
bedactiuoa. 
ÂăsiHislraținaea si Wffsfe 
S3ÂȘGV, piața aure- Kt. SO.

Scrisori nef'ranoKie ns 
ce primesc. Manaa?.r;>fe 
na ae reirimet.
SSSERAYE so pnznefi»: la A2- 

SÎSI5JRAȚIUWE în Es&șov iji p> 
effaaitSrala Blroiar5 da anuadurb:

JjE Viena: M» Dwkee Naohf. Eh. Augonfuld &Ema?loh Lasnsi, 
Kotarlofi Sohalek. Rudolf Bosse. 
A^Oppellks Naohf. Anton Gppollk. 
Ba Budapeeta: A.V. Qoldher- 
jar, Eksieln Sernat. In Ham- 
bszg; Barolyl fc Hohmann.

mjUL IMSERpUHILGR : o ue- 
Siă ffarmond pe o ooldna 6 or.

— Public»tI mai doe© $upa 
tarifa și învoială

RECLAME pe pagina a B-» o 
osaiă 10 ar. s6u 30 bani.

de Z^ajrxxizxeeei S3)

„gazeta» iese hns(gra di. 
Abonamente neutru Anstio-Ungarla: 
Pe un an 12 fl., pe ș6se luni 

6 fl.j pe trei lunî 3 fl.
N-rii do Dumineca 2 fi. pe an.

Penirn România și străinătate: 
Pe un an 40 franolj pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 frânai.
Se prenumără la tote ofi- 

oiele poștale din întru și din 
afară și la d-nii coleotori.

Abonamentul pentru Brașov
Admtnistrafiunea, Piața mare 

Târgul Inului Nr. 80, etagin 
I.: Pe un an 10 fl.. pe șese 
luni fî fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
12 fl., pe 0 luni 6 fl.. pe trei 
luni 3 fl. — Un eaomplar 5 or. 
v. a. s6u 15 hani. — AtfLt abo
namentele cât și inserțiunile 
aunt a se plăti înainte.

Nr. 288.—Anul LXIII. Brașov, Duminecă 31 Decemvrie. 1900.

Din causa snntei sSrbătorl de Luni, Sf. Va- 
silie, diurni nn va apăr6 până Marți sera.

In pragul anului nou.
Erăși se împlinesce o bucată 

din vremile, ce ne cârmuesc. Anul 
1900 se va rostogoli și el peste pu
ține ore in noianul trecutului și cu 
el dispare tot-odată un veac, pe 
care cei-ce au trăit în el erau mân
dri numindu-1 veacul deșteptării po- 
pbrelor, al luminii și al civilisațiunei.

Acest secul a fost și pentru 
sdrtea nbstră, a Românilor de pre
tutindeni, mai bun și mai drept, de
cât seculele de mai înainte, căci 
m-a trezit din somnul cel de mbrte, 
din jugul și impilările, în care ne 
băgase păcatele trecutului nostru și 
vitregele vremuri, ce s’au descărcat 
peste capetele nbstre aici la porțile 
Orientului, și redeșteptând în noi 
consciința originei nbstre latine, ni-a 
arătat marea menire, ce o avem în 
concertul popbrelor Europei ca na
țiune română.

De-odată cu desgroparea comb- 
rei neprețuite a limbei și litera turei 
nostre, veacul al nouă-spre-fiecelea 
m-a dat prilej a face se se valoreze 
din nou talanții. iubirea de neam și 
eroismul poporului nostru, moștenit 
din timpurile străvechi.

Lumea a început se ne cunbscă, 
și astăcji, când trecem în vâcul nou, 
avem mângăerea și bucuria, că, deși 
luptele și jertfele prestate pe altarul 
națiunei și al patriei nostre nu ni-au 
adus încă împlinirea dreptelor nostre 
așteptări și nisuințe, totuși pășim pe 
pragul secuiului al doue-cjecilea cu con
vingerea că astădî numele de Român 
este cunoscut în lume și că nimeni 
nu se mai pote îndoi, că pe lângă 
cele multe popbre, cari aspiră la o 
viață d6mnă națională, avem și noi 
Românii din Transilvania, Bănat și 
Ț6ra ungurdscă un drept la esistența 
și libertatea națională.

Numai de curend am serbat 
aniversarea semicentenară a inaugu
rării luptelor și stăruințelor nbstre 

naționale pentru a-ne câștiga o po- 
sițiune egal îndreptățită alături cu 
popdrele monarchiei în care trăim.

Momente mari și înălțătbre de 
patriotism, de însuflețire națională, 
de abnegare și de eroism trec pe 
dinaintea ochilor noștri reprivind la 
acbsta epocă de lupte.

Ceea-ce avem acfî, de ceea-ce 
ne putem bucura în urma progrese
lor, ce le-a făcut poporul nostru în 
mesură mai mare ori mai mică, 
avem să mulțămim numai și numai 
acelor virtuți ale înaintașilor noștri; 
avem se mulțămim numai însuflețirii 
lor, lăpădării lor de sine, inimei lor 
generdse, curagiului și bărbăției lor.

Pe umerii înflăcăraților apostoli 
ai românismului s’au ridicat gene- 
rațiunile tnai noue și acestea n’ar 
trebui se uite, că ceea-ce pot numi 
ac|l a lor ca Români, limba, litera
tura și tote instituțiunile de cultură 
națională, de care se bucură adl, au 
eșit ca aurul din văpaia aceea sfântă 
a iubirii de neam.

Au deci o datoriă mare de îm
plinit pentru a face se se mărăscă 
și se se înmulțbscă bunurile, de care 
i-au făcut părtași vechia generațiune; 
trebue se se călăuzdscă în toți pașii 
și în tote întreprinderile lor de 
același puternic zel național, de care 
a fost condusă ea, de același curat 
zel național, care n’a întrat nici
odată la nici o tocmelă și n’a șo
văit nici o clipită în calea pentru 
ajungerea mărețului scop.

Cum își înțelege însă generația 
de acj! acâsta datoriă națională ?

întâmplările anului 1900 ne spun 
multe, prea multe, ce nu pot se fiă 
spre liniștirea nbstră acum când in
trăm în anul nou. In loc de avântul 
cel mare, care a strîns legăturile fră
ției între noi și a făcut cu putință 
se dobândim ceea-ce am dobândit 
și ceea-ce mai păstrăm astăcji, cu tbte 
adversitățile timpului, vedem micile 
patimi, invidii și îngâmfări, amenin
țând, ca buruiana, curățenia agrilor 
mnncei nostre naționale; în loc de 

iubirea și sinceritatea, care a dat 
impuls viu încrederei între frați și 
a întărit legăturile lor, vedem lățin- 
du-se ca o adevărată filoxeră între 
c-’ -marii noștri fățărnicia și neîn
crederea.

Nu mai este dragostea, pietatea 
și respectul de odinibră între frați. 
Par’că trăim într’o lume ’ntorsă, în 
care capul a ajuns la cbdă, când 
puii vor să fie mai cuminte decât 
cloșca.

Aceste sunt semnele unei stări 
de lucruri nefiresc!. Firea pretinde, 
ca la orl-ce organism, și la organis
mul unui popor, ca capul se fiă de 
asupra, să fiă tot-deuna limpede, să 
dirigeze în tbte cu minte ageră și 
cu judecată esperimentată. Când a- 
jung șorecii să jbce pe masă stă 
rău lucrul cu conducerea casei.

Noi Românii nu numai căn’avem 
un privilegiu de a dice „ca la noi la 
nimenea", der dinpotrivă starea nos- 
tră asuprită ne silesce de a desfășura 
o abnegare îndoită și întreită și de 
a-ne supune unei ordine de fier, 
care să facă cu putință a-ne valora 
în primul rând tocmai prin concen
trarea tuturor puterilor ndstre.

Autoritatea trebue să se resta- 
bilescă în sînul nostru dela Tisa pă- 
nă’n 'Carpați, căci fără de acesta ne 
vom pierde în frecări și certe de ni
mica. Marele ideal național trebue 
să ne lucescă în cale cu putere mai 
mare și iresistibilă.

De aceea se cere ca și condu
cerea nostra să fiă neîntrerupt la 
înălțimea acestui ideal, cum a fost 
tot-deuna, când ne-am luptat și am 
învins.

Dare-ar Dumnezeu ca anul ce 
vine să ne lumineze mințile ca să 
ne regăsim firul, care să ne îndrep- 
teze și să ne unâscă faptele pentru bi
nele națiunei. Acâsta o dorim flă
căruia și tuturor, urâudu-le an nou 
fericit!

Revista politică.
Nici acum Ia încheierea unui 

an de lupte și stăruințe și când 
vâcul de care ne despărțim trece și 
el în rândul celor apuse, făcând loc 
altui veac nou, nu ne vedem puși 
în posițiunea de a înregistra Ia acest 
loc fapte și întâmplări, cari să ne 
dea nădejde, că adversarii noștri na
ționali îș! vor schimba gândul lor 
față de noi. Spiritul răsbunător, ce l’a 
deșteptat și hrănit aprope un pătrar 
de veac sistemul politic Inaugurat 
de Tisza și urmat cu fidelitate de 
ucenicul său Banffy, spirit și sistem 
dușman libertății, drepturilor și des- 
voltării nâstre naționale, și-a jucat 
și-și' jocă rolul său stricăcios și sub 
așa poreclita eră a „legii, dreptului 
și dreptății". Nu s’a schimbat nimic in 
bine pentru noi dela venirea la putere 
a lui Szell, ba pretinsa schimbare 
de direcțiune prin înlocuirea lui 
Banffy cu Szell, ni-a întărit dor’ și 
mai mult în convingerea, că Ma
ghiarii sunt încă departe, fârte de
parte de a părăsi planul lor de 
distrugere a naționalităților nema
ghiare.

Nimănui dintre adversarii națio
nalității nâstre, nici lui Szell, nici 
altuia, nu li-au trecut și nu le trece 
prin gând de ași schimba atitudinea 
lor politică față cu noi Românii. Do
vadă mai prospătă avem în privința 
acâsta în faimosa adresă a Secuilor 
din Treiscaune, care fiind pusă în 
discusiune în adunările representan- 
țelor comitatense, majoritățile arti
ficiale maghiare au întâmpinat cu 
bucuriă propunerea secuâscă de a-se 
desființa legea naționalităților. Mai 
în urmă s’a întâmplat acâsta în con
gregația comitatului Sătmar, unde 
luând cuvântul și un membru ro
mân, care a combătut — pe cum 
arătăm mai jos — propunerea co- 
misiunei permanente, el fu aspru cer
tat de îngâmfatul fișpan, 6r majori
tatea membrilor maghiari au decis 
după gustul Săcuilor din Treiscaune.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Din alte vremuri.
Amintiri.

Cine pote rămână nepăsător în prâjma 
acestor sărbători și nu-șl întrerupe bucuros 
avântul gândurilor lăsându-se se se piardă 
o clipă în lumea copilăriei? Cine nu se 
simte re’ntinerit, când în jurul unei mese, 
într’un cerc de prieteni, povara presentului 
dispare ca să-i ia locul diferitele întâmplări 
naive și nevinovate ale trecutului, cari acum 
privite prin ceața vremurilor par așa de 
frumose. Ce inimă nu tresare înduioșată la 
amintirea cucernicei sfințenii dimprejurul 
vetrei părintesc!, mai ales, când rătăcit în 
vre-un colț de lume singurătatea îți șop- 
tesce de cei ce ’ți sunt dragi și, pe cari 
’i-ai lăsat pote pentru tot-deuna în cine 
scie ce parte a pământului?

Sunt nespus de înduioșătore momen
tele acestea, când îți vin în minte privirile 
bine-voitore ale mamei seu desmierdările 
vre-unui bunic încărunțit de vreme. Cu 
ochii lacomi, cu sufletul sfîrșit de dor sorbi 

acestă primăvară a vieții în care e îngro
pat tot ce e mai sfânt în lume; visuri, du
ioșia, iubire, emoții nevinovate, pe cari n’ai 
să le mai întâlnescl nicl-odată.

Și cât e de dureros când nici pe aces
tea n’ai putut să le guști în voie. Sortea 
ți-le-a purtat pe dinainte numai un moment 
ca și când ți-ar da cineva c’o flore pe la 
nas, cficându-ți: „mirdsă“, și când să te bu
curi de parfumul esalat, s’a dus pentru tot- 
deuna și-ai rămas cu ochii pierduțl în gol 
și cu dorul în suflet. Așa și cu vremurile 
frumose ale copilăriei. Când să le guști 
farmecul, sortea te-a smuls din mijlocul lor, 
te-a aruncat în lume lăsându-te străin și 
vecinie cu dorul de ele.

