poranii ei.

Țarul în Petersbusg. Din Moscva 
se telegrafâză, că dilele acestea Țarul Nioo- 
lae va sosi la Petersburg și în oălătoria sa 
nu se va opri deoât în Mosova. Țarul s’a 
hotărît să se reîntdroă așa de grabnio în 
oapitală, fiind-că aoum el e pe deplin să
nătos.

0 crimă fiorosă. In strada Viilor Nr. 
70, din Buouresoî, s’a oomis MerourI noptea 
o orimă grbznică. Asasinul se numesoe Do- 
broviol Matei. Victimele lui sunt femeia și 
oopiil săi. împrejurările în oarl s’a oomis 
orima, sunt următdrele: Dobroviol întor- 
cendu-se ndptea acasă, s’a luat la oârtă ou 
soția sa, oăreia îi împuta adulterul. Ne- 
vastă-sa văcjendu-1 în oe stare se află, nu-i 
răspundea nimio. Faptul acesta intrigă pe 
bețiv, oare luă tăoerea ei drept confirmarea 
aousărilor sale. Infuriindu-se apoi, se re
pezi le nevasta-sa oăreia îi aplică oâte-va 
palme. Aoâsta înoepu să țipe. Furia beți
vului crescu atunci mai mult, oăol luând 
un ouțit de buoătăriăîl împlântă în pieptul 
sărmanei femei, care căcju scăldată în 
sânge. Pe urmă Dobroviol se repedi la 
copiii săi, oarl țipau din răsputeri și îi 
lovi și pe ei ou ouțitul. Veoinii, oarl au
riră țipetele, se repeziră în oasă și puseră 
mâna pe uoigaș, predându-1 apoi justiției, 
oare anchetăză aoum faptele. Criminalul 
se află la parchet, unde plânge și regretă 
fapta comisă. Soția și oopiil săi au fost 
transportați la spitalul Colțea într’o stare 
desperată. Nu se soie, dâoă vor mai soăpa 
ou vieță.

Băile Eforiei de abur și vană din 
loc, vor fl închise numai Luni în 25 De- 
oemvrie v. și Luni în 1 Ianuarie st. v. 1901.

Pentru o librăria împreunată ou ne
guțătorii de hârtiă, reouisite de soris eto. 
— în provinoie — se caută un librar aju
tător (comis) tînăr, român, oare să fie ini
țiat și în ale neguțătoriei de hârtie eto. 
Dela respeotivul se oere cunosoința limbe- 
lor: română și maghiară în vorbire și soriere 
Preferiți vor fi aoeia, cari prioep și limba 
germană. Pentru informațiunl a-se adresa 
la Administrațiunea cjiarului nostru.

Florea mirului,
Spicul grâului,
Vița vinului.
Ele se mustrară,
Care îs mai mari?
Vița vinului,
Ba, ea așa (jice:
— Că eu sunt mai mare,
Că fără de mine,
Nu-i slușbuță ’n lume,
Spicul grâului ?
El așa Țicea:
— Că fără de mine,
Nu-i prinos în lume.
Flbrea mirului?
Ba, ea așa cțice:
— Că fără de mine,
Nu-i botez în lume.

Audite dela Mitra, Hos, econom în comuna Buza) 
Maria din Câmpiă.

G0LIAT.
De Jean Haineau.

I.
în tote părțile Franciei poporul iu- 

besce mult cârnațul. NicăirI însă acâstă 

mâncare, fără îndoiălă forte gustosă, nu 
este așa de mult cinstită ca în Gascogne, 
unde e obiceiu, că dintre cei dece cârnațl, 
ce se fac de regulă când se ucide un porc, 
aceluia, care în privința mărimei întreoe pe 
ceilalți nouă, i-se dă numele de „Goliat44.

Acest cârnaț uriaș se atârnă de obi- 
ceiîî la grinda din mijloc a casei, âr frații 
săi mai mici se înșiruesc în juru-i la o de
părtare respectabilă. Se cuvine d6r’, ca lo
cul cel mai de frunte să i-se dea lui, drept 
simbolisare a vredniciei numelui său.

Firesce „Goliatul44 n’ajunge să fiă pus 
pe masă, decât la vre-o c|i mare, de pildă 
la Crăciun, ori chiar și la Pascl. Er când 
el sfirăe pe grătar, umplând cu miros îm
bătător casa și pridvorul, stomacul gazdei 
și al familiei este cuprins de-o veseliă rară, 
copiii cu nările umflate aștâptă nerăbdători 
și cu evlaviă marele moment, când tatăl 
va tăia prima bucătură din el.

într’o di frigurosă de Noemvrie, Sep- 
ton căuta locul potrivit unui „Goliat44 sdra- 
văn, care tocmai atunci fu scos din căl
darea, în care l’au fiert. Era un cârnaț pu
ternic. La vederea lui stăpâna casei începu 
să plioscăâscă din limbă, și chiar și pi
sica era mișcată de o bunătate ca asta. 

C’un fel de cucernicie, Septon îl atârnă de 
grinda din mijloc și câte-va minute îl privi 
așa admirându-1.

— „Pe sufletul meu!44 — dise țăranul, 
„e o privelisce mai frumosă, decât luna’/ 
Nările lui par’că simțeau dinainte mirosul 
îmbătător, ce-1 va da fiă-care bucătură din 
cârnaț. oând va sfîrăi pe grătar.

în clipa acâsta iute oa fulgerul întră 
cine-va pe ușă.

— „Stăpâne !“ strigă gesticulând gro
zav cu mânile — „s’a întâmplat una mare, 
mare44.

— „Ce naiba?u întrebă speriat Sep
ton.

— „Lucru mare, <jău! S’a sfirșit c’un 
ochiți al lui Jean44.

— „Ce dracu’ml spui, mă?44
Galben ca căra, țăranul s’a dat jos de 

pe scară și alerga la grajd, să vadă, ce 
s’a întâmplat. El s’a convins îndată, că 
sluga nu l’a mințit; ochiul boului era ca 
răoile.

— „Domne sfinte!44 strigă Septon, 
trântindu-șl căciula de pământ. — „Frumosă 
istoriă-i și asta! Vai ce nenorocire! Chiar 
200 de franci mi s’au prăpădit. Audi mă 
Florentin?! Pot să dau acum boul măce

larului, un bou tare și frumos ca asta, ș’a- 
poi ce corne!... Vai mie, sunt mai ticălos 
decât gunoiul din uliță.../

Septon cadu pe gânduri.
— „Dâr cum s’a putut întâmpla lu

crul ăsta?44
— „Nu sciu, stăpâne, p6te a dat cu 

ochiul în vre-un spine, ori p6te și l’a lovit 
la p6rtă. Da de s’o vindeca? Ar trebui să 
chemăm veterinarul, pote să-l vindece14.

— „Să dea Dumnezeu!44 c|ise gazda 
oftând greu.

Tăcut intră apoi în casă, cu ochii 
rătăcitori privi cârnațul, închise ușa, îșl 
descoperi capul și ridicându-șl mânile săr- 
bătoresce spre ceriu, ca și când ar face ju
rământ, cjise :

— „Fac jurământ sfânt, că dâcă Dum
nedeu va ajuta să se vindece boul, nu mă
nânc pe Goliat, ci în diua Crăciunului îl 
voiîi duce drept dar preotului. Am dis! 
Și să mi-se usce mâna de-mi voiii călca 
jurământul14.

îșl făcu cruce și-și ridică căciula.

II.
Ca și când însu-șl cerul ar fi fost pă

truns de jurământul acesta, a treia di ochiu
1
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Situatiunea fondurilor mesei stu-5deniilor români din Brașov la 22 
Decemvrie v. 1900. Dala administrația fon
dului mesei studenților români din Brașov 
primim spre publicare următdrele : Credem 
a satisface justei interesărl a publicului ro
mân față ou instituția mesei studenților ro
mâni din Brașov, dând în cele următore 
un esact tablou de cifre despre situațiunea 
fondurilor ei, adunate prin duhul de jertfă 
a nâmului nostru.

I. Totalul Venitelor dela început până 
afii: coi'- 21,215.14.

II, Totalul Erogațiunilor dela inceput 
pănă afii: cor 4,735.65.

Starea averii efective: oor. 16,479.49. 
Aoestă avere se ouprinde în următdrele :• 
a) Deposit spre fructif. la „ Ardeleana11: cor, 
10,606.90, ft) Deposit spre fruotifioare la 
„Albina11: cor. 2,770.17, c) Fundațiunea „loan 
și Elena Săbădeanu“ : oor 978.12, d) Fun
dațiunea „Valeriu Bologa“: oor. 2,124.30 
Total : oor. 16,479.49.

boului s’a vindecat. El vedea tot așa de 
bine ca mai înainte și nu-i rămăsese în 
regiunea ochiului, decât o pată mititică, 
pentru care însă animalul nu șl-a perdut 
nimic din preț. De alt-fel se pute spera, 
că peste câte-va săptămâni va dispare cu 
desăvârșire și acea pată.

Septon era fericit și cu tote că Cră
ciunul era binișor departe, totuși s’a ho- 
tărît a-șl împlini făgăduința, ducând preo
tului pe marele „Goliat“.

Mai înainte însă se scărpina în cap.
— Ei! îșl gândi el. Tot nu-1 va mânca 

înainte de Crăciun. Las’ să-mi mai împo- 
dobescă încă casa. Are el aici loc tot așa 
de bun ca și în casa popii! In sfîrșit o să 
am încă vreme de ajuns; de ce să mă 
grăbesc așa de tare cu el ?

Și așa cârnațul continua să mai îm- 
podobâscă grinda casei lui Septon.

țfilele treceau. Septon privia din ce 
în ce mai trist la „Goliat11, care părea că 
fii de di devine mai atrăgător. Cu cât îm
bătrânea, cu atât strălucea în colori mai 
variate, ce cădeau bine ochilor. Par’că chiar

Cele multe înainte!