De aceea când împrejurările vieții te 
fac să ți-le aduci aminte, te simți copleșit 
de dor mai străin decât cum ești și ești 
fericit de te poți retrage într’un colț să 
verși o lacrimă.

Era în sera de Moș-Ajun. De vre-o 
24 de câsuri ningea într’una. Săniile bîjbă- 
iau pe stradă și sunetul zurgălăilor îți dă
deau impresiă, că ești afară pe câmp des
chis, la aer liber. Trecătorii cu capul vîrît 
în gulerul paltonelor se isbeau unul de al

tul. Era nespus de frumos să te plimbi pe 
vremea asta, căci aprope la fie-care pas 
vedeai ceva nou, care de multe-orl te făcea 
să rîdl. Ici o fetișoră de lumea nouă, voind 
să facă loc unei venerabile dame se dădea 
la marginea potecii și așa mai fără voiă 
îșl îngropa piciorușul delicat în zăpadă 
pănă la genunchi. Dincolo un tînăr sclivisit, 
care zărise pe nevasta advocatului X, că 
vine din partea opusă și, după care scâr
țâia de vre-o câteva luni, îșl lua un aer 
imposant de cavaler stupid, și tocmai când 
era în fața ei aluneca de.... emoții pe 
semne. Mai încolo un poet cu reputațiă 
simbolistă, amețit de vălmășagul gândurilor 
se abătea din cărare și se pomenea înotând 
prin zăpadă. Cine scie pote îșl căuta sim
bolul. Era interesant un moșneg, care ve
nea cu capra de lemne în spinare nepăsă
tor ca un critic și rece ca un actor dela 
opera română într’o scenă pasionantă.

Avea nisce cisme mari și-o căciulă al 
cărui vârf țuguiat se perdea ca un turn de 
biserică în înălțimea sferelor ideale. Nu 
făcea loc nimerui, și gârbov trecea pe lângă 
toți, adecă drept vorbind, toți treceau gâr
bovi pe lângă el, de târnă să nu-șl spargă 

capul de capră. Ce-i păsa lui de lumea 
asta! Ce-i păsa de frigul, care-i împodobise 
mustățile cu sloiuri de ghiață ? In sufletul 
lui era cald, era bine și se simția fericit 
pote făcendu-și socotâla, numărând franc 
cu franc pănă la cinci. Cinci franci pe di 
și mâncare! Are să-și umple casa de bucu
riă și are să petrâcă un Crăciun se se ducă 
vestea.

Și visa..., visa bătrânul și în visul 
lui nu-i păsa de nimic. Der, după cum se 
întâmplă aprope tot-dâuna, când e visul 
mai dulce atunci îșl bagă viața asta tică- 
losă coda, și din culmea dealului te tre- 
zescl în vale; așa și bătrânul se pomeni 
ghem în zăpadă. Nisce ștrengari de copil 
îi traseră o piedecă strașnică șl-o șterseră 
pe-o stradă laterală, rîdend pe ’nfundate.

Era un ceas aprope de când mergeam. 
Mă depărtasem de centru și prin pustiul 
unei mahalale îmi purtam gândurile plic
tisit.

Mergeam la masă. Ml-era fome de nu 
mai vedeam drumul. Strada era mortă și din 
depărtare în depărtare prin geamurile abu
rite se proecta în stradă pe zăpadă lumina 
sărăcăciosă a lămpilor din prăvălii.



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr 288—1900.

Nu numai în partea de dincolo, 
ci și în partea de dincoce a monar- 
chiei atențiunea cercurilor politice 
este îndreptată afli asupra alegerilor 
din Austria, de vreme-ce dela viito
rul parlament austriac eșit din aceste 
alegeri, aternă o sumă de cestiunl 
importante de stat și în primul rend 
sortea pactului austro-ungar și a du
alismului în genere. Din resultatul 
de pănă acum al alegerilor se pdte 
deja constata, că situațiunea în Aus
tria are sâ fiă pe viitor schimbată 
cu desăvîrșire în sens nefavorabil 
speranțelor guvernului Koeber. Din 
lupta electorală a reușit pretutindeni 
victorios curentul naționalist radical 
nu numai la Germani, ci și la cele
lalte seminții de popore, cari com
pun Austria. încât pentru partide, 
creștinii-socialî au suferit înfrângeri 
neașteptate față cu social-democrații 
și cu partida radicală a lui Schone- 
rer. O lovitură și mai mare li-s’a dat 
însă celor din partida poporală ger
mană catolică, al cărei membru con
ducător și sufletul partidei, Br. Di- 
pauli, a căflut în vechiul seu cerc 
electoral față cu candidatul partidei 
lui Schănerer. Cehii tineri încă au 
suferit ici colo înfrângeri. Aliații de 
odinioră ai Cehilor, Polonii au eșit 
cei mai întăriți din alegeri. Se flice 
deja de pe acum, că în viitorul parla
ment ei vor avă rolul de conducători. 
Germanii liberali încă au pierdut 
câte-va mandate.

*
Din Serbia vine o scire de sen- 

sațiă, care desminte în mod cât se 
pote mai vădit svonurile, ce s’au 
fost răspândit cu privire la împăca
rea ex-regelui Milan cu fiiul său re
gele Alesandru. Etă de ce e vorba: 
Poliția din Belgrad a confiscat flilele 
trecute mai multe mii de esemplare 
dintr’o proclamațiă, pe care o adre
sase Milan cătră Sârbi. In procla 
mația acăsta fostul rege sârbesc 
dice:

„Șerbilor! cu prilejul începutului 
unui veac nou, între locuitorii Ser
biei numai un principiu trebue să 
domnâscă: a-se rescula in potriva re
gimului de acți, care s’a pus așa de 
mult în contraflicere cu tradițiunile 
patriotice. Nu alegeți mijlăcele, fiind
că nici conducătorii de adi nu le 
aleg în ajungerea scopului lor. Acest 
scop final însă nu este altul, decât 
a da Serbia pe mâna unei puteri 
străine. Vai vouă, dâcă din lașitate 
ori nepăsare ați purta și mai de
parte lanțul, care vă ține încătușați 
și vă despoie de libertatea acțiunei. 
Cătușile acestea vor fi din di în di 
tot mai grele. Scuturați-le dâră fără 
de-a vă mai gândi mult! Migirea 
noului veac să fiă pentru voi sem

nul rescumpărării. Nu alegeți arma 
în contra acelora, cari duc orbes- 
ce țâra în prăpastiă. Eu tot-dâuna 
voiu fi gata ca la cel mai mic sămn 
să fiu Ia voi. Locul meu va fi acolo 
unde periculul e mai mare.—

Afară de acâsta s’a mai desco
perit, că aderenții lui Milan răspân
desc scrisori autografe de ale aces
tuia, în care armata e provocată la 
revoluția, flicend, că armata e pe calea 
descompunerii și că numai o lovi
tură de stat o mai pâte mântui. 
Intre popor se împart chipuri, repre- 
sentând pe principele Nichita al Mun- 
tenegrului intrând în Belgrad în 
fruntea unei armate rusesc!. La spa
tele lui stă un călău c’un paloș, pe 
care se pâte ceti inscripția: „darul 
Țarului“. Dinaintea lui stă însă Mi
lan cu sabia trasă apărând emble. i 
Serbiei, tâte aceste simbolisând, că 
numai Milan pâte să mântuâscă Ser
bia. C’un cuvent Milan a pus tâte 
în lucrare, ca să-și pregătâscă reîn- 
târcerea sa acasă — dâr fără fo
los, căci adi abia dâcă-1 mai ascultă 
cine-va în Serbia.

*

Intre Turcia și Grecia decurge 
de cât-va timp o luptă diplomatică 
destul de încordată. Cu ocasia răs- 
boiului turco-grec, Turcia a anulat 
convenția consulară cu Grecia. După 
încheierea păcii, guvernul grecesc a 
cerut restabilirea convențiunei con
sulare, ceea-ce Pârta otomană a re- 
fusat pănă acum. Atunci guvernul 
grecesc a redactat un memorand 
asupra acestei cestiuni, pe care l’a 
trimis tuturor representanților ma
rilor puteri europene din Constan- 
tinopol. Ambasadorii s’au întrunit și 
au redactat o notă comună, pe care 
au înaintat’o Porții împreună cu me
morandul Greciei. După un restimp 
destul de, lung, Turcia a respuns 'nu 
numai notei colective a marilor pu
teri, dâr și memorandului grecesc, 
arătând, că ea nu pâte restabili sta 
rea de lucruri dinainte de începutul 
răsboiului. Der atât Turcia, cât și 
Grecia primind arbitragiul ambasa
dorilor din Constantinopol în acâsta 
cestiune, aceștia se vor întruni din 
nou spre a discuta cestiunea și a 
aduce o hotărîre.

*

După cum am flis în revista nu
mărului trecut, în China lucrurile stau 
cam pace. O telegramă din Peking 
spune, că acum s’ar fi resfirat ori
ce îndoială la curtea chinesă cu pri
vire la condițiunile de pace puse de 
puteri și se spereză, că peste câte-va 
flile representanții Chinei vor iscăli 
procesul verbal, prin care se vor primi 
definitiv condițiunile de pace.

Cu tâte acestea curtea chinesă, 
care se află în Singanfu, neîncreflen 
du-se în prospectele păcii, ține me
reu în jurul său o armată de 85.000 
âmeni, proveflută cu arme moderne, 
Poporațiunea chinesă de acolo e 
forte amărîtă în contra străinilor. 
Ea crede, că într’o luptă deschisă 
Chinesii ar fi în stare să stea față
cu armatele aliate, ba chiar să le și 
învingă.

Revisuirea legii naționalităților. 
Faimosa adresă seouescă, în oare se oere 
delăturarea, respective modificarea legii na
ționalităților, a venit în disousiune și în 
congregația comitatului Sâtmar, ținută alal- 
tă-erl în Careii-marl. După un raport tele
grafic al foilor unguresol, oomisiunea per
manentă a înaintat oongregației adresa din 
Treisoaune însoțind-o o’o motivare părtini- 
târe. La acâsta membrul român Constantin 
Lwaciu a propus, ea adresa să fiă simplu 
luată spre sciință și s’a provocat la faptul, 
că Românii nu sunt împărtășiți de aceeași 
tractare ca Maghiarii în Ungaria. Fișpanul 
președinte s’a înfuriat rău de acăsta mo
destă observare și, oum flio foile ungurescl, 
a respins „insinuările* d-lui Luoaoiu. La 
urmă înțelepții „patrioțl“ din Sătmar au 
deois, să înainteze și ei dietei o adresă de 
felul celei din Treisoaune.

Patria e „salvată“.

Resboiul din Africa sudică.
Ceea-ce se petrece afli îu Africa- 

sudică atrage cu drept cuvent lua
rea aminte a lumii întregi. De un 
an și aprâpe trei luni de (ȚI© puter
nica împărățiă a Angliei se răsboesce 
cu micul, der vitâzul popor al Buri
lor; sute de mii de soldați a trimis 
ea împotriva a o mână de âmeni 
așa-flicend; a jertfit fleci de mii de 
vieți, a cheltuit miliarde, și totuși 
scopul nu și l’a ajuns, căci Burii 
sunt departe de a fi înfrânți. Statele 
bure, Oranje și Transvaal, .au fost, 
ce-i drept, cutropite de oștirile en- 
glese, orașe înfloritore au fost pră
date, sate și cătune pustiite de fla
căra necruțătâre a resboiului, și to
tuși Burii nu sunt învinși. Se pare 
din contră, că puterea lor de împo
trivire este afli tot așa de mare ca 
la începutul sângeroselor lupte din 
văile și munții Natalului și ai Trans- 
vaalului, când leul britanic suferia 
lovituri cțilnice și falnicele armate 
ale Albionului erau frânte și zeciuite, 
de ți-se făcea milă de ele. Bag’sâma 
a fost dat ca vâcul, ce cade în adân
curile necunoscutului, se lase de moș
tenire noului veac în care întrăm 
acâstă pată de sânge pe paginile lui. 
Veacul al 19-lea în sânge s’a născut 
și cu sânge îșî ia remas bun dela noi.

*

* Dâr se vedem, ce se întâmplă 
pe vastul teatru al râsboiului.