Prochicțiunl și petreceri.
Reuniunea femeilor române din Sibiiu 

va aranja un bal în 19 Iunuarie st. n. 1901 
în sala cea mare a casei societății (Gesell- 
sohaf'tshaus). începutul la 8 dre sâra. — 
Comitetul Reuniunii. Biletele de întrare se 
vend în fiiua balului: de persdnă ou 3 oor. 
și sdra la oassă cu 4 oor. Prețul unei logs 
r. I. 16 cor., r. II. 12 cor., pe galerie 8 
oor. Ofertele marinimose și suprasolvirile 
se vor chita pe oale diaristioă.

*
Societatea română de ^cântări și musică 

in Caransebeș, învită la concertul împreunat 
ou producțiune teatrală, ce se va aranja cu 
binevoitorul concurs al Idomnișoreler: Va
leria Târziu și Iuliana Săcălăzan în presâra 
de Sf.-Vasilie, 31 Dec. 1900 st. v. în sala 
otelului la „Pomul verde11. Membrii socie
tății au întrare gratuită ; pentru nemembrii: 
de persdnă 1 cor.; de familia 2 cor. 40 fii. 
Inoeputul la 8 dre sâra.

*
Societatea sodalilor români „Luminau 

din Brașov arangează Luni, în 25 Decemvrie 
st. v. 1900, (în fiiua de Crăciun) în sala 
hotelului „Orient11 Nr. 1. o producțiune și 
petreoere colegială. începutul la 7 dre săra. 
După producțiune urmâză dans, începând 
cu „Călușarul și Bătuta11. Intrarea de per
sdnă 1 cor. 20 b. Bilete se pot căpăta la 
d-1 D. Erernias, la librăria Ciurcu, la Ca- 
sina Română și sâra la oassă.

■»
Corul plugarilor diu Bod invită la 

Producțiunea teatrală împreunată cu dans, 
ce o va arangia în folosul său, Sâmbătă 
în 30 Decemvre st. v. 1900, (12 Ianuarie 
1901) în sala hotelului la „Stejar11 din loc. 
Se vor juca piesele: „Zăpăciții11, comedie 
într’un act și „Otrava de hârciogl“, co
medie într’un act. începutul lă orele 7 sâra. 

Prețul de întrare: de persdnă locul I 1 
coronă, locul II 60 bani.

*
Corpul învățătoresc dela șoola rom. 

gr.-or. din Seliște va arangia în 27 Decemvre 
1900 (9 Ianuarie 1901) împreună cu elevii 
școlei o Producțiune. începutul la 7 ore 
sâra. Prețul de intrare: Loc. 1: 1 cordnă 
60 bani; loc. II: 1 coronă; loc. III: 60 
bani. Venitul curat este destinat biblio- 
tecei școlare.

Programa: I. 1. „Tomna11, de Wiest, 
cor. 2. Declamare. 3. a) „Mihaiu la Călu- 
gărenl“, de Wiest, cor. b) „Somnorose pă
sărele11, de Flondor, solo. 4. Declamare. 
5. „Sai Române11, de Musicescu, cor, ese- 
cutate de elevii școlei.

II. „Morții dela Plevna“, melodramă 
în 3 tablouri de I. P. Bancov; esecutată 
de corpul învățătoresc. După producțiune joc.

Nou abonament
la,

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Ianuarie st. v. 1901

se deschide nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
fbiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 corbne; pe șâse luni 12 corone; 
pe trei luni 6 corâne; pe o lună 2 
corbne.
Abonamente numai la numerul poporal

de Dumineca:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 4. cor6ne; pe șâselunI2 cor6ne.
Abonarea se pote face mai ușor 

prin mandate poștale.

Administrațiunea.

SCIBi ULTIME.
Capetown, 4 Ianuarie. înaintarea 

trupelor bure deșteptă din fii în di 
tot mai mari îngrijiri. Burii, cari 
operăză în Oapland, abia dăcă au un 
drum de patru pănă la Ca
petown.

Bruxella, 4 Ianuarie. Pănă acum 
patru trupe de Buri au năvălit în 
Capland. Calea ferată dintre Bloem
fontein și Capstatd este în cea mai 
mare parte distrusă.

Washington, 4 Ianuarie. După o 
telegramă din Peking, ambasadorii 
s’au întrunit afii, în ședință, în care 
s’a comunicat, că Li-Hung-C'iang și 
prințul Cing sunt învoiți a subscrie 
convenția de pace, îndată ce va fi 
gata.

Din datinele de Crăciun
ale poporului nostru.

Așa-i legea din bStrâni, 
Din betrâni, din omeni buni.

Vorbă din popor.

Crăciunul, fiiua nascerei Dom
nului nostru Isus Christos, e sărbă
torea cea mai dorită, cea mai bo
gată în festivități și cea mai mare 
din tote câte împodobesc lunile fri- 
gurose ale iernii, întocmai precum 
sunt Pasci'e cea mai alăsă din fiilele 
de serbătdre ale primăverei.

A mend oue, fiiua nascerei ca și 
fiiua învierei Domnului, sunt de-o- 
potrivă fiile niari, fiile de înălțare 
sufletăscă, mai presus de celelalte 
fiile sfinte ale anului: sunt sărbă
tori împărătesei, în traiul religios- 
creștinesc al poporului nostru.

Dăcă însă fiiua sfintelor Pasci, 
ca sărbătore creștină stă la aceeași 
înălțime cu fiiua de Crăciun — ca 
sărbătore națională românescă nici pe 
departe nu se păte asămăna cu fiiua 
Nascerei Domnului. Crăciunul cu 
nenumăratele sale datini, obiceiuri 
și festivități, e cea mai națională 
sărbătăre românâscă, e sărbătorea, 
în care s’a păstrat mai curat și 
mai bogat mulțimea de obiceiuri 
religiose și ceremonii ale străbunilor 
noștri Romani, obiceiuri, cari că
deau în același timp și simbolisau, 
închipuiau același lucru, ca și Cră
ciunul nostru de afii.

Crăciunul e sărbătorea cea mai 
latină, cea mai romană a poporului 
nostru:

Așa-i legea din bătrâni,
Din bătrâni, din omeni buni!

fiice Românul, când e vorba de da
tinele sale, mai ales dela Crăciun, 
er acești bătrâni îndepărtați, dela 
cari ni s’a păstrat legea nostră stră- 
moșescă, cu datinile ei de aur, sunt 
înaintașii noștrii, sunt Romanii, fal
nicii stăpânitori de odinioră ai Romei 
și ai plaiurilor nostre de afii!

Vreți dovefii, voiți să sciți tre
cutul și isvorul minunatelor năstre 
datini și petreceri dela Crăciun, așa 
de minunate și frumose, cum nu le 
aflăm la nici unul din nemurile, cari 
trăesc și ele în legea mântuitore a 
lui Christos ! ? !

Fiți der cu luare aminte, căci 
am să vă plimb cu gândul tocmai 
cu vre-o două mii de ani înainte, 
pe vremile străbunilor noștrii Ro
mani, cam pe vremea Crăciunului 
nostru, pe la începutul iernii.

*
Void începe cu ce e mai gras, 

cu porcul de Crăciun, bucuria cas
nică în fiilele Nascerii Domnului 
nostru, căci serbările Crăciunului 

sunt fiile „grase11 după vorba țăra
nului nostru, seu „unse11 („anciae11) 
după cum fiice poetul roman Mar- 
tialis despre Saturnalia, sărbătorile 
pline de veseliă și seninătate, ce 
țineau în Roma șăpte fiile,începând 
cu fiiua de 17 Decemvrie.

Porcul nu lipsia de sărbătorile 
Saturnale din casa Romanului, bo
gat ca și sărac. — „Acest porc te 
va face să-ți petreci bine Saturna- 
lele11 {Iste tibi faciet bona Saturnalia 
porcus), fiice tot poetul Martialis în- 
tr’una din epigramele sale, întitu
lată „porcul11 (porcus, 14, 70.)

Ați gâcit asemănarea fără în- 
doălă cu toții! Porcul nostru de 
Crăciun, ce să tae la poporul nos
tru, începând din fiiua Sf-lui Ignatie 
(20 Decemvre), și care nu lipsesce 
fie Crăciun, din casa nici unui Ro
mân, se nu fie dre porcul, ce-1 tă
iau străbunii noștri Romani tot pe 
la începutul iernii de Saturnale (17— 
23 Decemvre)!? Și nu se fiice dre 
și afii, ca și înainte cu două mii de 
ani, de câte-ori să tae porcul de 
Crăciun:

„Să-l mâncați în pace și să
nătoși ! ?“

Etă dâr, că pănă și porcul de 
Crăciun nu e decât o moștenire ne
întreruptă din multele și seninele 
datine, ce le țineau cu sfirrțeniă stră
bunii noștri la Crăciunul lor, în 
sărbătorile Saturnalelor!

Da, Saturnalele nu erau decât 
Crăciunul vechilor Romani, până ce 
n’au trecut încă la legea lui Cristos.

Să ne lămurim!
După ajunare de 6 săptămâni 

Românii creștini serbâză fiiua nas
cerii lui Isus Christos, fiul lui Dum
nezeu trimis lumii sub formă ome- 
nâscă.

Multe din credințele și datinile 
păstrate dela străbuni se repețesc în 
lunile Decemvrie și Ianuarie, și multe 
din ele reamintesc anticele „feriae 
latino-cline11. Parte însă din ferii s’au 
transmutat prin creștinism, parte s’au 
dislocat din anumite fiile, spre a să 
trece la altele, parte s’au păstrat ne
atinse, formând temelia ceremoniilor 
și moravurilor, ce poporul românesc 
le practică pănă în fiiua de afii.