In fliua când Burii au întreprins 
mișcarea lor spre colonia Capului și 
au pătruns din patru părți din nou 
pe teritoriu engles, întrâgă fisiono- 
mia resboiului s’a schimbat. Multe 
lunî de flile nu se mai putea vorbi 
de un adevărat resboid, dat fiind că 
Burii se mărgineau la tactica de a 
hărțui armata englesă, făcend ata
curi parțiale si amenințând căile de 
comunicațiune. Se părea cu tdte aces
tea, că ei nu lucreză în mod uniform.

AstăflI însă situațiunea e cu to
tul alta. Afli nu mai pote fi vorba 
numai de mici lupte fără însemnă
tate, ci de o invasiune în regulă, or- 
ganisată după un plan hotărît și com
binat. Unii dintre Englesi își fac și 
acum ilusiunl cu privire la starea 
lucrurilor și răspândesc scirl opti
miste, der nu mai pote fi îndoială, 
că departe de a fi vorba de o miș
care resleță a câtor-va detașamente 
îndrăsnețe de Buri, mișcarea. între
prinsă de aceștia în colonia Capului 
este forte însemnată din punct de 
vedere strategic. Aprope jumătate 
din armata bură ia parte la acestă 
mișcare ofensivă. Etă ce scrie în 
privința acesta fliarul frances „Le 
Temps11 din Paris:

După numita fdie, care este bine 
informată de tot ce se petrece în 
Africa de miaflă-fli, planul Burilor 
este de a tăia linia de comunicare 
principală, care lâgă armata englesă 
cu basa ei de operațiune și de a o 
pune astfel într’o situațiune din cele 
mai grele. Foia francesă amintesce, 
că acest plan strategic are o mare 
asemănare cu vestita operațiune, ce 
a întreprins’o generalul Bourbaki pe 
la finea răsboiului franco-german din 
1870. Ea avea de scop a tăia linia 
cea mare de comunicațiune a arma
tei germane, însă n’aisbutit, fiind-că 
era întreprinsă cu trupe tinere și 
neîndestulitor organisate.

Cu Burii stau lucrurile cu totul 
altfel. Deși țera lor este ocupată în 
mare parte de dușman, ei nu sunt 
demoralisați de loc, dimpotrivă se 
luptă cu o estraordinară energie, pe 
când Englesii au o parte din armata 
lor imobilisată, n’au garnisone în 
punctele principale, un mare număr 
de soldați' li sunt bolnavi — tot 
atâtea neajunsuri, cari fac ca efec
tivul lor să fiă forte redus în ce pri- 
vesce numărul combatanților.

Burii sunt forte profitați prin 
aceea, că ei se mișcă c’o iuțelă de mi
rat dela un punct la altul și fac într’o 
singură fli marșuri de 40—50 chilo- 
metri fără a ave lipsă de a căra cu 
dânșii bagaje și furgone.

Lucru firesc, că astfel fiind îm
prejurările, noua fașă în care a în-

In liniștea asta de-odată răsună o 
amestecătură de glasuri:

„Patru păstori se ’ntelniră 
Flore-a sorelui

Și așa se sfătuiră........“

Erau uisce colindători. Melodia aces
tui cântec îmi isbi sufletul și mă pierdu 
într’o Jume de sensațil, cari îmi întunecau 
mintea. Un dor nepriceput mă chinuia și 
în ochi simțiam cum mi-se îngrămădesce 
plânsul. De ce nu cădeau lacrimile acelea, 
cari mi-se sbăteau la marginile ochilor ca 
nisce stropi de apă încremeniți pe lemnul 
unor strășini gârbovite?

Mă oprii în loc. Cântecul încetă. Din
tr’o curte eșiră patru băieți. Ce drăguți 
erau. îmi venia să-i string în brațe și să-i 
sărut. Cel mai mic purta sacul cu darurile. 
Se adunară împrejurul celui mai mare și, 
după-ce le arătă ce căpătase, plecară mai 
departe cercând pe la tâte porțile. Erau 
fericiți aceștia, o vedeam din vorba lor, din 
mersul grăbit și din săriturile ce le făceau 
mergend.

Ml-aduceam aminte de mine. Mă ve
deam mititel cu căciula tatii trasă de se 
sprijinea pe umeri mergând cu ceata la 
colindat. Ce vremuri frumose, oe fericire 
nevinovată! Unde-i născiorul meu înghețat, 
unde-s săriturile într’un picior și voia bună ?

Par’că mă vedeam înaintea casei das
călului. Colindaserăm și ceilalți plecaseră 
disperați văclend, că nu se mișcă nimic și 
nu s’aude nici un sgomot. Pe mine nu mă 
părăsise speranța — așa sunt eu — și stăm 
înaintea ușii strigând din când în când: 
„ne dațl, ori nu ne dațl?“ pe când ceilalți 
începuseră deja să cânte la vecinu.

Tocmai pe când mă pregătiam să-i 
trântesc un picior în ușe și s’o șterg, eși 
mama dascălului, o femeiă bătrână.

„Al cui ești mă ?“ și-mi apucă căciula 
de vîrf de-mi descoperi fața.

„Tu ești ștrengarule?u
„Eu și la multi ani, îmi dai ori nu-mi 

dai?“
Și ’ml dădu bătrâna un colac de-mi 

rupea mânile. Săraca, se vede că-1 luase pe 

întunerec, căci altfel, o sciam eu, că-i tre
mura sufletul după o bucățică.

în loc să plec vesel la ceata dela ve
cinu, rămăseih lemn lângă ușe și uitându-mă 
la namila de colac, nu sciu cum îmi veni 
în minte, că bătrâna a vrut să-și bată joc 
de mine. Der îmi veni un gând de răsbu- 
nare; rupseib un colț din colac, er restul 
îl lăsai pe prag și poteca..., nici îndărăt 
nu m’am mai uitat.

Și... haide cu ceata înainte. Eu eram 
cel mai mic dintre toți. 0 să vă întrebați, 
că de ce nu purtam eu sacul? Să vă spun.

Din capul locului mi-1 dăduse mie și 
eram mândru de asta. Eu eram tot-dâuna 
înainte sprinten ca un cocoșel.

Dela o vreme însă sacul s’a îngreunat. 
Nu-i mai duceam cum să duce..., îl tîram. 
Ba mai și căclui de vre-o câte-va ori cu 
el prin zăpadă.

Ajunserăm la cârciumă. Colindarăm 
și ne chiămară înăuntru. Câte-un păhărel 
amestecat la fie-care. Mi-s’a suit la cap și 
— atâta ml-a trebuit; duceam sacul alan

dala, adecă, el mă ducea, căci nu mai era 
chip.

Rămăseiă în urmă. îmi venise un 
gând strașnic. Pe când ceilalți grămadă 
vorbiau și se sfătuiau mergend, eu lăsam 
câte-un colac în zăpadă și după-ce ’1 aco- 
periam cu piciorul, fuga după ei. Așa am 
făcut de vre-o câteva ori și, tocmai când 
eram la casa din urmă, de unde aveam să 
ne despărțim și se mergem acasă, unul mă 
vădu și-i spuse lui Gligorie, care era căpe
tenia nostră.

Hait, am pățit’o ! Par’că-1 văd și-acum 
pe Gligorie, de care le era frică la toți 
băieții, par’că-1 văd venind spre mine cu 
căciula lui țuguiată aședată pe verful ca
pului și îmbrăcat c’o zeche lungă de făcea 
potecă în urmă-i, încinsă pe la mijloc c’o 
sforă.

„Mă, când ți-oiii da o palmă, te dai 
de trei ori peste cap !...“

Amețisem. Mă făcui ghem lângă pă
rete și nu diseitt. nici cârc. Stăteam plecat 
și la fie-care clipă m’așteptam se mă po
menesc cu pumnul în spate. 
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trat răsboiul anglo-bur, pote da loc 
la evenimente surprincjătbre, cari vor 
cere dela Anglia jertfe nouă in bani 
și sânge, fără a se pută sci când va 
fi sfîrșitul.

*
Soirile cele mai noue, sunt pe 

scurt, următorele:
O telegramă oficiosă din Capstadt 

anunță următdrele: Burii, fără de a 
pute fi reținuți în calea lor, apar pe neaș
teptate pe intrega liniă. Pericullll a ajuns 
la culme. E lipsă urgentă de multe 
trupe. Locuitorii englesl din satele 
din împrejurime înspăimântați se refu
giază în Capstadt. Tote trupele de care 
se pdte dispune, poliția și voluntarii 
au eșit, ca se formeze cordon de apărare 
în jurul Capstadtului. La Capul de bună 
speranță, între golful Tabla și False 
se fac șanțuri de apărare. Sub con
ducerea lui Delaray și a lui Steenkamp 
stau două comande de Buri la Nauw- 
poort și de Aar, ținend ocupate înălți
mile din jurul acestor orașe.

Lord Kitchener telegrafeză din 
Pretoria, că în 7 1. c. pe o negură 
desă Burii au atacat de-odată tote 
garnisonele englese din Belfast, Won- 
dersfontein, Noottgedacht, Wylos- 
fontein și Pan. Englesii au avut să 
pdrte o luptă grea. Au căcjut dintre 
ei 21, între cari un căpitan, și au 
fost răniți 62. Burii au pierdut 23 
de omeni.

Luptele au început așa-der pe 
întrega liniă în Capland ca și în 
Transvaal.

SUIRILE Dl LEI.
— 30 Decemvrie v.

Instalațiunea noului fișpan. Dela 
vioe-șpanul oomitatului Brașov d-1 Dr. JVi- 
deric Jekel primim programul, ce l’a stabi
lit d sa în înțelegere cu factorii interesați 
relativ la primirea noului fișpan al Brașo
vului, a d-lui conte Ștefan Lazar. Estragem 
din acest program următdrele: Noul fișpan 
sosesce în Brașov la 15 Ianuarie st. u. 1901 
ou trenul dela 8 fire dim. La gară va fi sa
lutat în numele municipiului și a corpului 
funcționarilor de viceșpanul Dr. F. Jekel; 
în numele orașului de primarul Fr. Hiemesch. 
La 1 oră a. m. adunare geuerală estraordinară 
în casa sfatului. După, adunare d-1 fișpan 
priinesoe deputațiunile, cari se întruneso 
la oficiul vicsșpanului în ordinea următfire:
1) Deputațiunile biserioelor; 2; ale armatei, 
3, președ. tribunalului reg. și conducătorul 
procuraturei reg; 4) representanța și func
ționarii oomitatenșl; 5) represent, și func
ționarii orășenescl; 6) Camera advocațială 
din Brașov; 7) autoritățile statului; 8) Șco- 
lele de stat reg. ung. 9) șefii oficiilor și 
funcționarii dela oăile ferate; 10) Reuni
unea notarilor comuuall ai comit. Brașov. 
La 2 fire d. a. prâncj festiv în sala de con
certe dat de d-1 fișpan.

1 Ianuarie în Bucuresci. Etă pro
grama pentru serbarea cjilei de 1 Ianuarie 
1901 în BuourescI: M. 8a Regele împreună 
ou A. S. R. Prinoipele Ferdinnand, încun- 
jurațl de Casa militară, vor asista la oficiul 
divin, ce se va celebra în Sf. Metropolie 
la firele 10 și jumătate a. m. față fiind 
d-nii miniștri, d-nii președinți și membrii 
adunărei corpurilor legiuitfire, cari se vor 
afla în oapitală, înaltele curți de oassațiă 
și de compturl, curțile și tribunalele, d-1 
primar cu oonsiliul oomunal, d-nii ofițeri, 
generali și superiori, oarl nu vor fi sub 
arme, camera de comerciu și funcționarii 
superiori ai Statului. Trăsura M. S. Rege
lui va fi esoortată de un esoadron de oa- 
valeriă. După terminarea servioiului divin, 
M. S. Regele va. trece în revistă Jgarda de 
ondre înșirată în curtea sf. Metropolii și va 
merge în apartamentele I. P. S. S. Metro- 
politului Primat, unde se vor primi felioi- 
tările înaltului cler și ale persanelor pre
sents. In aoea di, la palat vor fi desohise 
registrele de însoriere.