Sub numirea generică de Cră
ciun se înțeleg la poporul nostru o 
mulțime de credințe etc. naționale, 
unele aparținând dogmelor bisericei, 
altele având raport mai mult cu 
traiul domestic, seu cu vieța publică din 
sat (comună), 6r altele constau din 
amintiți străbune, transmise prin tra- 
dițiune dintr’o generațiune în alta.

Aceste datine sunt în esența lor 
cam următdrele:

a) Credințe religiose: pomana cu 
împărțirea de collndețe\ umblarea cu

și grinda începea să se încovoie de greu
tatea cârnațului, scoborîndu-1 mai jos spre 
ochii admiratorilor.

— Ptiu! Popa nostru pote să hodo- 
rogdscă doui-spre-fiece psalmi, decă a mân
cat acestă bucătură bună! îșl gândea Sep
ton oftând.

Esaminâ înc’odată ochii boului; nu 
mai era îndoelă: a dispărut și mica pată 
surie. Boul s’a vindecat cu desăvîrșire. 
Cârnațul este al popii!

— Mama, Dumnedeu s’o odihnâscă, 
adese-orl mă certa pentru-că tot-deuna îmi 
bat gura cu ușurătate, fără de a mă gândi 
ce vorbesc, îșl fiise Septon. Apoi adause: 
Ddcă ar fi măcar un „Goliat“ de rând, așa 
de vre-un funt și jumătate ca al vecinului 
Mihăilă! Der, rogu-vă, al meu are trei 
chilo între frați !

Luă cumpăna, deslegâ cârnațul dela 
grindă și-l puse pe cumpănă. Acdsta arătă 
doi chilo și 90 de deka.

Septon îl privi cu ochi triști.
— Der ddcă nu este Dumnefieu ? dise 

răzimându-șl falca de mână. Dâr decă nu 

este în ceriu nimeni, care să ceră omeni- 
lor semă de făgăduelile, ce le fac ? E drept, 
preotul spune și învață, că este un Dum
nefieu, care tdte le vede; însă dascălul a 
dis săptămâna, trecută în mare taină, dim
potrivă ... Ș’apoi dascălul nostru e grozav 
de învățat, tot ceea-ce spune a cetit din 
cărți. ..

Se apropia fiiua sfântului Crăciun.
— Totuși trebue se fiă Dumnefieu, 

căci dcă calendarul a profețit zăpadă pe 
20 Decemvrie, și în acea fii sorele stră- 
lucia luminos și cald. Asta dovedesce, că 
preotul are dreptate: nu trebue să credl 
în cărți.

Septon s’a hotfirît așa-der să ia câr
națul dela grindă și să-l ducă popii.

Biet cârnaț! Gazda lui mai că nu l’a 
îmbrățișat de despărțire. Se mângâia însă 
cu aceea, că din al doilea porc va umplă 
alt „Goliatu pentru câșlegl.

— Ei, din ăla n’are să mănânce popa! 
Jur, că nu va mânca — sbierâ Septon amă- 
rît; nu dău, chiar de ml-ar orbi amândoi boii.

Aședâ cârnațul într’un coșuleț căp
tușit cu frunfie de varză, îmbrăca haine de 
Dumineca și plecă spre casa parochială.

Abia însă eși afară și nasul lui fu 
lovit de miros tare de cârnaț fript. Ve
cinii îșl frigeau „Goliații11 lor pe jeratec. 
VedI bine! Ei n’au fost așa de proști să 
facă jurăminte de rîs! Ei pot să-și mă
nânce după plăcere cârnații lor! El însă 
nici fript să nu-l vadă pe al lui!

— Ba fiău l’oiii vedâ! fiise Septon 
oprindu-se. Pe asta tot n’am jurat! Am să-l 
duc popii fript gata! Acest mic serviciu 
îl merită totuși bătrânul preot.

pișe și se întorse îndată în casă, făcu 
un foc strașnic, și puse grătarul pe jăratec, 
er pe „Goliatu pe grătar.

Ah! Scumpul cârnaț umplu casa c’un 
miros minunat. Sfîrăia, pîsăia și în fel și 
fel de chip se frigea !... De bună semă îi 
pare rău de el însuși. Ca și când ar fi 
voit să fiică: Hîșșș, hîșșș ... pșiu, hsss . .. 
dragă Septon, grăbesce, gustă, nu mirosi 
numai! Nu scii tu, ce pierfil, de nu mă
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icdna, steua etc. &) Datine în vieța do
mestică: tăierea porcilor; libertatea 
dată servitorilor, c) Vieța publică: co
lindele, moș-ajun, vicleiemul; bre- 
zaia etc. di) Moravuri tradiționale: Ospe- 
tarea bună; împărțirea de daruri în 
lucruri de mâncare.

Unele din aceste acte însă în
trunesc 2 seu tote 3 din caracterele 
citate. Vicleiemul d. e. se pote con
sidera și ca credință religiosă și ca 
datină, brezaia și ca datină tradițio
nală și ca petrecere publică.

Unele dintr’ensele se petrec 
numai în timpul nopții, ca um
blarea cu Moș-ajunul, colindele, um
blarea cu steua și cu Vicleiemul, eră 
altele numai în timpul cjilei, cum e 
umblarea cu icona, ce represintă nas- 
cerea lui Christos, Brezaia.

Decemvre la vechii Romani era 
pus sub protecțiunea Vestei, cjîna fo
cului (v. Ovid. Trist I. VI.), fiica lui 
Saturn și a cjînei Ops, dela opulentia. = 
abundanță, (v. Macrobius, Saturnalia 
C. X.)

In ondrea acestor cjeități se ce
lebrau în acestă lună feriile saturnale, 
de unde ni-au rămas „Colindul copiilor11 
în noptea din ajunul Crăciunului, 
urările de avuțiă (îmbelșugare), cân
tece numite Colinde și tote celelalte 
datine domestice, cari sătenii români 
le păstreză ca o comoră străvechiă, 
fără ca să aibă cunoscință despre 
imensitatea valorii, despre puritatea 
nobleței și originei lor.

Luna lui Decemvre fiind consa
crată Vestei, personificarea fiacărei, 
a castității, a tot ce e fecioresc și 
curat — urma firesce, ca plăcerile 
sărbătorilor date în acestă lună să 
fia consacrate celor inocenți, curați, 
celor de sub jug, fiă jugul nesciin- 
ței, fiă al despotismului, adecă al 
copiilor și sclavilor.

Așa era în vechime, așa se păs
treză și astădi la noi același obiceiu, 
cel puțin în ceea-ce privesce pe copii, 
■de-orece sclăvia s’a desființat tot prin 
creștinism.

Creștinismul serbând nascerea 
răscumpărătorului lumii, institui la 
finea lui Decemvre ceremoniile, cari 
păgânii le practicaseră în diferite cțile 
ale lamei, dâr cari acum sunt acu
mulate în ajunul Crăciunului și după 
fiiua de 25 Decemvre, îmbrăcate în 
vestmintele religiunil celei nouă, re- 
generătorea lumei creștine și prin 
acesta a universului întreg.

In ajunul Crăciunului, primul 
act este acela al Colindețelor, amin
tire minunată și dulce despre .fertile 
anticului sacerdoțiu numite Saturnale, 
Opale, Vacunale și Fornacale. Să 
vedem, ce erau aceste ferii la vechil 
Romani.

Pîna Ops era soția «jiului Saturn, 
deci vechii Romani celebrau de-odată

și Saturnalele și Opalele, pentru-că 
amândouă aceste divinități erau con
siderate ca cele dintâiu, cari învățară 
pe omeni a cultiva pământul și a 
face pomii roditori. (Macrob. Satur- 
nal. I. X.)

De aceea, după-ce se culegeau 
bucatele de pe câmpii, aceste divi
nități erau sărbătorite ca autorii ce- 
or dintâiu îndulciri ale vieții.

Illcă ce ne spune Ovidiu: „Odi- 
nioră era datina a șede pe nisce 
scaune lungi (lavițe) dinaintea focu
lui, și se credea, că Ț)eii sunt pre- 
senți la masă. Și chiar și acum când 
se fac sacrificiile anticei cț^itățl Va- 
curta, ori stau în picidre, ori șed jos 
înaintea focurilor vacunale. In acești 
ani se mai adause ceva din vechia 
datină: „pe un tăier curat se presintă 
Vestei bucatele oferite1'; seu:

„Și Țeița Fornax (= căldura și 
în sens mai strîns —cuptorul) își are 
sacrificiile sale. însuși focul din casă 
prepară pânea învelită în spuză și 
țestul acopere vatra cea înfierbântată. 
De aceea și brutarii sărbătoresc Fo
cul și pe Vesta său Fornax, domna 
focului".

Ecă dâr originea acelor mici 
turte său covrigi rotunc|I și răsuciți, 
cari se numesc Colindețe seu Bolindețe 
și cari se împart în fie-care an în 
ajunul cjilei Crăciunului, în noptea 
de 25 Decemvre — copiilor, cari în 
fiori de Ți vin să salute fiă-care fa- 
miliă română și să-i ureze:

„Bună diminâța la moș-ajun !"
„Bună diminâța la moș Crăciun!" 

adresându-se în modul acesta în pu
terea unei datine, care o cred ei 
creștină, der care e o transformare 
din datinele păgâne, adresând ur
mător ea cerere:

„Dă-ml un covrig, 
Că mor de frig!"

Aici avem esplicațiunea acelor 
daruri, ce — fără ca mulți din noi 
să avem cunoscință, că se făceau și 
acum două-trei mii de ani de străbuni 
și, că ei le împărțiau unii altora 
în onorea Vestei, — le dăm astădi 
de pomană în Țiua de 24 Decemvre 
(ajunul Crăciunului).

Aceste colindețe, mai cu semă la 
țeră, sunt făcute în genere din grâul 
ce cultivatorul l’a măcinat chiar în 
acel an (Ovidiu, 1. c. „sola prius fur- 
nis torrebant farra coloni") și fră
mântate de stăpâna casei și copte 
în cuptor.