Un duel-niăcel în Clușiu. In ga
zetele nngnresol din Clușitî și din Pesta 
s’au soris multe și încrunte despre un duel 
sângeros în Clușitî întâmplat la 4 Ianuarie 
st. n. între rigorosantul român în drept 
loan Giurgiu și între Dr. Hedervari Lehel, 
redactorul dela cjiarul olușian „Ujsag44. 
Causa duelului a fost un artioul apărut în 
ffiia ungurâsoă, în care se sbioiuia purtarea 
vrednioă a studenților universitari români 
din Clușiîl în afacerea Ianou și în oare ar
tioul d-l Giurgiu era vătămat. In urma 
acestui artioul d-1 Giurgiu a provooat la 
duel pe Hedervari, dfir acesta n’a primit 
duelul, ci a publicat o declarațiă în ffiia 
sa cu care însă d-1 Giurgiu n’a fost mul
țumit, oi a publicat și densul o declarația 
în „Tribuna14 din Sibiin, arătând oum stă 
afaoerea de ondre și numind pe Hedervari 
„om putred14. In urmă luorul a ajuns to
tuși la duel, dnpă-ce un juriu de ondre a 
declarat deplina îndreptățire a d-lui Giurgiu 
și astfel Hedervari lu silit să se bată. Arma 
a fost sabia, dr ca condiția lupta pănă la 
incapabilitate. Etă cum descrie un oores- 
pondent al „Tribunei44 aoest duel:

Domnul Dr. Hedervari Lehel a pășit 
pe arenă ea atăoător, însă Giurgiu, după-oe 
parase cu multă dibăcie o complioație grea 
de lovituri, îi dăduse un admirabil ripost 
— un terț — peste față, rănindu-1 totde
odată și la nas și la brațul drept peste 
bandagiu, după care secundanții strigară 
„Halt14. Domnul Hedervari, cu coreotitatea 
reounoscută în acfistă afacere, nu se su
pune comaudei, ci se repetji ou furie asu
pra d-lui Giurgiu, care ascultând de co
manda secundanților se retrăsăse în colțul 
salei. Timp de două minute a trebuit să 
pareze vre-o 30—35 de lovituri și mulțu
mită numai deosebitei sale dibăcii în scrimă, 
că n’a fost omorît, ci s’a ales numai ou 
două sgărieturl bune, din cari una la oap 
și oealaltă la buze. Dfir și aceste sgărieturl 
se atribue numai faptului fatal, că sabia 

domnului Hedervari se înoovoiase la urmă 
și pe lângă tfită pararea admirabilă a tână
rului universitar, acesta fii atins de partea 
încovoiată a săbiei. Duelul numai atunol a 
înoetat, ou tot oontinuul „Halt44 al seoun- 
danților, oând d-1 Hedervari a observat, oă 
sabia-i e atât de încovoiată, că era ame
nințat de a se răni pe sine. După isprăvi- 
rea aceBtei scene îngrozitfire pentru tânărul 
Giurgiu, seoundantul conducător al duelu
lui, d-nul Sârpy, oăpitan la gendarmerie în 
Olușiîi, om cu mare vacjă și unul dintre oei 
mai buni duelanțl de aici, a deolarat, că 
nu subsorie protooolul pe motivul, oă d-nul 
Hedervari tâmp de două minute — oât a 
ținut măoelul — n’a ascultat de „Halt44, 
oeea-ce constitue o infraoțiune în duel, ur
mând oa partida, oare nu s’a conformat 
comandei, să fiă dusă înaintea tribuna
lului.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au mai intrat în loc de feli
citări de an nou: Dela D-1 Dr. Vasilie 
Saftu 4 cortine. — Administrația fondului.

Un atentat asupra Metropolitului 
Primat al României. Marți pe oând Me- 
tropolitul Primat eșia dela Metropolie unde 
oficia serviciul divin, un individ se asvîrli 
din mulțime și repedindu-se asupra bătrâ
nului Metropolitsejnoercâ să-l lovfisoă. In- 
tervențiunea la timp a publicului făcu ca 
mâna agresorului să-și greșfiscă ținta, așa 
încât Mitropolitul nu se alese decât cu o 
simplă sperietură. Individul fu prins ime
diat. In urma constatărilor făcute se do
vedi, că agresorul e nebun. El se numesoe 
Nioolae Ionescu.

Numărarea poporațiunii. Dela pri
măria (magistratul) orașului Brașov primim 
următdrele spre publicare: Numărarea po- 
porsțiunii de pe teritorul acestui oraș sfîr- 
șindu-se, s’a putut întâmpla, că ore-oarl 
persfine, din vre-o causă, au rămas neîn- 
sorise în cartele de numărare. Aoeste se 
provfică deol a-se presenta ueamânat în bi
roul primarului orașului în firele de ofioiu 
dela 8 — 12 a. m. pentru a fi scrise în lis
tele de numărare.

Bulgari espulsați. Joi pe la firele 
2 și jumătate, au fost espulsați prin Giur
giu, Bulgarii Ștefanoff Kiril și Radu Sto- 
ianoviol, bănuițl a fi în legături secrete ou 
oomitetul seoret maoedo-bulgar. La cel 
dintâiîi s’au găsit mai multe scrisori oom- 
promițătfire..

Din Brad ni-se scrie: Onorată Re- 
dacțiune! Mă rog să se publice în „Gazeta 
Transilvaniei44 următfirele: La înființânda 
Reuniune a tinerimei din îZarand și jur 
„Masa studenților* dela gimnasiul din Brad, 
au contribuit: 1) M. O. D. Dr. loan Mihu, 
adv. și direot. de bancă Orăștie 50 corone :
2) O. D. Vasile Chirtop, Câmpeni, oa feli
citare de anul nou și <}iua onomastică 5 
oorfine. S’au înscris ca membri fundatori: 
1) M 0. D. Dr. George Vilt sub-inspect. 
reg. Deva ; 2) Dr. Aurel Lazar adv. Oradea 
mare; 3) Vasilie Crașovan par. Babșa; 4) 

„Detunata44 inst. de ored. și eoon. Bucium; 
5) D-na Iuliana Crașovan soțiă de preot 
Babșa ca membră pe viață. Cea mai fer- 
binte mulțămită primfisoă nobilii sprijini
tori ai instituțiunei umanitare și să aibă 
buouria sufletfisoă de a vedfi rfidele munoei 
lor puse ou drag pe altarul culturei nfistre 
naționale! In numele tinerimei din Zarand : 
Vasile Boneu profesor.

Ciuma în Constantinopol. O soire 
alarmantă sosesoe din Constantinopol. După 
informațiuni, ce le-a primit ministeriul ro
mân de esterue, s’au ivit acolo mai multe 
oasurl de ciumă asiatică. Serviciul român 
de esterne a luat în grabă cele mai ener
gice măsuri de oarantină. S’a oprit cu de
să vîrșire importarea orl-căror mărfuri pro
venite din Constantinopol la Constanța. 
Mărfurile și pasagerii vor trece la Sulina, 
unde vor fi supuși unei oarantine de c)eoe 
cjile. La Constanța nu se va mai debarca 
absolut nimio din Constantinopol.

Sinodul rusesc în contra lui Tols
toi. Din Petersburg se vestesce, oă Sf. Si
nod al Rusiei a înounosoiințat pe toți epis
copii, că în cașul morții renumitului sorii- 
tor rusesc Leo Tolstoi, niol într’o biserică 
ortodoxă din Rusia nu este permis a-se 
face rugăciuni biserioescl. Imormântarea lui 
biseriofisoă e oprită în întrfiga împărățiă, 
respective niol unui preot ortodox nu-i este 
permis a lua parte la înmormântare.

Oratoriul „Ilie44 (Elias) de Mendels
sohn se va preda mâne, Duminecă, în 13 
Ianuarie n. 1901 (31 Deo. v. 1900) a treia 
firă de cătră Reuniunea de oântărl săsfiscă 
(Mănnergesangverein) — cor mare de peste 
100 de bărbați dame și oopii—ou ooncursul 
d-nei Maria Dima, a d-lui VasiliePopovioI și 
amu8icei orășenescl întărită de membrii so- 
oietății filarmonice. Concertul se va da în 
sala otelului Orient țNr. 1). începutul la 4 
ore d. a. Iubitorii de musioă să nu între- 
lase de a merge la acest rar și interesant 
ooncert.

Concert. Mâne sără musica orășe- 
nfiscă va cânta la hotel „Europa44, având 
un program bogat, între oarl ; și piesa 
„O nopte in pădure44, fantasiă de Schipek.

Rescumpărarea felicitărilor de 
Anul-nou. In scopul rescumpărărei feli
citărilor de Anul-nou au mai contribuit 
pentru Casa Națională următorii: Dr. Elie 
Dăian profesor (Blașiîl) c. 2; Dr. Eugen 
Bran advooat (Tfica) o. 4; loan Todesou 
paroch (Buoium-Cerbu) o. 2; Petru Belei, 
Romul Nicfiră, Simeon Vlad, George Cu- 
șuta (Orăștiă) oâte 2 o.; Ioan Papiu pro
topop (Sibiiu) o. 5; loan Branga învăț., 
(Orăștiă) o. 2; Ioan I. Vulcu (Orăștiă) o. 
5; Ioan Muntean (Hațeg) o. 4; G. Neago- 
vioI-Negoescu, preot (Intorsura-Buzăului) 
o. 2; loan Cintea oficial î. p. (Făgăraș) 
c. 2; Trifon Miolea, protopop (Satu-Nou) 
c. 2; Nioolau Popoviol preot, (Alibunar) 
o. 2; George Roșoulețu supraloc. î. p., 

Avusei noroc însă. Tocmai atunci trecu 
o pisică pe lângă noi și Gligorie îșl uită 
de mine și svârli cu căciula după ea.

La împărțfilă, nimeni n’a dis o vorbă. 
Ce făcu Gligorie a fost bun făcut. Șl-apoi 
la urma urmei cine-ar fi ’ndrăsnit să-și casce 
gura se dedea de trei-orl peste cap. Așa 
era Gligorie- și pace !

După-ce se făcu împărțfilă vătaful îmi 
<jise:

„Ție nu-țl dau nimic. Du-te și strînge 
colacii pe cari i-ai aruncat44.

Toți începură să rîdă de mine, fir eu 
îmi tjiceam în gând:

„Ce proști sunt!44 și mă gândiam la 
colacul de pe treptele dascălului.

Așa am făcut. L’amluat, mi-l’ampus de 
mână și du-te. Eram mândru și rîdeam în 
mine când mă gândeam, că i-am tras pe 
sforă pe prietinii mei.

Steteam hăt... departe spre capul 
satului și cu cât mergeam, frigul mă giu
giulea cu mai mare dragoste.

Ml-era frig mai cu sfimă la mâna în 
care duceam colacul. Der scăpai și de asta;

îmi aședai colacul după gât și cu mânile 
în buzunare, cu căciula tatii pănă pe umeri, 
întraiu în casa părintescă, unde se porni 
un rîs general, fir eu cu mânile întinse 
spre sobă înghețat și cu lacrimile ’n ochi, 
mă uitam la ei și nu sciam de ce rîd.

Așa erau vremurile pe-atuncl, așa eram 
eu și eram bine așa cum eram.

Astăcjlle văd tfite acestea șimi-e drag să 
le văd, căci mi-e dor de toți de-atuncea, 
chiar și de vătaful Gligorie cu căciula lui 
ascuțită și cu zechea încinsă cu sforă la 
mijloc și lungă de făcea potecă în urmă-i.

Z. Bârsan.

Calafatul.
De Carmen Sylva.

In plină inajestate 
e Dunărea bătrână

Și valurile sale 
puterea ei îngână,

In brațe’i ține țera 
și-o strînge cald la sîn,

Ea scie că-i e țărei 
un credincios bătrân.

In roș apus de sore, 
ce tot mai mult se-aprinde,

Vidinul, Calafatul zac, 
liniștea se ’ntinde;

Der, de-odată, ’n nopte, 
un fulger a trăsnit,

Pământul tot se mișcă 
și apa a mugit.

Și vîjie în aer,
Și Dunărea o tae

Șrapnele-omorîtore 
cuprinse în văpae,

E-o salutare tristă 
din tunul ucigaș,

Ce și-o trimite astă-c}i 
vrăjmaș la alt vrăjmaș.

Sus, colo lângă tunuri 
stă nemișcat și rece

Al țerei Rege, Carol...
Așa el vremea trece

De-acum, soldați, de morte 
voi târnă nu aveți,

Conducătorul vostru 
în mijloc îl vedeți.

Și Regele privesce 
cetatea inimică,

Vidinul, și în sine 
începe ca să-și '•

„Norocul de mi-ar rîde 
Vidinul se cuprind

„Pentru ostași-mi rîul 
c’un pod apoi să prind!

De-odată isbucnesce, 
la un pas de depărtare,

O bombă, care varsă 
scântei omorîtore —

Se uită toți cu tămă 
sus, colo, la stăpân,

Și-l văd cum șade singur, 
espus, în foc păgân.

Și unul cruce ’și face... 
un alt în genunchi cade,
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Petru Stoioa înv. î. p., Traian I. Marau 
comptabil, (Satu-nou) câte 1 c.; Silviu 
Patița (Alba-Iulia) c. 2.

Dir. desp. ^Beiuș* a inoassat dela ur- 
mătârele 18 persone oor. 40, și anume dela: 
loan Iepure profesor, o. 2; Demetriu Lascu 
când, de adv., c. 2; Vasiliu Stefanica prof., 
o. 2; Dr. Constantin PopovicI adv., o. 5; 
Demetriu Fekete cantor-docente o. 2; De- 
metriu Negreanu proprietar c. 2; Victor 
Borean profesor o. 1 ; Nicolau Radu fores
tier domin., o. 2; IIarie Crișan, o. 1; Cor
nelia Nicola profeeoră, c. 1; Octavia Sto- 
lojan directorii o. 1 ; Valeria Pavel, cres- 
cătâre, c. 1 ; Vasiliu Erdâlyi apotecar c. 1; 
Dr. Georgiu Mureșan medio, o. 4; Augustin 
Antal protopop, o. 5; Dr. Gavriil Cosma 
advocat, (Beiuș) o. 4. Antoniu Palladi preot, 
Feneș c. 3; Corneliu Palladi neguțător, 
(Beiuș) c. 1; Demetriu Câmpean arehivar 
consist (Sibiiu) c. 2. Suma încassată pănă 
acum cor. 442. Sibiiu, în 11 lan. 1901 — 
Dr. C. Diaconovich.

Prelegeri pentru popor.
Tilișca, finea lui Dec. v. 1900.

Fericit e poporul, care are conducă
tori conscii de chemarea lor. De acăstă fe
ricire ne împărtășim și noi poporul comu
nei Tilișca, pe cari Dumnedeu ne-a învred
nicit cu conducători vrednici de acest 
nume. — Spre ilustrare servescă și cașul 
descris pe scurt aici:

Preoții și învățătorii noștri prin luna 
Octomvre a. c. au luat laudabila hotărîre 
de a împărtăși pe omenii noștrii cu dife
rite sfaturi înțelepte, cu scop de a-le in
dica mijlocele posibile și mai ușore, prin 
cari s’ar pute avânta la o stare materială 
mai bună, de ai însufleți pentru o muncă 
mai seriosă în ramul economiei lor, de a-i 
îndemna ca cu mai multă căldură să îm- 
brățoșeze cultura pomilor, care amăsurat 
solului și climei de aici e cel mai rentabil 
isvor de venit, și să nu lase pământul, 
care pentru alte plante nu e prea priincios 
să rămână nefolositor și fără răsplată, față 
de ostenăla lui prea mare, și tot odată cu 
scop ca diferitele vițiurl de cari nu e prea 
sărac poporul român, să le combată.

De aceea au pus, conform înțelesului 
ce l’au avut, în praxă prelegerile poporale 
pentru Duminecile din postul Crăciunului 
prelegând în prima Duminecă a postului 
d-1 învățător dir. loan Bratu, despre „cultura 
pomilor14, arătând prin esemple învederate 
venitul ce se pote dobândi fără multă os- 
tenâlă din acest ram al economiei și ară
tând metodele altoirei, îngrijirea pomilor 
și bolele acelora, descoperind apoi soiurile 
celea mai de preferit, aducând prin acesta 
prelegere, bine șî cu succes predată, un 
bun serviciu poporului.’

Nu de mai puțin interes a fost pre- 
> legerea a doua predată de d-1 învățător 

George P. Pdcurariu despre „lăpădarea pro

ceselor11. D-sa împărțindu-șl prelegerea în 
trei părți mai de căpeteniă, a vorbit în- 
tr’un stil bine înțeles de popor, despre 
procesele bagatele, criminale și de moște
nire, adecă de averi, descoperind furul ne- 
vădut al averilor nostre românescl, com
bătând în special procesele de ăverl ca 
unele cari bântue pe poporul de aici în 
deosebi, și punând de încheiere sentența : 
„decât o judecată drâptă, mai bine o în- 
voâlă strîmbă14.

Bine întocmită a fost și cu mult in
teres ascultată prelegerea din Dumineca a 
treia presentată în cuvinte alese pentru 
popor din partea d-lui preot Petru Juga 
jun. „despre reuniuni14. D-1 prelegător a 
scos la ivâlă felul, scopul, folosele reuniuni
lor și căile pe cari le pot înființa tovără
șiile, insistând în deosebi asupra acelor 
reuniuni, cari snnt corăspundătore și de 
mai mare interes pentru poporul nostru, 
precum băncile, reuniunile de înmormântare, 
de temperanță și reuniunile de femei.

însuflețirea pentru acâstă prelegere 
ș’a și dat o parte din fructele sale, înfiin- 
țându-se la câte-va dile „Reuniunea femei
lor române din Tilișca14, ale cărei statute 
s’au și trimis deja spre aprobare la locul 
competent.

In mod lăudabil s’a achitat de anga
jamentul său și d-1 învățător Terentie Po
povich, prin prelegerea sa bine alesă pentru 
popor, „despre educațiunea morală a co
piilor în familie44. D-sa prin acâstă prele
gere a adus un serviciu bun școlei, care 
să luptă cu mari greutăți în crescerea mo
rală a copiilor sosiți în școlă forte primi
tivi în acâstă educațiune. A descoperit pă
rinților greșeli esențiali în crescerea fiilor 
lor, dându-le povețe valorose pentru acâstă 
educațiune.

In a cincla și ultima Duminecă am 
fost martorii cuvintelor dulci și plăcute în 
cari ni s’a presentat prelegerea d-lui preot 
loan Iosof „despre lux14. D-sa prin acâstă 
temă a combătut luxul în vestminte, care 
în deosebi e o însușire nu prea de laudă 
a femeilor nostre din așa numita „mărgi- 
nenime14. A arătat cum blăstămatul de lux 
răpesce din punga omenilor noștri o mul
țime de bani câștigați cu munca silnică a 
manilor, apelând la femeile din tinera reu
niune să premârgă cu sfatul și cu esem- 
plul pentru lăpădarea luxului.

Tăte prelegerile amintite au impre
sionat în un mod plăcut poporul și au fost 
ascultate cu multă răbdare și dragoste.

Acestea prelegeri dau poporului oca- 
siune a veni în atingere mai directă cu 
conducătorii lor și să fiă mai cu încredere 
în ei; pun poporul în cunoscința multor 
lucruri bune și folositore.

Conducătorilor noștri din comună tot 
respectul, faptele lor îi laudă în deajuns.

Eu.

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Ianuarie st. v. 1901

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

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 cor6ne; pe șâse luni 12 corbne; 
pe trei luni 6 cor6ne; pe o lună 2 
cor6ne.

Pentru România și străinătate: 
pe un an 40 franci, pe șăse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonamente numai la numărul poporal
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 4 corâne; pe șâselun!2 cor6ne.

Pentru România: pe un an 8 
franci, pe șâse luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea.

C o îi v o (• ă ri.
(La adresa membrilor fundatori și actuali ai aso- 
ciațiunei cultivătore a învățătorilor de șcăle na
ționale române din fostul regiment româno-ba- 

nație Nro XIII.)

Despre asociațiunea învățătorilor dela 
școlele naționale române din fostul confiniu 
militar româno-banatic Nro XIII, înfiin
țată cu jertfe estraordinare din partea în
vățătorilor la anul 1866, s’a scris mai de 
multe ori în colonele „Foii Diecesane14.

Nu voim de astă-dată a-ne ocupa cu 
trecutul acestei asociațiunl și nu ne este 
scopul să desvălim greșelile, ce s’au co
mis din partea celor interesați, întruniți 
în adunările generale din anii 1887 și 1898, 
ci restringându-le la actualitate, ca mem
bri fundatori ai acestei instituțiunl, inten
ționăm luarea măsurilor necesare, referitore 
la averea nostră, devenită acum fără 
stăpân.

Averea asociațiunei constă din o bi
bliotecă modestă și din mai multe obliga
țiuni și în bani gata din o sumă de peste 
4000 cor. Biblioteca s’a predat amăsurat 
decisului ședinței ddto 20 Aprilie 1898, 
punct I, institutului pedagogic diecesan 
din loc, âr obligațiunile și banii gata, de
puși la prima cassă de păstrare din Ca
ransebeș, să află în manile d-lui Ilie Cu- 
rescu președinte la comunitatea de avere. 
A fost o întâmplare norocosă acâsta, căci 
mai vârtos, când asociațiunea după desfi

ințarea confiniului militar rămase fără stă
pân, nu s’a risipit, ci s’a sporit considera
bil în manile sale probate. Ne ținem în
datorați ai mulțumi și pe acâstă cale pen
tru buna îngrijire.

Tot în ședința din 1898 s’a decis în 
principiu desființarea asociațiunei învățăto
rilor dela școlele naționale române, care 
în urma schimbărilor esențiale, întâmplate 
în fostul confiniu militar e fără de scop; 
otărîndu-se mai departe împărțirea averei 
între membrii asociațiunei s’a ales un co
mitet de 6 membrii, care sub presidiul 
d-lui inspector reg. Dr. Ioan Dengi are să 
elaboreze proiectul referitor la împărțirea 
averei.

Din causa morbului inspectorului re
gesc nu s’a putut întruni comitetul pănă 
în diua de astădl, și de dre-ce pe de o 
parte nu sunt prospecte, că sub presidiul 
d-sale va fi posibilă întrunirea, âr pe de 
altă parte d-1 Ilie Gurescu cere să fiă de
sărcinat dela administrarea averei nostre, 
subscrișii învățători pensionați, ca membri 
fundatori ai numitei asociațiunl, convocăm 
pe toți membri fundatori și actuali la o 
conferință, care se va țind la 24 Ianuarie 
1901 st. n. în sala comunității de avere, ca 
să ne consultăm asupra măsurilor de lipsă 
în afacerea numitei asociațiunl.

Iubiți colegi 1 Vă rugăm în interesul 
causei a Vă înfățoșa la acâsta în număr 
cât mai mare.

Caransebeș la 28 Decemvrie 1900.

Ilie Ambruș, loan lladoiu,
George Todorescu, George Cornea.

Comitetul central al „Asooiațiuneil 
pentru literatura română și cultura poporu
lui român14, îu urma nouei arondări a des- 
părțămintelor „Asociațiunei14, a aflat ou cale 
înființarea unui nou despărțământ cu sediu 
în Mereurea.

Acest despărțământ are să se estindă 
asupra comunelor din careul administrativ 
Meronrea, afară de oomunele: Ainuaș și 
Topârcea și din oercul administrativ Sân- 
gătin (comitatul Albei inforiâre) [afară de 
comunele: Cut, Alămor și Armeni. Ou oon- 
ducerea constituirei numitului despărțământ 
comitetul central al „Asociațiunei14 a dele
gat pe subscrisul.

In urma acestei însărcinări, subscrisul 
oonvoc prin acâsta adunare constituantă a 
nou înfhnțândului despărțământ pe <|iua de 
Luni 8/21 Ianuarie 1901, 12 ore a. am. în 
sala școlei române (ie aici, la care adunare 
Bunt invitați a participa toți aoeia din oer- 
curile susaurnite, cari se intereseză de îna
intarea îu cultură a poporului român, în 
deosebi însă invit pe onorații preoți și în- 
vețătorl.

Meronrea', la 29 Decemvrie v. 1900. 
Delegatul comitetului central 

loan Droc, 
protopop.

„Vedeți pe domnul nostru 
cum între glonțe șade!

„O fi rănit de mdrte 
de-al tunurilor foc...

„Perind el, cine ore 
ne va rămâne ’n loc?41

Der iată’l că în aer 
chipiul seu agită,

Și plin de dorul țerei, 
ce ’n inima-i palpită,

El strigă tare: 
„Ura! oșteni, bravi, inimoși,

„A bombelor cântare 
o sciu dela strămoși!11

Și Dunărea ’1 aude, 
ea vocea lui o scie

Er inima ei bate 
de-o caldă bucuria,

Și ’n valurile-i cântă, 
ca suvenir duios,

Pe-un fiiu de Hohenzollern 
atât de curagios !

Tradus de 1. Ighel-Deleanu.