Colindeț seu colindeță, precum se 
mai dice pe alocurea, nu este decât 
o derivațiune din colind său colindă, 
având înțelesul de dar mai ales în ale 
mâncării, ce să dă colindătorilor. 
Pentru păstrarea atât de fidelă a 
vechilor obiceiuri latine la poporul

nostru, de un deosebit interes sunt 
tocmai colindele nostre de Crăciun și 
anul nou.

La Romani esista o sărbetăre, 
numită festum calendarium ce cădea 
pe Țiua de 1 Ianuarie, așa deră pe 
diua de anul nou. Presăra acestei 
dile era serbată prin fel de fel de jo
curi: copii umblau mascați seu tra
vestiți din casă în casă fluerând și 
cântând, ca să capete daruri. Obi
ceiul acesta s’a păstrat pănă târcjiu 
în evul mediu și după încreștinarea 
Romanilor, după cum se pote vede 
din scriitorii evului mediu, ca Du- 
cange, care ne spune, că și pe 
vremea sa copii umblau în presăra 
anului nou la gratulate seu cum am 
dice noi la colindat, urând gazdei, 
care eșia să-i cinstescă, cam în chi
pul acesta: „Gaudium et laetitia sit 
in hac domo, tot fllii, tot porcelli, tot 
agnil adecă: bucurie și veselie se 
fiă în casa acâsta, copii, purcei și 
miei din belșug! său după traduce
rea lui Teodorescu:

In. astă, casă să fiă
Bucurie și veseliă:
Câți mititei, 
Ațâți purcei 
Și tot atâția miei!

Asemănarea ârăși esce isbităre. 
Colinda nostră, atât ca cuvânt, cât 
și ca datină, nu este decât vechiul 
festum calendarium, seu mai bine Țis 
calendare) Romanilor, er cine a audit 
nu mai mult, ci chiar și numai o 
colindă românăscă, scie, că formula 
de urare la finea fiă-cărei colinde, e 
aprope aceeași pănă în cjiua de afil 
la poporul nostru, ca și cuvintele, 
citate de Ducange. N’avem la locul 
acesta decât să amintim cuvintele 
cu cari să închee urarea de anul 
nou a copiilor, cari umblă cu sor
cova :

Câte petri’s în fântână,
Ațâți galbeni s’ai în mână ! 
Câte lemne sunt pe casă, 
Ațâți galbeni s’ai în masă!

Și chiar și sorcova, rămurica cu 
care umblă copii o regăsim în obi
ceiurile de anul nou ale străbunilor 
noștrii. Macrobius, ne spune, că gra- 
tulațiunea se făcea cu o rămurică 
de dafin verde, „ca se trăescă în pace 
și fericire la anul, și la mulți anilu 
(ut anuare perennaraque commode 
liceat!)

Rămânând tot la datinele de 
anul nou ale poporului nostru, ca 
cea mai de căpeteniă aflăm datina 
numită „Flugușorul-'. Tinerii satului 
umblă din casă în casă, făcând 
urarea plugului pentru anul, ce vine, 
cu un plug, său cu un buhaiu. Orația 
său urarea cuprinde de obiceift po
vestea unui om, care a arat, săme- 
nat, secerat, treerat și măcinat. Ori

ginea acestui obiceiu arigol al po
porului nostru îl aflăm tocmai în 
Ovalele Romanilor, serbătăre ce să 
ținea în onârea cjeiței bucatelor Ops, 
nemijlocit după Saturnale.

*
Este adevărat, că religiunea creș

tină ideia de caritate a substituit’o 
mai târcjiu ideii păgâne de sacrificiu, 
înlocuind serbarea saturnalelor și ves
talelor prin celebrarea nasceril lui 
Christos; cu tote acestea, creștinis
mul nu putu șterge de tot urmele 
credințelor și datinelor păgâne și noi 
le conservăm în mare parte pănă 
astăcpL

Sângele latin, sângele roman de
venit sânge român nu s’a putut al
tera, — întocmai după proverbul nos
tru „sângele apă nu se face", — nu-și 
putu pierde originea cu totă mulți
mea de secole și cu tot povoiul de 
furtuni, ce trebui să sufere, și spe
răm,că nici d’aci înainte nu șl-o va 
perde. Datinele se conservă mai tare 
decât însa-și limba.

Saturnalele — serbări instituite 
în on6rea și ammtirea lui Saturn, 
care domnise în Italia în timpurile 
preistorice și sub care se pune de 
ordinar etatea de au^r a vieții ome
nesc! — sunt simbolul .ie libertate absolută 
a omului, de lipsă de dureri și de 
bătrânețe.

Aceste sărbări erau un fel de 
drame domestice, în cari sclavii jucau 
— pentru un timp 6re-care mai mult 
seu mai puțin scurt — rolul de omeni 

j liberi și câte-odată chiar de stăpâni.
Introducerea Saturnalelor și cfi- 

lele, în cari se serbau, se esplică în 
diferite moduri, punându-se la dife
rite epoce de autorii vechi. Macrobiu 
(în Saturnal. I, VII și VIII) spune, 
că lanus, cel mai vechiu domnitor- 
cjeu al Italiei, dete ospitalitate lui 
Saturn, pe care o barcă îl adusese 
în acâstă țeră, și fiind-că noul ospe 
îl învăță arta agriculturei și perfecțio
narea modului de nufrire, care pănă aci 
era aspru și sălbatic, mai ’nainte de 
a se cunăsce producțiunile pămân
tului, — împărți cu densul domnia.

Janus a fost cel dintâiu, care bătu 
monete de aramă și în acestă insti- 
tuțiune manifestă așa mare res
pect cătră Saturn, încât pe o parte 
(avers) aniQneteipuse o luntre (fiind
că Saturn venise într’o luntre) și pe 
cealaltă (revers) capul cjeului (Saturn), 
spre a transmite posterități aminti
rea lui (r. Macrobin 1. c.)

Dovadă despre vechimea aces
tei monete de aramă, adauge Ma
crob, o găsim în acel fel de joc de 
noroc, în care copil aruncă un ban 
în sus strigând: „cap seu luntre ?“ joc, 
care s’a păstrat și la copiii Româ
nilor noștri de acjl, și care e atât de

vei mânca. Grăbesce, grăbesce, țăran pros
tănac, ce ești... rasst!.... rasst!"

Părea că sufletul cârnațului ar fi vor
bit și și-ar fi bătut joc de el! Lui Septon 
mai că-i venia să plângă.

Sfintele lui intenții căpetară lovitura 
de n irte, când de-odată cârnațul se crepâ 
în tote părțile.

— Ei, ăsta totuși n’o să-l capete popa! 
■dise Septon. Cum o să i-1 duc în starea 
asta ? Ar trebui să-l mănânce cu lingura 
ca zama !

Trase iute grătarul fumegând de pe 
foc, ridică cârnațul, îl puse pe un tăier, 
îmbucă iute una din el, îșl închise ochii 
și înghiți

Asta i-a fost sortea.
Abia gustă cârnațul și cu dinții ca 

de lup năvăli asupra lui mâncându-1 ca o 
dihaniă flămândă.

După-ce sfârși cu cârnațul, trase la 
măsea trei pahară sdravene de vin și se 
-culcă.

III.
Cam peste un câs Septon începu să 

gâmă. îl dureau tote âsele. Buzele îi tre
murau. Cu manile tremurătore îșl adia 
trist fruntea și reținendu-șl răsuflarea dise:

— Dragă Domne, iartă-mi! N’o să 
cred mai mult învățătorului!

în curând se sbătea bietul om în chi
nuri și țipa.

Sluga Florentin speriat întră în casă.
— Fugi iute după popa! strigă Sep

ton. Mortea mă ’mpresoră !
Florentin fugi cât putu și peste o 

jumătate de câs preotul întră în casa ță
ranului. Adusese cu sine și un ministrant.

— Vrâu se mă spovedesc! șopti 
Septon.

Băiatul eși, onoratul domn preot se 
așe4ă lângă patul penitentului, care deja 
începuse să-și bată pieptul cu mare foc.

Țăranul grăbi să spună mai întâiu 
câte-va păcate mai mici, apoi ajungând 
la cea din urmă poruncă a bisericei, care 
opresce mai ales lăcomia, <j’se cu g^as 
tremurător :

— Părinte, sunt tare 'păcătos: am 

mâncat adi diminâță cârnațul cel de doi 
chilo și 90 deka.

Preotul îl privi surprins.
— Cum, cum, Septon? Doi chilo și 

90 de deka?
— Da, bunule părinte!
— Un Goliat întreg?
— Da, da, un Goliat!... și începu 

să plângă cu suspin și se adaugă : Deși cu 
drâpta ridicată spre cer am jurat, că void 
duce plocon acest cârnaț sfinției tale ...

— Mie?
— Ertare părinte, ertare!
Fața preotului roși puțin, apoi se sili 

în tot chipul să liniștescă pe țăran, care 
mereu dicea:

— Deslegare părinte, că âcă mor acum 
îndată....

Preotul nu se grăbia. încet și domol 
el desfășura mereu mărimea păcatului căl
cării de jurământ.

De-odată Septon îl întrerupe :
— Părinte, de voii! rămână cu viață, 

în Dumineca câșlegilor voiu ucide al doi
lea porc.

— 0, o, păcătosule, ârăși îți umblă 
mintea aiurea ?

. — Nu, bunule părinte. N’o fac pentru 
mine. Dâr jur pe sfânta cruce, că noul 
Goliat va fi al sfinției tale. Blăstemat să 
fiu de nu-mi void ține făgăduiala!

Preotul venise puțin în încurcătură. 
A chiar roșit puțin când i-a dat țăranului 
deslegarea. Curând însă îșl recâștiga li
niștea, pipăi pulsul bolnavului și întrebă :

— Spune Septon, îți place ție pu
țin mușețel în cârnaț.