Suflet de copil.
Șiretul curgea liniștit între maluri 

prăpăstiose; în unda-i tulbure se oglindeau 
sălciile din luncă și, de pretutindeni, ve- 
nia un miros de câmp înflorit, care îmbăl
săma aerul de vară curat, limpede, cald. 
Și nici un vâutuleț nu mișca firicelele de 
iarbă, în umbra cărora, cu o musică dulce, 
molcomă, misteriosă, se țesea viâța muscu- 
lițelor cu aripe strălucitore, sub razele sd- 
relui sclipitor, bun și sfânt.

Și era liniște. Rar câte-un pescar — 
fulg viu — bătea din aripi, se repedea, ca 
o săgâtă, în luciul apei, apoi âr’ sbura, ți
pând ascuțit și dispărând în zările străvezii. 
Dor’ departe într’o poiană ascunsă, se audia 
o talangă, — talanga dela gâtul caprei lui 
Tudorel.

Cât era diua de mare, de cum răsă- 
riau dorile, el pleca la câmp, mânând din 
urmă o capră roșiă, tînără, cu un ied sbur- 
dalnic, vioi, cu ochii mari, cercetători, neas- 
tîmpărațl.

Tudorel trecea pe la casa mea și-l 
audiam dicând, cu glasul lui de copil:

— Hai căpriță; hai, ieduțule!
Er’ capra, cuminte, pășia grăbit, înțe

legând par’că glasul prietinesc ce-o în
demna.

In poiană, Tudorel îșl scotea traista 
de după gât și se întindea pe iarba mole, 
răcorosă, cu ochii la căprița lui, pe care o 
lăsa sâ se depărteze; apoi o chiămâ:

— Vin, căprițo, că te mănâncă lupul! 
âr capra, încet, încet, se oprea de mers, 
asculta și, apoi, pornea înapoi.

Tote ascundStorile poenei le cunoscea 
Tudorel. El soia câți pui sunt în cuibul 
unei pitulice dintr’un plop înalt și-l mun
cea gândul, cum ar face să prindă un gran
gur auriu, care-i șuera prietenos de-asupra 
capului. Dâr el nu se atingea de pui, fiind
că-! spusese mama lui:

— Să nu pui mâna la cuiburi, că-i 
păcat de bieții puișori și de mama lor, că 
rămâne singură și more de urît.

Și asculta Tudorel, âr sâra, când câța 
se ridica pe Șiret, pornea spre casă, unde 
mama lui îl săruta pe frunte, îl aștepta cu 
masa pusă, și-i spunea cum spune o mamă :

— Puiul mamei, ședi de mănâncă.

In totă casa, nu erau decât ei amân
doi. Intr’un colț afumat, Maica Domnului 
privea blând sub licărirea unei candele, 
care nu s’a mai stins, de când s’a înecat 
într’un vîrtej, Ion Constantin, tatăl lui 
Tudorel.

Și Tudorel, cuminte, rupea din mă
măliga lui tăcut, căci Maica Domnului stă 
în genunchi și se rogă când mănâncă omenii.

Pe mine mă atrăgea acest copil, căci 
avea ceva deosebit în fața lui. Ochii lui 
albaștri, ascundeau melancolia unei flori de 
cicore pe un câmp pustiu, și ’n vorba lui 
aședată, găseam judecata prematură a să
răciei.

Eu îl chemam la mine une-orl, și tot- 
dâuna mă uimea prea marea lui simțire.

Odată, ca să-l cerc, i-am spus:
— Tudorel. am să cumpăr dela mamă- 

ta capra vostră.
Dâr el a stat o clipă și, cu ochii în 

lacrimi, ml-a răspuns:
— Nu dau eu căprița mea!
Altă-dată, un Jidan, căruia loan Cons

tantin îi rămăsese dator, a venit să pună 
secvestru pe lucrurile din casă și pe capră; 
dâr când Tudorel a simțit acâsta, s’a în-
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Producțiunl și petreceri.
Cernatu (Săcele).

între mijlocele, cari în deosebi con
tribute la educațiunea poporului nostru, lo
cul de frunte îl ocupă producțiunl mai mult 
sâu mai puțin artistice, unde poți să atragi 
nu numai tinerimea prin dans, ci și pe bă
trâni; poți desvolta în popor simțul artis
tic, despre a cărui esistență ne dovedesce 
de altminteri în mod forte eclatant tesaurul 
nostru de pocsiă poporală. Der nu numai 
acest folos ideal să ajunge la o astfel de 
producțiune-petrecere, ci și unul real, forte 
bine simțit. E adecă vorba de înființarea 
seu susținerea de fonduri și instituțiuni, la 
ceea-ce mai potrivit mijloc ca aranjarea 
de producțiunl-petrecerl nu pote fi adus 
altul. Dă ceva publicului și în schimb el 
bucuros îșl va da obolul său acolo, unde 
trebue. Ba pote cu astfel de ocasil s’ar 
pută instrua ’poporul din partea celor com
petent, și atunci lucrul ar merge chiar cu 
mult mai bine.

De aceste motive condus corpul di
dactic din cele dintâifi 4 sate ale Săcelelor 
au aranjat și în acest an, a doua di de 
Crăciun în „Hotelul internațional din Cer- 
nat, o producțiune-petrecere cu un succes 
deplin. Deși căduse zăpadă multă, care 
umpluse stradele și se opunea drept pie- 
decă trecătorului celui mai bine-voitor, sala 
amintitului hotel era ticsită de lume, înce
pând dela bină pănă în fundul sălii ședeau 
om lângă om, diferite capete, fisionomii și 
mai deosebite așteptau cu ardore pe scumpii 
lor debutanțl. A studia diferitele fețe era, 
<jău, ceva de domeniul psichologiei prac
tice — ici o bătrână venerabilă, lângă ea 
o drăguță de fată, ai cărei ochi ar fi fost 
capabili singuri a te pironi în sală nu pen
tru o nopte de petrecere, ci pentru săpte- 
mânl întregi; dincolo doi bătrâni con- 
versâză despre plăcerea, cu care tot-dâuna 
au venit, începând din tinerețe la aceste 
producțiunl-petrecerl ale învățătorilor noș
tri ; dincoce doi tineri vorbesc despre frum- 
sețea rară a unei fetițe, care apoi atrasă 
de tonul și felul conversației nu odată tre
sare și simte fiori de dragoste.

In fine producțiunea se începe. Ca să 
pot da o iconă fidelă a producțiunei ar tre
bui să vorbesc în parte despre fie-care punct. 
Dâr estensiunea de raport, ce void a da 

^estor șiruri, nu-mi permite. Amintesc, că 
piesele de cor au avut un succes deplin. 
Nu numai diletantul, ci și cunoscătorul se 
putea delecta în piesele bine alese și 
bine esecutate. Au fost și două declama- 
țiuni, una comică, predată de învățătorul 
Lacea, și alta seriosă: „Fulger44 de G. 'Coș- 
buc, predată de tînărul învățător Zenovie 
Popovicl. Declamarea poesiei seriose încă a 
reușit destul de bine, luând cu deosebire 
în considerare greutățile, ce le întîmpină 
un declamator la predarea poesiilor epice.

Punctul principal al producțiunei îl 
avu representarea piesei teatrale: „Un om 

buclucaș “, comediă localisată de Maria 
Baiulescu. Căci la o astfel de producțiune 
am pută dice: „sfârșitul e greu44. E vorba 
adecă de impresia finală și dătătore de ton 
cu privire la disposițiunea privitorilor. Piesa 
din cestiune fu jucată cu forte multă fineță, 
grațiă în deosebi debutării învățătorului 
din Turcheș V. Ivan, care — de vr’o câțl-va 
ani, de când e pe la noi — cu concursul 
său ne-a învrednicit să ascultăm nu numai 
diletanțl cu ocasia acestor producțiunl-pe
trecerl, ci și puteri destere și bine instruite 
în jocul pe bină. învățătorul V. Ivan jucând 
în rolul principal, fu atât de bine, încât 
îșl câștigă aplausele întregei lumi asistente 
și duse representarea piesei la cel mai mare 
posibil succes.

După terminarea producțiunei se în
cepu dansul, care ținu pănă în dori. Un 
buchet frumos de domnișore forma decorul 
petrecerii. Datorință ași avâ să le amintesc, 
der mai bine tac.

JEl-ll.
*

Societatea de lectură română din Reș- 
nov are ondre a învita la producțiunea 
teatrală împreunată cu dans, ce o va aran- 
gia în folosul fondului său Sâmbătă, în 6 
Ianuarie v. 1901 (cliua de Bobotăză), în 
sala Hotelului mare din loc. începutul la 
orele 7 sera. Comitetul arangiator. Prețul 
întrărei: de familiă 80 cr., de personă 50 
cr SuprasolvirI și oferte marinimose se 
primesc cu mulțămită și se vor chita pe 
cale publică. Venitul curat e destinat pen
tru sporirea fondului societății.

Programa: 1. „Vino lele,“ cor de I. 
Vidu. 2. „Dialog/ (despre meserii și în
vățătură) de I. P. Reteganul. 3. „Doina 
Mehedinți/ solo flaut. 4. „Jidanul călare44 
anecdotă de Th. Speranță. 5. a) „Uite 
mamă”, cor de G. Dima. 6) „Sună buciu
mul14, cor de I. R. Simionescu. 6. Teatru 
„75 mii de lei44, comedie de N. A. Bog
dan. 7. Cuvânt de încheiere. După produc
țiune urmeză dans.

Literatură.
„Pe pragul mormântului*. Sub 

acest titlu a apărut la tipografia „Au
rora” din Gherla nisce versuri funebrale 
de preotul George Simu. Aceste versuri de 
jale, pe care autorul le dedică memoriei 
unui binefăcător al său, sunt frumâse și 
potrivite cu deosebire pentru preoți, în
vățători și cântăreții dela sate. Ele sunt 
olasificate, după cum spune însuși autorul 
în precuvântare, „în partea I, care cuprinde 
cele mai multe versuri pentru popor, pen
tru acel popor, care aprope singur îșl sus
ține preoțimea și învățătorimea sa44, âr par
tea II, cuprinde versuri de jale pentru căr
turari. Acesta cărticioă, cuprinzând 118 
pagine, costă numai 25 cr. plus 3 or. porto 
și se pote procura și dela Tipografia „A. 
Mureșianu“.

Viața și operile lui Andrehl Mu- 
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiîi. 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa- 
randial din Blașiîi.

Scrieri economice.
bianualul de agricultură, al d-lui 

Dr. G'eorge Maior, profesor de agricultură 
a șcâla superidră din Bucuresci; a apărut 
complet.

Manualul cuprinde patru volume, și 
anume: I Agrologia său „Agricultura 
generală*, 524 pag. Prețul 5 cortine (cu 
posta recom. 5 cor 50 b.)

II. Httotechnia seu „cultura spe
cială a plantelor* pe 611 pag, și 202 
gravuri. Prețul 8 cor. (cu posta recom. 
8 cor. 50 b.)

III. Zootechnia seu „cultura gene
rală și specială a vitelor*. Prețul 8 co
rtine (cu posta reoomandată 8 cor. 50 bani). 
Volumul acesta se estinde pe 775 pag. și 
are 225 gravuri. A fost premiat și de Aca
demia Română.

IV. Economia Rurală seu „or- 
ganisațiunea și administrarea moșii
lor mari și mici* cu 35 figuri interca
late în text. Se estinde pe 704 pagine. Pre
țul 8 cortine (cu posta recom. 8 cor. 50 b.)

Manualul d-lui Dr. George Maior a 
fost călduros aprețiat din partea întregei 
presse române. Se află de vânzare și la 
tipografia A. Miueșianu, Brașov. Cele patru 
volumurl se pot procura și deosebit cu pre
țurile arătate mai sus.

Din ale Cronologiei.
(Ceva despre Eră).

Sub eră1) se înțelege în de obște 
o serie de ani, ce se socotesc înce
pând dintr’un anumit an, devenit ce
lebru printr’un deosebit eveniment. 
Așa d. e. după calculațiunea obici
nuită de acji, anul 753 după înte
meierea Romei, e considerat ca anul 
nascerii Domnului nostru Isus Chris
tos, care an a fost apoi luatcabasă 
și început al erei creștine, după care 
socotesce și dateză afli întrâgalume 
creștină anii și întâmplările.

l) Eră este cuvântul latinesc aera, o 
formă pluralică a lui aes, având înțelesul 
de unitate fundamentală, în oalculațiunea 
timpului. — Un cas analog de întrebuin
țare ca singular a unei forme pluralioe în 
limba română avem în cuvântul iwă, care 
nu e decât plurarul substantivului latin ius 
(drept); iura deci îusâmnă atât cât „drep
turi14.

Erele după firea lor sunt de 
trei feliuri, și anume era pdte fi sa
vantă sâu civilă (cetățenâscă) sâu bi- 
sericescă. Era se numesce savantă 
atunci, când e întrebuințată în cal- 
culațiune numai de anumițl învețațl; 
așa este in vechime era olimpiade
lor, numită ast-fel după marile jo
curi naționale ale Grecilor aranjate 
în Olimpia. (Era îșl lua începutul cu 

anul 776 a. Ohr). Bisericâscă este era 
întrebuințată de biserică, așa e d. e. 
la popdrele creștine de afli era nas
cerii Domnului sâu cum era mai 
înainte Era dela facerea lumei sâu 
cum e afli în parte la Românii noș- 
trii greco-uniți Era unirei cu bise
rica Romei, âr la Mohamedam Hed- 
șra (Hegira) adecă Era dela fuga lui 
Mohamed din Mecca în Medina (622 
după Christos). Hr Era civilă e Era 
întrebuințată din partea statului fără 
considerare la era bisericâscă; așa 
d. e. în România ca un fel de eră 
civilă pâte fi socotită era dela pro
clamarea independenței sâu a Re
gatului, sâu la vechii Romani Era 
dela întemeierea cetății Roma, sâu 
dela alungarea regilor etc. De alt
mintrelea la Romoni Era dela înte
meierea Romei (ab urbe condita), 
folosită numai dela împăratul Au
gust încoce, era mai mult savantă, 
deâre-ce o aflăm întrebuințată mai 
mult la scriitori, decât în viâța ci
vilă. In trecăt notez, că Era dela 
zidirea Romei în genere cunoscută, 
care-șî ia începutul cu anul 753 a. C., 
e cea stabilită de Varro; o altă Eră 
a zidirei cetăței veclnice este cea a 
lui Cato, având ca început anul 751.

In vechime pănă la introduce
rea creștinismului, deore-ce religiu- 
nea era considerată ca o instituțiune 
de stat, și era una în fiă-care țâră, 
n’ar putâ fi vorba decât de Eră ci
vilă. Și dâcă e tocmai vorba de o 
ast-fel de Eră, apoi se scie, că în 
anticitate o Eră civilă unitară (una 
pentru toți) în genere nu esista. In 
vechime în cele mai multe țerl anii 
erau datați după numele magistra- 
ților superiori din acel an, așa d. e. 
în Atena după numele archonului 
eponim, în Sparta după Eforul epo- 
nimj âr în Roma după numele celor 
doi consuli ai anului.

începând dela ridicarea regatu
lui Macedonean, mai ales prin Alec- 
sandru cel Mare, în vechime aflăm 
după inscripțiunile de pe monetele 
(bani) păstrate, că mai fiă-care oraș 
îșl avea Era sa specială. De altmin
trelea în regatul macedonean, ca 
mai în tote monarchiile din antici
tate, să calcula după anii domniei 
diferiților domnitori. Felul acesta de 
calculațiune îl aflăm în parte și la 
vechii noștri cronicari din țâra ro- 
mânâscă și Moldova, și chiar și în 
cărțile bisericescl, unde anul tipă
ririi, ni-se spune, că cade în anul 
cutare al domniei voevodului de pe 
atunci al țârii românesci sâu Mol
dovei, âr la cărțile bisericescl tipă
rite în Ardeal la porunca principilor 
ardeleni se arată anii domniei „cra
iului * de pe atunci.

cleștat cu manile de gâtul ei, a strîns’o la 
peptul sâu micuț și, cu ochii înflăcărați, 
din adâncul inimei lui de șâpte ani a spus:

— Nu dau eu căprița mea!
Și așa l’a atins pe Jidan împrejurarea 

acâsta, că a rupt sinetul (obligația) și a 
plecat.

De atunci Tudorel îșl iubesce și mai 
mult căprița lui, și de bucuriă i-a legat 
cordică roșie între corne.

Astfel trecu vara. Iedul se făcu mă
rișor. El rodea tot ce găsia, încât nu mai 
rămăsese pom bun în ogradă.

Când veni iârna, ninsorea căcju multă. 
Copacii se îndoiau sub greutatea ei. Din 
luncă crivățul sufla rece, aducând câte-o 
fruncjă uscată pănă ’n geamurile căsuței 
tupilate, unde Tudorel se juca cu spuza 
unui foc de vreascuri.

Noptea Tudorel se scula sperios și 
întreba, făcându-șl cruce:

— Mamă de ce vîjie vântul prin horn?
Er Stana îl strîngea lângă ea, îl să

ruta și-i spunea:
— Nu-i nimic, mamă, așa face vântul. 
Și Tudorel adormea er.

Der, într’o di, capra n’a mai voit să 
mănânce, nici să bea apă, ci sta culcată 

I jos, cu ochii ei galbeni, mari, mari, triști, 
întunecați de bolă.

Când a văflut’o Tudorel, inima lui s’a 
strîns săgetată; s’a apropiat de capră mân- 
găindu-o. Cu ajutorul mă-sei, a dus’o în 
casă, i-a așternut pae, ca să nu-i fiă frig, 
der tote au fost degeaba, căci a doua di 
cu piciorele țapene, cu ochii pe jumătate 
deschiși, capra sta nemișcată și rece.

Tudorel cădu în genunchi și începu 
să plângă, să plângă în mânile lui mici, 
arse de sore. Cu mare greu Stana l’a des
părțit de căprița lui, pe care au îngropat’o 
lângă un șanț.

Dâr Tudorel de atunci n’a mai avut 
inimă în el și, dâcă-1 vedeam trecând pe 
la ferâstră și-l întrebam ce are, el îmi spu
nea cu ochii mijind în lacrimi:

— Căprița mea, a murit căprița mea!
Hr eu îl mângâiam, făgăduindu-i, că-i 

voifi cumpăra la primăvară alta; el însă 
ofta și flicea:

— Nu vreau; eu vreau căprița mea! 
Vedeam eu limpede, că sufletul curat 

al lui Tudorel e greu rănit, cum inima lui 
e arsă de durere.

Și au mers lucrurile tot așa: Tudorel 
slăbind pe fie-care di, pănă ’n Ianuar, când 
cădu la pat, cu cearcăne vinete la ochi, cu 
fața suptă și galbenă ca florea de păpădie. 
El asuda și în asudarea lui suspina:

— Căprița mea! unde-i căprița mea?
Avea călduri. Stana îșl frângea mâ

nile la căpătâiul lui, îi ștergea fruntea de 
ânger mic îmbrobodită de sudore rece; îi 
săruta obrajii lui vestejiți de bolă, triști ca 
o flore de crâng uscată.

Când se mai liniștea, Tudorel deschi
dea ochii lui mari, sperioși; se uita în totă 
casa, tulbure, âr Stana-i făcea cruce pe 
frunte, la încheeturi; îi lua mânile lui slabe 
i-le strîngea, le uda cu lacrimile ei eșite 
din desnădejdea adâncului sufletului ei de 
mamă. Tudorel se uita la iconă, la licărirea 
misteriâsă a candelei; privirea blândă a 
Maicei Domnului îi mângâia durerea; atunci 
o pânză roză îi lumina fața, apoi tremura 
și dicea:

— Căprița mea, căprița mea!
Stana cu sufletul pierdut i-a dat bu- 

rueni: ba a chiămat și pe baba Calița și 

i-a făcut de deochiii cu un cuțit, cu fire de 
mătură și cu o petică roșie, der tote au 
fost zădarnice, căci într’o sără posomorită, 
viscolosă, sufletul nevinovat alui Tudorel 
s’a dus la cerih, sâu cine scie unde.

Ah, eu l’am vâdut cu pieptul lui slă
buț, întins pe lavița din casă, cu mânile 
încrucișate pe veciă, încins cu o curelușă, 
cu bocâncl în piciore.

Apoi l’au adus în cimiteriul înghețat 
sub un dîmb, unde la primăvară vor în
flori plăpândele lăcrimiore, macii și cicorea 
albastră ca ochii lui Tudorel; unde nalba 
se va înălța cu florile ei albe ca sufletul 
lui curat.

I-am pus la căpătâifi o piâtră:
„Aici se odihnesce Tudorel, născut la 

1 Maifi 1890 și mort la 4 Februar 1898 
pentru-c’a avut prea multă inimă44.

Sărmanul Tudorel! Acum când scriu 
aceste rânduri în amintirea lui, par’că-i 
aud glasul dulce, subțire de argint, dicând 
cu foc:

Nu dau eu căprița mea! Unde e că
prița mea ?

(„Noua Revistă rom.“) S. Seriban.
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Pe timpul împăraților Romani 
anii erau însemnați după domnia 
împăratului și în parte și după nu
mele celor doi consuli ai anului. 
După ștergerea consulatului s’a in
trodus calculațiunea după indicționii, 
(anii de dare) adecă după câte un 
ciclu său period de 15 ani, cari la 
început aveau valăre numai pentru 
încassarea dărilor.

In vechiul testament, așa-dără 
Ia vechii Evrei aflăm diferite soiuri 
de Eră, între acestea și Era dela 
facerea lumei, care a trecut apoi și 
în biserica creștină deja de prin 
văcul al treilea după Christos. Is- 
vorele vechiului testament, cari s’au 
folosit la stabilirea acestei Ere, ne- 
fiind însă destul de clare și lămurite, 
nu s’a putut ajunge la întocmirea 
unei Ere sigure, căci începând dela 
lulius Africanus, cel mai vechiu 
cronograf creștin, care a trăit pe la 
începutul sutei a treia după nas- 
cerea Mântuitorului, și pănă în Țiua 
de ac|I, s’a ajuns cu totul la vre-o 
două sute de hipotese.

Dintre aceste Ere dela facerea 
lumei cea mai însemnată este Era 
bizantină său Constantinopolitană, intro
dusă în imperiul bizantin prin veacul 
al nouălea după Christos. Era a- 
câsta, care ’șl ia începutul cu anul 
5509 înainte de Christos — anul să 
începe cu 1 Septemvrie — a trecut 
dela Greci la tote poporele orto- 
docse ale orientului, unde s’a sus
ținut mai pănă bine de curând. 
Rușii au socotit după acâstă Eră 
pănă pe timpul lui Petru cel mare, 
âr Grecii de acjl pănă la eliberarea 
lor de sub jugul turcesc. La noi 
Românii Era bizantină dela facerea 
lumei s’a susținut mai pănă la sfîr- 
șitul veacului trecut, mai ales în bi
serică.

La început Eră obicinuită la 
creștini a fost și Era așa numită 
Dioclețiană sâu a Martirilor, ce se în
cepea cu primul an al domniei îm
păratului Dioclețian, sub care s’au 
început persecuțiunile său prigonirea 
creștinilor pe tătă linia.

Dintre Erele creștine însă aceea, 
care a devenit cu timpul comună 
tuturor pbporelor creștine, este Era 
nascerei Domnului Christos. In biserica 
creștină încă de prin suta a cincea 
se socotea dela întruparea Domnului 
(ab incarnatione Domini.) Noua Eră 
s’a generalisat mai ales în apus 
prin călugărul Dionysius Exiguus (f 556) 
care a trăit în veacul al șâselea. Nas- 
cerea lui Christos a pus’o Dionysius 
pe cjiua de 25 Decemvrie, înțelegând 
sub Incarnatio nu nascerea (nativitas), 
ci întruparea Domnului Christos sâu 
pogorîrea Duhului sfânt asupra fe- 
ciorei Maria. Domnia lui Carol cel 
mare încă a contribuit mult la răs
pândirea erei dionisice.

S,e scie însă, că era Nascerii 
Domnului, așa precum a stabilit’o 
călugărul Dionisie, nu este esactă, 
deorece el nascerea lui Christos a 
pus’o greșit în anul 753 după înte
meierea Romei, așadâră cu cel 
puțin 4 — 5 ani mai târcjiu, decât 
cum s’a întâmplat, deărece după 
Matei, 2, 1, sqq; 2, 22; Luca 1, 5 
Domnul Christos s’a născut pe tim
pul domniei lui Herodes (7rod), des
pre care se scie că a murit cu puțin 
înainte de Pascile Evreescî din anul 
750 după întemeiarea Romei. Ca 
dat al nascerei lui Christos prin ur
mare s’a stabilit de învățații vre
murilor nostre alți ani: Petav ad
mite anul 749, astronomul Keppler 
a. 748, 6r Sanclemente a. 747 după 
zidirea cetății Roma.