— Nu părinte, nu-mi place, răspunse 
țăranul ale cărui dureri se risipeau vădând 
cu ochii. Dâr dâcă-i place sfinției tale, am 
să pun.

— Der și puțin laur, Septon.
— Prea bucuros pun, părinte, dâr 

mai înainte trebue să mă vindec.
— Asta-i nimic, fătu-meu. Puțin câiu 

și peste un câs n’ai nimic.... Dumnedeu 
cu tine. Mâne te voiîî mai cerceta.

Preotul pleca vesel cetind o rugă
ciune.

X.
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obicinuit, încât ori cine a trecut prin 
etatea copilăriei, de bună semă că 
l’a practicat. E inse de observat, că 
la noi având în us (pănă sub regele 
Carol în România) moneda streină, mai 
cu semă nemțăscă (austriacă), ținem 
minte — di°e I- O. Teodorescu — 
că copiii strigau mai înainte în acest 
joc: „pajură seu numărAstădl acest 
joc începe a dispărâ, adauge d-1 Teo
dorescu, însă nu dispare, căci copiii 
urmeză cu acest joc chiar și în păr
țile Ungariei; pote că dispare, der 
numai pentru cei bătrâni, cari nu-1 
observă așa des, ca în copilăria, când 
jucau înși-șî.

Câți însă din Români sciu ? Câți 
au cunoscință de originea acestui 
joc? Câți erăși, și cari sunt cei ce vin 
să le spună despre vechimea acestor 
datine, cari dateză de peste 3000 ani?!!

Saturn și Jan domniră în pace 
și zidiră două orașe vecine, după 
cum adeveresce de-o parte Virgiliu, 
prin versul în care dice, că unul fu nu
mit Janicul, er celălalt Saturnia (Ja- 
niculum huic, illi fuerat Saturnia no
men, Verg. apud Macr.), pe de altă 
parte, după cum confirmă posterita
tea, care consacră acestor doi regi 
deificați două luni consecutive: De
cemvrie lui Saturn, și Ianuarie lui Jan.

Fiind-că Saturn dispăru de-odată 
(bunăbră cum dispăru și Romul înăl
țat în ceriîi), Jan credu de cuviință 
să-i facă cele mai mari onoruri.

Mai întâiil dete numele de Sa
turnia ținutului peste care domnise, 
apoi îi institui, ca unuideu altare și 
sărbători numindu-le Saturnalia.

Jan dispuse, ca Saturn se fiă 
onorat cu cult religios ca unul, ce 
îmbunătățise sortea vieții.

*
Se vede așa-dâră, cu câtă religio- 

sitate, cât de neatinse s’au păstrat 
vechile instituțiuni (aședăminte).

Pănă și numele, pănă și modul 
împărțirii acestor pânișore ale vechi
lor Romani, astădl le găsim la să- 
tenul, ba chiar și orășanul român, 
numite aci colindețe, dincolo covrigi, 
cerute de copii, ce tremură de ger, 
cari modulâză pe-o ariă (melodiă) 
pițigăiată colo:

Bună dimin6ța,
Dați-ne colind6ța !

er dincolo:
Dă-ml un covrig,
Că mor de frig!

Și cum să nu ne convingem, că 
acăstă datină e păstrată la Români 
neatinsă, când ne vom aminti, că la 
noi se împart și fructe mere, pere, 
nuci, chiar și faguri de miere în 
onorea cțetilui păgânj învățătorul cul
tivării fructelor, numit astădl de creș
tinism Crăciun.

„O tesaure păstrate cu atâta scumpă- 
tate în colibă, pe cât de necunoscute seu 
desprețuite sunteți voi în palate!

„Nestimate documente de gloriosa -n 
origine, câte secule ați fost părăsite și date 
uitării, câte mii de ani înțelenite în vinele 
pline d’un sânge viguros ale coloniilor la
tini, dela CarpațI și dela Istru!“ esclamă 
cu en tuși asm Gl. D. Teodorescu.

Saturnalele la început țineau 
numai o cți, apoi cu timpul ajunseră să 
țină trei cțile, cinci, șese și mai în urmă 
șepte ; adevărata serbare începea la 
diua a XIV. a calendelor lui Ianuarie.

După un ospăț solemn, dat în 
fața templului lui Saturn pontifex 
maximus proclama serbarea (Macrob.) 
— copiii alergau în totă cetatea pe 
strade, seu din casă în casă strigând: 
„Io Saturnalia!11, seu cum e pănă în 
diua de adi chiuitura nostră: iu-iu-iu ! 
și ără iu! “

In acesta esclamațiune, în acestă 
salutare dată de copii fie-cărei fa
milii, vedem originea salutării co
piilor la noi prin espresiunea :

Bună diminăța la moș-ajun,
Bună s6ra lui Crăciun!

Și astădl, după atâtea valuri de 
secole, imnurile și cânturile satur- 
nale tot se mai aud în Dacia, în 
nbptea Crăciunului, sub numele de 
Colinde, în cari ideia de opulențiă 
(abundanță), de vieță patriarchală și 
religibsă apare amestecată cu ideile 
de felicitare predominante în imnurile, 
ce se cântau de junii romani la ca
lendele Ianuarie.

„Astă sâră-I sără mare, 
Florile d’albe;

Săra mare-a lui Crăciun, 
Florile d’albe ;

Noi umblăm și colindăm 
P’asta vreme’ntunecosă 
De potecă-alunecăsă“.

Și mai în urmă, elementele re- 
ligiunii creștine venind să se subti- 
tue ideilor și dogmelor păgâne, bo
tezul înlocuind libațiunile și sacrificiile 
de animale, făcându-se loc sacrificiilor de 
producte, adecă neînlăturându-se amin
tirea deului productelor — Saturn 
— audim la Români imnuri-colinde 
ca acestea :

„Voi patru colindători, 
Vă alegeți doi din voi, 
Doi din voi mai tinerei; 
Treceți, mergeți la grădină, 
La grădina raiului: 
Rupețl fir de calofir 
Și steble de busuioc ; 
Treceți, mergeți la fentână, 
La isvorul lui Iordan: 
MuiațI fir de calofir 
Și steble de busioc, 
Ș’apoi mergeți colindând, 
Doi pe urmă botezând.

Stropiți casa, stropiți masa, 
Stropiți fețe de coconi creți. 

Coconi creți s’or pomeni 
Și frumos ne-or dărui: 
Cu daruri dela părinți, 
Cu daruri de vitejii. 
Stropiți fețe de fete mari, 
Fete mari s’or pomeni 
Și frumos ne-or dărui 
Cu marămi grele de firu.

Eră când ajung la cei bătrâni 
cari chiar prin etatea lor, aduc 
aminte datinele apucate dela moși- 
strămoși, cântătorii die:

„Stropiți fețe de bătrâni: 
Bătrânii s’or pomeni 
Și frumos ne-or dărui 
C’un colac de grâu curat. 
Pe colac vasul cu vin: 
Fiă ospățul deplin!“ ...

Ecă în aceste versuri colacii, cari 
și-i împărți au Cirenienii și „farra co- 
lonii“ despre cari vorbesce Ovidiu 
și libațiunile cu bin în onbrea lui Sa
turn, ospățul prescris de Macrobiusl 
Illcă în aceste versuri bucatele presen- 
tate Vestei pe un tăer curat, cum ne 
spune Ovidiu „Fert missos Vestaepura 
patella cibos“.

ilcă începutul serbării prin in
vocarea lui Bachus, căci nu trebue 
să uităm, că mai tote sacrificiile aveu 
partea lor de „bacanale" !

Ecă în fine comemorat ospățul 
dat după terminarea ceremonielor 
religibse și proclamarea sărbătbrei 
de cătră „pontifex maximus".

Statuele lui Saturn au dispă
rut, der serbarea se păstreză în 
parte și în locul lor avem icănele, 
cari represintă peștera, în care se săvîr- 
șesce misteriul incarnațiunei, ără în 
locul imnelor profane versetele „Nas- 
cerea ta Christoseu !

In timpul Saturnalelor estrema 
autoritate și omnipotența, ce aveau 
Romanii asupra sclavilor (se puteau 
ucide și da mâncare pescilor etc.), 
era pentru moment suspendată și ast
fel, pre cât durau aceste dile de săr- 
bătbre domnia libertate și bucuriă 
generală fără deosebire de rang și 
clasă socială.

In 25 Decemvre, după trecerea 
Saturnalelor Romanii serbau cțiua 
nascerei neînvinsului Sore (di es natal is 
Solis invicti). In aceiași di a aședat 
mai târdiu creștinismul diua nasceril 
noului Sore luminător și mântuitor 
al lumii, în veci neînvins de puterea 
întunerecului.

Crăciunul nostru deră (§5 De
cemvrie) e o serbare din cele mai 
naționale, după câte arătarăm prin 
datele ce ni-le dă clasicitatea.

Crăciunul e nu numai serbătâre 
creștină la Români, ci totodată o da
tină, o instituțiune păgână latină na
țională.

Mai tote poporele vechimei, ca 
Perșii, Egiptenii, apoi Elinii și apoi Ro
manii, precum vădurăm, sărbătoreau 
acestă di> cu mai multe seu mai 
puține ceremonii, tbte însă aducând 
omagii de recunoscință și sacrificii di
vinității celei mai vechi, celei mai 
bune, sub care omul fusese liber, curat 
nevinovat, (inocent.) Așa Perșii pen
tru Mitras, Egiptenii pentru Osiris, 
Elinii și Romanii pentru Saturn, Cronos.

Creștinismul însă se ivesce, ne
însemnata dogmă, care răsare în- 
tr’un sat umil din orient, se pro
pagă redede peste totă lumea, de 
cătră 12 pescari săraci și huiduiți. 
Desprețuita rebgiune creștină per
sistă, combătută rămâne falnică. 
Apostolii sunt persecutați și ea dă 
martiri, cu al căror sânge sigilâză 
vecinică durată învățăturei sublime și 
adevărate, care e recunoscută în fine, 
și creștinii adoră în dma de 25 De
cemvrie arătarea între omeni a fiu
lui dumnedeesc : lumina, dreptatea, ade
vărul, egalitatea, înfrățirea, libertatea.

Nouă ca creștini și în același 
timp cu sânge latin în ale nbstre vine, 
aceste moravuri ni-s scumpe, ni-s 
cel mai prețios tesaur, ni-s radele, 
ce ne lumineză originea cu o dulce 
aureolă, ne sunt sigilul, semnul de 
distincțiune al latinității nbstre, pre
cum limba ni-e un semn de nobleță 
în mijlocul barbarilor, cum dice 
Edgar Quinet.

Deci să nu le uităm, să nu lă
săm a-se șterge aceste’,datine, aceste 
instituțiuni, căci ar fi să ni-se stingă 
însa-și viețanațională! observă forte 
bine G. D. Teodorescu.

A. Sulică.

Nescutiți.
Părinților, cărora li-a dat Dum- 

nedeu un copilaș, li-a dăruit din cer 
un îngeraș. El locuesce acum în că
suța părinților săi lângă sînul cald 
și dulce al mamei sale. El e cu 
adevărat chipul și asemănarea lui 
Dumnedeu. La desăvîrșirea lui mai 
departe Dumnedeu lucreză acum prin 
părin ți.

Pentru-ca părinții să pbtă lucra 
cu deplină isbândă la desăvârșirea 
copilului, trebue să fiă ei înșiși cu
rați în sufletele lor, întocmai ca și 
copilașul nou născut. Ba ceva și 
mai mult; ei înși-și trebue să fiă 
în mare măsură desăvîrșițl, dâcă 
voiesc și au datoria a face și pe alții 
desăvîrșițl. întinând curatul lor su
flet cu păcate omenescl și înveni
nând fragedul lor trup cu veninuri 
de tot felul, ce li-se dau lor, fie prin 
bole moștenite dela părinți, fie prin 
felurite alte chipuri, în loc ca pă
rinții să-i desăvârșâscă după chipul 
și asemănarea Ziditorului, îi depăr- 
tâză dela aceea dejosindu-i în mij
locul patimilor omenescl și pregă- 
tindu-i astfel spre calea perirei. Din- 
tr’un îngerel curat fac astfel o ființă 
nefericită în lume. In chipul acesta 
ne depărtăm cu totul de țelul cel 
sfânt al zidirii, înmulțim suferința 
în lume și ne apropiem tot mai 
mult de stricarea totală a omului.

Sfânta scriptură ni-o spune des
tul de lămurit și la înțelesul tutu
ror, că decă nu ne vom întorce și se 
fim așa de curați ca și pruncii, nu vom 
întră întru împărăția ceriului, și că cine 
vatămă ue unul dintre cei mai mici ai 
lui, pe Dumnezeu îl vatămă. Da, să fim 
curați ca pruncii! Der’ nu numai 
atât! Trebue să căutăm a-i ține și 
pe ei curați și buni, precum au eșit 
din mâna lui Dumnedeu, și nu nu
mai trupul, ci și sufletul lor.

începând părinții a-șl educa și 
îndrepta spre bine, spre desăvârșire 
pe copiii lor să educă și să îndrep- 
tâză și ei pe ei pe calea acâsta, însă 
fără a simți și fără a sci cum se 
întâmplă lucrul acesta; — der e 
lesne de înțeles. De multe-ori ne fe
rim a vorbi vorbe rele și urîte nu
mai ca să nu audă copiii; multe 
greșeli ale nostre le ascundem, ca 
să nu le vadă cumva ei și pe urmă 
încetul pe încetul ne dedăm a nu 
le mai săvârși de loc. Altă-dată 
numai de sfiala ce o avem fața de 
copii, patimile nostre le moderăm și 
înclinările și pornirile nostre cele 
rele le îndreptăm spre lucruri alese, 
nobile și sfinte.

Uitați-vă numai cu băgare de 
semă la jocurile sburdalnice, ca și 
ale melușeilor, der nevinovate ale 
unei cete de copii! Ați voi pbte să-i 
educați, mustrându-i pentru sburdăl- 
nicia acâsta a lor și să-i înjugați de 
micuți la carul grijilor și năcazuri
lor vostre. Pare că vă e ciudă, că 
de ce nu sunt și ei ca voi. Der și 
ei tot în aceeași măsură vă educă 
pe voi. Vădându-ve atât de îngrijațf 
de cele lumesc!, pare că și ei prin 
jocurile lor ar voi se vă mustre di- 
când: „Mai lăsaț! de-o parte grijile 
și mai bucurați-vă și voi uitându-vă 
lanoi!“ Și adevărat grăind: De câte 
ori privind la ei nu ați uitat grijile 
și nu v’ațî bucurat în inimile vostre? 
— De nenumărate ori!

Ce armonia minunată a lăsat 
Dumnedeu și aci! Voi le sunteți 
educatorii lor și ei ai voștri. Porni
rile nevinovate ale lor îndulcesc și 
îmbunătățesc viața și năravurile vos
tre. Nevinovăția lor desgolesce și 
arată vinovăția vostră Nevinovăția 
lor e rouă cerescă preste sufletele 
vostre însetate după bine, er vino
văția vostră este brumă preste ini
mile lor, ca și preste florile gingașe. 
Nevinovăția lor vă îndemnă în taină 
a fi mai buni, mai curați, mai drepți 
și mai aplecați spre fapte bune, lă- 
pădând în același timp înclinările și 
apucăturile cele rele, disgustațî și 
îngrețoșați de ele.

Grijiți a nu da smintâlă celor 
mai mici, ca nu cumva aplecările 
cele rele din voi se copleșăscă și se 
’nvingă pe cele bune și firesc! din 
ei! Cine semănă vânt, seceră furtună.. 
Copiii cresc iute și împreună cu 
vârsta lor tot așa de iute cresc și 
mugurii patimilor ce i-at! sădit în 
grădina inimei lor. In curând și pe 
neașteptate veți secera rodurile cele 
amare ale faptelor vostre. Certă, 
ură, răsbunare, desbinare și câte 
alte patimi rele între cei mari, sunt 
pilde vii pentru cei mici. Și copilul 
e ca maimuța, ce vede, face. In ca
șul acesta l’ați învins voi pe el. Ce 
e rău în el, de aci încolo e chipul 
și asămănarea vostră. Decă a pornit 
acum și el spre rău împreună cu 
voi, bre unde veți ajunge? Drumul, 
pe care ați apucat acum e greu, lung și 
rău și pe copii trebue să-i purtați în 
cârcă cu totă sarcina răului ce ați 
pus pe ei. Ș’apoi vă mai mirați cum 
s’a născut și cum se înmulțesce su
ferința în lume!

Omenii cu omenia (umanitatea) 
lor au mers pănă acolo adi, că scu
tesc pe tote căile pe ori-ce ființe 
nescutite și demne de scutit. Astfel 
scutesc păsările și cuiburile lor, se
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■scutesc selbăteciunile în câmp și în 
pădure („Vânatul e oprit"), se scutesc 
vitele, pomii ș. a. Numai copilașii 
sunt „nescutiți" de vorbe urîte, de 
apucături rele și de ori-ce pornire 
spre rău. Nescutiți sunt copilașii și 
de ștrengari și alți făcători de rele. 
Der apoi cât de nescutiți remân ei 
când n’au pe nimeni în lume, ca să 
aibă milă de ei, când rămân adecă 
orfani, pe drumuri!

In aceste (}ile mari și sfinte, 
cari ne amintesc nascerea Domnului 
nostru Iisus Christos în Vifleemul 
Iudeii, prin care a răsărit lumii lu
mina cunoștinței, se răsară și în sufletele 
nbstre acăstă lumină și să ne în
demne a ne gândi mai mult la cei 
nescutiți, și ajutor și mângăere să-le 
dăm, că cine ajută pe unul dintre cei 
mai mici ni lui, pe Dumnefieu ajută.

Dăcă prin nascerea lui Isus s’a 
făcut „mozrea nemului omenescu, noi 
să o continuăm prin buna crescere și în
grijire, ce trebue să le dăm copilași
lor, ca apoi la vreme cu tăriă su- 
fletescă să potă înfrânge năcasurile 
și ispitele acestei lumi, după cum 
cântă și biserica nbstră: „Coconii în 
bună credință fiind crescuți, păgânesca 
poruncă nebăgându-o în sema, de grăza 
focului nu s'au spăimântat, ci în mijlo
cul văpăii stând au cântai: Dumnecțeul 
părinților noștri, bine ești cuvântai !u

Brașov, 22 Decemvrie 1900.
I. Dariu.

Din popor.
i.

De ce nu umblă și copiii îndată după nascere?
Eram în vecini la desfăcut de cucu

ruz. CâțI-va feciori și câte-va fete formau 
un cere în jurul lui moș Ion, filosoful sa
tului. Ga să nu adurmim, moș Ion ne po
runcise, ca fiă-care să spunem câte-o po
veste său câte-o gâcitore. Și noi ne în- 
voirăm, spuserăm, care ce am sciut. Veni 
rândul și la moș Ion, care cu tote că câr
tea, totuși după multă rugăciune îșl aședâ 
căciula pe cefă, ne privi odată rotă pe 
toți și începu :

„ScițI voi, de ce nu umblă și copiii 
ca tote celelalte ființe, îndată după nas
cere ?u.

„Nu seim moș lone, nu seim", răs- 
punserăm noi, „spune moș lone, spune-ne, 
de ce nu umblă!“.

— „Apoi sâ vedeți. După-ce bunul 
Dumnedeu a făcut tote animalele și și pe 
om, li-a poruncit, ca după un an de c^ile, 
să vină tdtă ființa la el cu toți urmașii săi! 
Așa s’a și întâmplat. După un an de dile 
la termenul hotărît totă ființa cu toți ur
mașii săi alergară la“Dumnedeu, ziditorul. 
Bunul Dumnezeu a voit, să încerce cre
dința lor, deci a poruncit la fiă-care mamă 
să-și arunce fiii în sus. Tote mamele îșl 
aruncară fiii lor în sus, numai muierea 
ndstră nu ascultă, ci îșl strînse fiul și mai 
cu drag la piept și-l sărută cu foc.

Vădend milostivul Dumnedeu acestă 
neascultare, începu a cuvânta în acest 
chip: „Ori-ce mamă, afară de muere, să se 
bucure, vădând pe fiul său umblând la 
2—3 (Iile. Muerea însă să se năcăjâscă cu 
fiul său timp de 1—2 ani pănă-1 va vede 
umblând/

Și fu așa!
— Vedeți așa-deră iubiții mei, că tot- 

dăuna trebue să iubim mai mult pe Dum
nezeu, decât pe orl-cine altul, fiă acela 
fiu, părinte, frate, pentru-că altfel vom fi 
pe veci aruncați în ghiarele nenorocirei ca 
și mama neascultătore.

Râmaserăm uimiți de vorbele bătrâ
nului, dâr tot-odată și liniștiți, fiind-că 
acum sciam, de ce nu umblă și copiii în
dată după nascere!

(Audită dela moș Ion Pascu din Săcele).
Ciăaț.

II.
Femeia cea lenosă.

Aou, a fost odată o femeiă lenosă de 
n’avea margine — nu s’ar fi apucat să facă 

un lucrușor pentru casa ei, Domne foresee, 
așa că dela o vreme se părăginise tote, 
de-ți venea să dai și să fugi. — Până și 
hainele i-se hărtănise pe densa, dăr să 
puie mâna să drâgă ori să croiescă, ca mai 
ba — și când îșl aducea aminte câte-odată, 
că nu s’a spălat cu anii și că-i ponihosă 
rău, ajungea tocmai ca’n povestea cân
tecului :

Săraca femeia mea 
A pus 61a să se lea 
Șl-a crescut erba sub ea.

Odată bărbatu-său o îndemna să-și 
facă măcar o cămașă, că întră alt-fel în 
iernă și-i îmbrăcată pușcă.

— OiQ face bărbate, da numai să te 
repedl pănă la pădure și să-mi câți un răș- 
chitor să depăn cel tort din pod, că-i cam 
multișor, bată-1 pustiu.

— Da deu, nevastă, arată-1 să-l văd 
și eu, dise bietul om când aucfi pe nevasta 
lui grăind a hărniciă.

Femeia lendsă, lenosă, da de șiretă 
și de posnașă întrecea și pe tartorul dra
cilor ; — cum se suie în pod, ia fusul ou 
tort, singurul pe care-1 avea și ea uitat 
acolo, și cum ședea în gura podului, în
cepe a-i arăta lui bărbatu-său și când s’a- 
răte p’al doilea, se face că se întorce să-l 
ia, și se învertesce cu-atâta meșteșug, că 
bietu bărbatu-său s’a speriat de-atâta tort 
șl-a rugat’o pe harnica lui femeiă să nu se 
mai ostenâscă să-i mai arate, că se duce 
numai decât la pădure să-i aducă rășchitor.

Așa plecă el la pădure, — der nevasta 
pe de altă parte să duce și ea la pădure 
și când bărbatu-său, a început să ciocă- 
nâscă, că tocmai găsise rășchitorea, — ea 
de colo din gura pădurii a început a striga:

Cine taie rășchitore 
Deseră femeia-I more.

Când aude bietul om așa, lăsă și răș- 
chitore și tot — c’apoi ce — să-i moră lui 
bunătate de femeiă tocmai acum?

Săra când ajunse bietul om acasă, 
femeia îl întrăbă, dăcă i-a adus rășchităre. 
Păi, n’am adus, femeiă, că mama pădurii a 
început a sbiera, că:

Cine taie rășchitore 
Desâră femeia-I m6re.

Ia o fi, bărbate, mai sci păcatul?....
Dâr dela o vreme, a priceput bietul 

om comedia asta, și unde nu s’a supărat 
foc și s’a hotărît să-și facă și el un fru
mos, — de să-l pominâscă și pe lumea cea- 
l’altă.

— Scii ceva, nevastă, aci a cincea 
casă dela noi poimâne e nuntă și eu m’am 
gândit să mergem și noi oțîră, că tare ml-ar 
fi drag să te mai văd jucând odată ca în 
vremurile cele bune — ce cjicl tu ?

— Păi de, eu, ce să cjic, ași merge cu 
dragă inimă bărbate, der n’am pe mine, 
decât cămașa asta, care o vedl și de, — la 
nuntă ca la nuntă.

— Nu-țl pase, nevastă de asta, nu
mai să faci cum ți-oiil dice eu. — Eu oiti 
umplă caru cu paie, așa ca tu să poți să 
stai în paie pănă la gât, — eu oiti trece 
cu caru așa pe lângă nuntă, oiti opri o 
lâcă mai depărtiș și tu cum îi fi cu capul 
afară din paie, îi vede tot; — de jucat 
acu, decă nu se pote, nu se pdte.

Bărbatu pe de altă parte însă, vor- 
besce cu nisce mehenchl de flăcăi, că în- 
dată-ce s’o opri el cu carul lângă horă, ei 
să se ducă binișor și să dea foc paelor 
din car.

Când tocmai privea biata nevastă de 
colo din paie mai cu drag la nuntă, numai 
ce-o cuprind flăcările din tote părțile și 
țîștl din car băete, și unde o ia la gonă 
cum era așa în cămașă și fugi, și fugi de-i 
sfârâia călcâele.

Atâta a trebuit, — lumea dela nuntă 
a început a rîde șl-a chioti, de ar fi fost 
bucurosă biata femeiă să se prăbușâscă pă
mântul mai degrabă cu densa să nu mai 
audă nimic, că par’oă o ardea nisce fiare 
înroșite pe inimă, — și de atunci înainte fe
meia nostră a lăsat lenea la o parte, s’a dat 
pe brasdă, și ți-e mai mare dragu să-i vedl 
gospodăria și totă renduiala casei. f„A.“)

N. Teodorescu.

Proverbe finlandeze.
— Nimeni nu se nasce cu săourea în 

mână.
— Na pe fiă-oare șteiar se află ve

verițe.
— Sunt mulțl câni oe-i drept, dâr 

sunt și bastone.
— O pungă gdlă e mai bună, decât 

banii împrumutați.
— Pânea e un bun tovarăș.
— Mulțl medici, năoaz mare.
— Când muncesce leneșul? Primă

vara e prea ploios, vara e prea oald, tdmna 
e prea multă murdăria, er ierna prea frig.

— Un faur nu se potrivesce a fi în
vățător.

— Acela încă nu-i om înțelept, care 
moștenesce bani, ci acela, oare i soie păstra.

Mâniosului nici laptele nu-i plaoe.
Nu vinde ursul mai ’nainte de a-1 fi 

împușcat.
— Lupul nu se pdte omorî c’un ac.
— Oe-1 curat n’are lipsă să se mai 

spele.

Anecdote și glume-
Ungurul la băi. Se duse un 

Ungur la băi, căci se bolnăvise de 
multă slănină ce mâncase. Acolo îi 
deduse doctorul se bea câte trei 
pahare dintr’o apă pe di, și apa era 
urîtă cu foc la gust. Care bea să 
strîmba de gândeai, că ce era aia. 
Bea el așa de multe flile.

Intr’o di întră în vorbă cu un 
Român, pe care îl dusese și pe el 
păcatele pe acolo.

Din vorbă în vorbă, mai de 
bdlă, mai de scumpete, mai de bu
cate... ca omul, scii... ajunseră se 
vorbescă și de apa aia urîtă din 
care beau și Românul și Ugurul.

Românul die©:
-— Urîtă e, frate! Iți face o 

grâță și e amară de, de!...
— Urît a drache, di00 ?i Un

gurul.
— Când iei paharul întâi... apoi 

s’a dus pomina! Alelalte mai merg, 
după-ce te înveți...

— No, che io fac bine, răs
punse Ungurul zîmbind.

— Cum faci?
—: Io, pohare ale intei vers jos, 

și ghitem numa al doile.
*

Asigurat. Un răufăcător cătră un 
țăran: „Bine duce calea asta prin 
pădure?

Țăranul: „Bine, dâr trebue se ai 
grije, că pe aici viața este nesigură".

Răufăcătorul: „Ah, mie nu mi-se 
întâmplă nimic... eu stau sub paza 
poliției".

Euglesesce. „Jean, adu-mi a- 
minte după mâncare, că vrâu se me 
împușc!“

La raport. Sergentul: „Insciințez 
cu supunere, d-le căpitan, că infan
teristul N. N. a murit!"

Căpitanul: rAsta-i cea mai mare 
negligență; ștrengarul, a murit înainte 
de a fi instruat!11

Calexidarixl septămânei.
DECEMBRE. are 31 (file. ANDREA.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Vnerl 
Sâm.

24 C. m. Eugenia
25 f Nasc D lui (Cr.)
26 j-Sob. Pre Maria
27 j- Sf. Arc. Stefan
28 22 mii m. Nicod.
29 C. Melania
30 S. m. Anisia

6 f Botez D-lui
7 Valente
8 Severin
9 Iulian

10 Paul erem.
11 Higin
12 Ernest

Cursul 8a bursa din Viena.
Din 4 Ianuarie, n. 1901.

Renta ung. de aur 4%......................117.30
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 92.30
Impr. căii. fer. ung. în aur . 120.—
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4,/2°/0 1C0.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91 75

Bonuri rurale croate-slavone . . . 92 75
Impr. ung. cu premii......................166.75
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.75
Renta de argint austr...........................98.30
Renta de hârtie austr........................... 98.15
Renta de aur austr..............................117.45
LosurI din 1860.................................. 138.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.92
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 674.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 669.—
NapoleondorI...........................................19.12
Mărci imperiale germane ”. . . 117.6272
London vista................................... 240.25
Paris vista...................................... 95.75
Rente de corone austr. 4°/o • • • 98.15
Note italiene....................................... 90.70

Cursul pieței Brașov.
Din 5 Ianuarie. 1901.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble Rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

18.72 Vând. 18.80
18.— Vând. 18.10
19.- Vând. 19.12
11.30 Vând. 11.40
127. Vând. —.—
58.50 Vând. —.—
10.75 Vând. —.—

100.— Vând. 101.—

W Domnii abonenți, cari încă 
nu și-au reînoit abonamentul cu 
1 Ianuarie st. v., s6 binevoiescâ 
a-1 reînoi neamânat, ca să nu 
li-se întrerupă, regulata espedare 
a diarului.

Administrațiunea

,,45a®el.ei TTransSlvanieD4

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 4 Ianuarie. 1901.

Măsura Valuta
său Calitatea. în

greutatea Kor. |fil.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 11
1
60

Grâu mijlociu . . . 11 20
Grâu mai slab . . . 10 80
Grâu amestecat 9 50
Săcară frumosă. . . 8 30

n Săcară mijlociă. . . 7 90
n Orz frumos .... 7 20
n Orz mijlociu. 6 80

Ovăs frumos. . . . 4 60
yj Ovăs mijlociu . . . 4 20

Cucuruz .................... 7 20
n Mălaiu (meiîi) . . . 8 40

Mazăre........................ 17 20
V) Linte ........................ 22 50
7) Fasole........................ 10 20
Y) Sămânță de in . . . 24 —
7) - Sămânță de cânepă . 8 60

Cartofi........................ 2 —
Măzăriche................... — _

1 kilă Carne de vită . . . — 88
n Carne de porc . . . — 88
7) Carne de berbece. . — 64
kil. Său de vită prospăt . 20 —

ioo „ Său de vită topit. . 76 —

Tergul de rîmători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 1 

Ian. n. de 31,817 capete, la 2 Ianuarie au 
intrat 214 capete și au eșit 214 capete 
rămânând la 3 Ian. n. un număr de 
31,817 capete.

Se notâză marfa ungiirescă: veche 
grea dela 90—92 fii. tînără grea dela 
96—97 fii., de mijloc dela 95 — 96 fii., 
ușdră dela 94—95 fii. — Serbescă: grea 
88—90 fii., de mijloc 86—88 fii., ușoră 
80—84 fii. kilogramul.

din 3 Ian. 1901.
Cursul losurilor private

ournp. vinde

Basilica................................. 13.70 14.10
Credit,................................. —,— —#_
Clary 40 fl. m......................... 142.— 144—
Navig. pe Dunăre................... —.— —.—
Insbruck ............................ 75.50 76.50
Krakau................................. 72 — 75 -
Laibach................................. 57.50 5s,50
Buda...................................... 150.— 155.—
Pa'fly...................................... 154.— 15(i.—
Crucea roșie austriacă . . 144.— 146 —

„ n unK................... 22.23 22.23
„ „ ital.................... 59.— 61 —

Rudolf................................. —.— ____
Salm...................................... 179.- 180-■
Salzburg.................................. 71 — 72.-
St. Gtenois ........................ 206. - 208.—
Stanislau............................. 160 — 158 —
Trientine 4*/2°/n 100 m. c. . 386 - 386 50

„ 4% 50................... 26.50 27.50
Waldstein............................. 51.— 52.—

„ de 10 franci . . . 22.— 23.-
Banca h. ung. 4°/0 .... —.—

Proprietar: Dr. Aurel HPureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Fap.

La numeral acesta se alătură un adaus de o jumetate cola
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Deposit mare:

Fondată 1867. ||| Fondată 1867. ||

I

li

Erediî L. HELMBOLD

« Mimata w

ie olieeie ie 
flgiele de

în diferite mărimi, greutate și forme
fixi lucrate.

de ciasornice elvețiane

w fi
IV? e fi a §9 Nickel

Articole de tacâmuri de argint.
ATELSER de REPSRATSJRl.

CT m T&TS ae oloiecte vechi de aiir, 
U.A1AJPG1 GUt; arg.iixt și petri s0n.zx2.pe.

pentru sfintele sărbători de Crăciun și anul nou 
Recomandă E. MAHSEERGER ciasornicar 

Brașov, Strada Porții Nr. 32 
depositul seu bine asortat de 

5® de bigiâw <b lelv/eți 
precum și tote felurile de ceasornice de părete, 

pandule, ceasornice cu cariion, ect. Kk9
Cta prețuri ieftine si garasață, reaiă.

B
Si Wi II

© fi 
t
© fi

Subsemnatul aduc la cunoscința publică, că am des
chis cu i sept, a o. ura atelier cu salon pentru 

Croitorie civilă și militară 
în piața roșelor (sub Bucium) 85.

Atelieiul meu î-1 conduc cu calfe dintre cele mai esperte, 
care au învățat meseria acesta în cele 
Budapesta.

Am și un deposit binișor asortat cu 
branja acesta.

Practica mea de mai mulț.1 ani ca

mai bune ateliere din

tot felul de materii din

croitor în Viena, Bu- 
curescî, Cluj ș. a. me pilne in plăcuta posiție de a putâ eaecu- 
ta solid și prompt orl-ce comandă mi-sar face în bianja acâsta, 
pe lângă eonoițiunile cele mai convenabile.

Deci mS rog de sprijinul și concursul binevoitor al onor, 
public amator.
X0-V2 z=a-vrel

croitor.

4fTi

este ultima novitate în fabricația ciasornicilor.
Aceste oiasornice în miniatură franțuzesci, are lungi

me de 69 cm. — Castenul este acurat ca desemnul, din 
lemn de nuc natural, luoiit, cu sculpturi aurite, și Ia fiă- 
care oră cântâ cele mai frumose marșuri și piese de dans.

Prețul numai 9 fi.
Tot acelaș ciascrnic fără musică, dar care bate jumă

tățile și orele întregi, numai ® ffl. S® cr.
——-• Se garant&ză mersul acurat pe minută. ———

De 6re-ce sunt adjustate forte elegant, se pote con
sidera ca o mobilă frumos ă.

------ -- Se trimite numai cu rambursa. ==
Decă nu convine, se p6te returna și se restitue bani, de aceea nu e nici un risico.

— Catalog ilustrat despre lanțuri, inele, ciasornice etc. gratis și franco. —

VBESfA, I. BSesa» IPosisasse nr. 2 IA. 2—,10.

Tipografia A. Miircș:a.j.i i, Hșașqv.

GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 285. —1900.

AVISO
De sf. sărbători recomand ciorapi forte buni și ieftini, 

asumași, — fabricat 
albitoi-i, cravate

Rogându-m§ de o

propriu — precum și
etc.
cercetare numărosă, sunt cu totă stima

S. W I L K
Deposit de împletituri* mehanice G. Foith 

—= TergwB p6melor 08. 1201,3-10.

Cele mai sigure, mai bune și totă lumea lăudate și căutate mij- 
loce de casă de vindecare sunt

Articol universal, Export în tote țările.
CHIEF-OFFICE 48 CRIXTON-ROAD. LONDON 8. W.

■

Balsamul 1' Merry farmacist 
un mijloc de vindecare neajuns pentru bole de pept, plămâni, 

ficat, Stomac, și alte interne. întrebuințat pe din i.fară 

fiwr Mijloc de vindecare miraculos, -w 
veritabil numai cel provbrjut cu marea coldre verde Nonnenschutz- 

marke înregistrată în tote stanele culturale, și cu capsula tipărită firma: Allein echt.
Producția anuală documentată 6 millions de sticle.

12 sticle mici său 6 stiole duple trimise franco cu posta 4 corone. — O sticlă cu 
prospect și însemnarea depourilor din tote țările lumei fi coronă 2(! bani.

aram Trimiterea se bice numai după primirea baniței*, sra 
A£ifia°Centifolâa A. Thierry miluită Alifia miraculosă. 
mult cautată, renumită pentru efectele ei vindecătbre. Face operațiuni de prisos1 

Cu aeâsta salbă sau vindecat un caries învechit de 14 am, declarat de incu
rabil, de curend și o bolă de rac învechit de 22 ani. Are efect antiseptic, alină 
durerile, vindecă ranele de tot felul, îumoie, disolvă, trage din rar.ă orl-ee corp 
stiein. — Uu borcan cosiă 1 cor. 80 bani. — Se trimite numai după primirea 
banilor. La comande mai mari se dă mai ieftin. Se produce anual 1000.000 borcane. 

Despre amendouă mijldcele de vindecare se pote vedea o archivă de atestate 
originale din tote țările lumei. — Atrag atențiunea a se feri de falsificate și a fi cu 
ateuțune, că borcanele se fie provedute cu firma: Acotheke zum Schutzengei des 
Ă. Thierry. — Unde nu sunt depourl se nu se cumpere falsificate, ci sS adreseze 
comandate direct la

Apotheker â. Thierry’s Fabrik în Pregrada tel RollitSGh-Saner&ruiIIl.
(Liferant dos ttsterr. k. k. Staatsbeaniten-Verbandes.)

(Contractor of the War-Office und the Admiralty, London.!

vrednică este de felicitare, 
dacă, din considerare la să
nătate, cruțare și bunul gust 
folosește numai cafeaua de 
malată - Kneipp alui Kath- 
reiner (veritabilă numai in 
cunoscutele pachete originale).