OrI-cum ar fi însă, cu tăte că 
epoca erei creștine stabilite de călu- 
gărui Dionisie — căci epocă să nu- 
mesce în graiul sciențific anul, cu 
care să începe Era, — e greșit cal
culată, Era nascerei Domnului adop

tată odată de tote popărele creștine 
are valorea superioră, tocmai pentru- 
că este unitară și generală (aera 
vulgaris'), și în sfârșit și pentru aceea, 
pentru-că nici chiar învățații nu să 
pot înțelege cu toții asupra anului 
nascerei Mântuitorului.

Călindarul să mai pote schimba. 
Așa biserica ortodocsă păte adopta 
călindarul gregorian al bisericei ca
tolice; o Eră însă — fiă și greșită, 
— întrebuințată de atâția mari de 
ani de toți Creștinii, biserica nici 
când nu o va schimba; și așa și 
anul în care vom întră cu ajutorul 
Domnului în curând, va fi între tote 
împrejurările și pentru tote timpurile 
tot anul 1901 dela nascerea Mântui
torului.

Era dela nascerea lui Christos 
la scriitorii noștri încă este veche, 
căci o aflăm parelel întrebuințată 
cu Era dela facerea lumei deja în 
tipăriturile diaconului Ooresi; așa 
cetim d. e. în Sbornicul slavonesc 
tipărit de Coresi în Sebeșul-săsesc 
în 1580 următorul dat al tipăririi: 
S’a sfârșit acâstă sfântă și dumne- 
fleâscă carte, numită Sbornic, dela 
facerea lumei în anul 7088, âr dela 
Nascerea lui Christos 1580, cercul 
sârelui 4, al lunei 1.

N. Sulică.

Obiceiuri rele.
(Note din viâța țerănâscă.)

Ori cine a petrecut cât-va timp 
la țeră, în mijlocul sătânului, chiar 
fără să vre i-s’a presentat dese-orl 
ocasiunea de a observa, obiceiul ce-1 
au țăranii de a lăsa să bea, din co
fele cu apă, pe orl-cine ar întâlni 
în cale: cunoscut sâu necunoscut, 
din satul lui sâu de airea. Și mai 
ales când stăpâna cofelor e „juna 
Rodică“, fără sete chiar mulți vor 
dori se bea, și liberi sunt.

Faptul acesta deși arată un 
sentiment de bună-voință, deși pare 
a reflecta o notă distinctă în carac
terul țăranului român; totuși după 
spusele igieniștilor, bine ar fi dâcă 
ar fi mai puțin binevoitor, când e 
vprba de a-șl face rău, ori să facă 
rău altuia.

In adevăr cine pote să-l asigure, 
că cel care a beut din cofă—drept 
iriulțămire — n’a lăsat în apă, — 
care e un mediu favorabil transmi- 
terei bacteriilor — microbii vre-unei 
grosnice bâle, sâu din contră, odată 
cu satisfacerea acestei trebuințe na
turale, n’a căpătat „o moșie“, care 
mai curând seu mai târcjiu, să-l 
aducă în acea stare, în cât ultimul 
lâc, să-l prevadă într’o sapă și-o lo
pată

Etă câte-va cașuri, ce le amin- 
tesce un binevoitor al poporului în 
revista populară „Albina" din Bu- 
curesci.

Intr’un sat, copiii erau bolnavi 
de anghină difterică. O femeie, mamă 
a trei copii, tustrei bolnavi, venia 
cu cofele pline cu apă. Pe drum e 
întâmpinată de un om cam în vâr
stă și un copilaș, care cere să bea 
și ea le dă. Ori cine-și pote închi
pui, că copilul acesta a căpătat și 
el anghină.

Fără a mai întră în amănunte, 
voi trece la nunta țărănâscă, unde 
pe lângă cânt și joc, plosca nu lip- 
sesce. De datoria iîunului mare, se 
scie că este să umble printre nun
tași îmbiindu i, ca să ureze viâță 
lungă și fericită tinerilor, numai 
când are „drăgălașa ploscă" în mână. 
Și dâcă ne închipuim că la o nuntă 
țărănescă, ar veni, nu după cum 
cjice poetul:

„Din munți și văi, de peste țări 
Din larg cuprins de multe mări 
Nuntași din noue-decl de țări", 

ci numai din câte-va sate din îm
prejurimi și totuși ar trebui să ne 
înspăimântăm!

Cine pote tăgădui bre, că prin
tre nuntași nu se găsesc mulți ofti
coși seu atinși de alte bole molip- 
sitbre ?

Halal cinste!
Fie-căruia, cred că îi este prea 

cunoscut faptul, că la masa țăranu
lui nu se găsesce decât o singură 
strachină, pusă la mijlocul mesei, 
din care mănâncă toți cu lingurele, 
cari adesea-s mai puține decât nu
mărul mesenilor.

Lucrul e rău, căci multe bole 
rele se pot trece dela unul la altul.

Rău este și obiceiul de a se să
ruta în gură, căci gura e un fel de 
magazie de microbi, unde se găsesc 
microbii tuturor bălelor!

In legătură cu acâsta, obiceiul 
de a săruta mâna chiar, nu e bun. 
Un d-n dr. vorbesce pe larg despre 
urmările acestui obiceiu, conchicjând 
că ar fi bine numai să 4i°em! nu 
însă să făptuim flisele.

E de observat apoi obiceiul ce-1 
au mamele de a mesteca alimentele 
micului copilaș, care în lipsa dinți
lor n’ar trebui hrănit de cât cu lapte, 
primul aliment pentru noul născut. 
Că faptul hrănirii copilului cu alte 
alimente, în afară de lapte, mai îna
inte de vremea anumită, e dăunător 
sănătății copilului, las celor în drept 
să vorbâscă, căci vor fi ascultați 
mai cu credință și credința dă pu
terea.

In trecăt pot spune numai că, 
odată cu alimentele mestecate, mama 
Introduce în organismul fraged al 
micului ei copil, o sumă de microbi 
de care gura sa abundă, cari nu pot 
de cât să dobbre mica ființă.

Obiceiul de a scuipa pe jos, 
cât și contrarul de a înghiți saliva 
destul de frequent mai ales la oraș
— sunt de natură vrednică de cri
ticat.

In cașul întâiu scuipând pe jos 
microbii diferitelor bble, în special 
ai tuberculosei, fiind dați afară, nu 
după mult timp se ridică plutind în 
aerul pe care-1 respirăm.

In cașul al doilea, după cum 
ne asigură doctorii, saliva și alte 
materii stricate ale gurei, înghițite 
vatemă stomacul, care nu ne mai 
pote hrăni bine, și deci slăbim ; fiind 
slabi, bolele ușor se pot împrieteni 
cu noi.

S’a întâmplat, că o „jigodie" 
sâu „turbare de câne" — ca se mă 
servesc de propria-i espresie — să 
bea din cofa cu apă a sătânului 
nostru. In acest caz ce face el? 
cred că sciți: varsă puțină apă jos 
și apoi bea.

Ce obiceid pote fi ore mai pe
riculos ca acesta, când e bine con
statat faptul, că multe bble le con- 
tractâză omul dela animalele încon- 
jurătore și în special dela câni și 
pisici! E destul să fi căcjut în apă 
numai câte-va picături din balele 
unui câne turbat — atâta numai că 
bolnavii de turbare au orore de apă
— pentru-ca să fiă în stare a infecta 
pe cel care beuse.

Cașuri se întâmplă adesea: i-a 
venit așa... din apă... d-le, vai de 
noi, cțice țăranul ridicând din umeri.

Obiceiul de a-și depune mate
riile devenite în urmă vătămătore 
corpului, pe la spatele casei, prin 
grădini seu prin șanțuri, e dăunător 
sănătăți ii.

Aceste materii, cari conțin ade
sea germenele unei ființe vii, pulve- 
risându-se sunt luate de vânt și de
puse pe legumele cu cari se hră
nesc seu sunt luate de curentul ape
lor, cari de multe ori câte puțin 
se scurg în fântânile de unde iau 
ei apă.

Chiar și din punctul de vedere e 
moral lipsa latrinelor, însâmnă ui c 
regres.

Mă opresc, de-ocamdată la acesi : 
câte-va pilde de obiceiuri rele, ca' 
au consecințe funeste pentru v 
gorea și vitalitatea claselor munu?--- 
tbre.

„Călindarul Plugarului” 

pe anul ceniun £909, 
se pote procură dela Tipografia A Mureșia 

din llrașov.
„Călindarul Plugarului'* întră în ant 

al IX-lea, cuprindând: In partea calendar! 
tică: Cronologia anului 1901, Regentul anv 
lui; Sărbătorile și alte dile schimbător ’ 
Calculul sărbătorilor mai mari; Postul 
etc. Urmâză partea strict calendaristic 
cele 12 luni ale anului cu sfaturi peni 
plugari și semnele de timp după calenc 
rul de 100 de ani.

Urmeză Genealogia domnitorilor; 4 
bele telegramelor și postale; Competin' 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; ap.. 
Târgurile din Ardeal, Bănat și Țâra ung\ 
râscă după datele oficiose îndreptate și r 
blicate de ministrul de comerciîi.

In partea literară se găsesc buci' 
alese: Cântec (poesiă de G. Coșbuc); Osta
șilor Români (P. Dulfu)”; Dorobanțul (G. 
Coșbuo); Crainicul primăverei (Sân-Petrea- 
nul); Testamentul lui Moș-Cârlig, schiță de 
I. C. Panțu; o frumosă Poveste de pe vre
mea când Mântuitorul Christos umbla pe 
pământ; Cuvinte înțelepte ș. a.

In partea economică: Lucrarea pămân
tului; Crescerea vitelor; Hrana vitelor- 
Grijile de avut la hrănirea vitelor; Hrana 
țăranului și crescerea caprelor; Puterea de 
nutrire a pomelor.

Economia casnică: Prăsirea curcilor; 
Clocirea și crescerea puilor de găină; Con
servarea ouălor. Urmâză felurite povețe tot 
din sfera economiei casnice.

In fine o interesantă istorisire despre 
Ciudățeniile trăsnetului.

De astă-dată „Călindarul Plugarului" 
cuprinde ilustrațiunile: edificiul gimnasiului 
român din Brașov și sala festivă a acestui 
gimnasiu.

Călindarul costă 25 crucerl său 51? 
bani esemplarul, (-|- 5 bani porto postai 
Vendetorilor se dă rabat cuvenit.

1ULTE ȘI DE TOTE.

13 reguli ale sănetății.
Medicul 'de odir oră al cancelarului 

Bismark dă următorele regule higienice, 
pe care le ave în vedere des și față de 
pacientul său Bismark:

1) GrijițI ca corpul vostru să fiă să
nătos, capabil la muncă și la distracția, 
der nu faceți esces nici la muncă, nici la 
distracția.

2) Nu vă spăriațl de un mic esces, 
dâr păziți-vă a vă deda cu el.

3) Feriți-vă de a lucra tot după un 
șablon.

4) Fiți curagio>I și lăpădațl temerile.
5) Nu vă fiă frică de așa numiții ini

mici esternl, der înarmați-vă corpul în con
tra influenței lor. j

6) Cu deosebire păziți-ve de greșelele c
proprii. *

7) Nu credeți, că sănătatea seu vin- 6 
decarea o puteți avă ca un cadou, ci sili- 
ți-vă a-le merita prin muncă.

8) Ajutați dâr medicului în munca 
sa, ca și el să vă potă ajuta.

9) Nu uitați, că mai Jmult atârnă de 
la voi, ca munca medicului să aibă bun 
resultat.

10. Feriți-vă de a contracta (a vă 
face) obiceiuri.

11) NisuițI spre armonia trupâscă și 
sufletăscă.

12) InvățațI a vă cunosce, a vă judeca 
și a vă disciplina pe voi înși-vă.

♦
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In focul pocăinței.
Era în postul mare. Țăranii se spo- 

eau, oa de obioeiti.
Un țeran îșl înșiră păoatele.
— Apoi de, părinte, de furat nu-I 

.1! Der ui-te oe.... am furat și dela
Ta....

— Și ce-ai furat anume, fiule? — în- 
i popa?
— Fen, Sfinția Ta.
Țăranii nu aveau fen; ărna fusese 

>ă. Popa avea destul.
— Rău, fiule. Dâr îți pare rău de ce 

lurat?
— Rău, părinte.
— Și făgăduesol, că n’ai să mai faol ?
— Ecă, făgăduesc, părinte!...

, Popa înoepe să-I oităsoă deslegările, 
ul tăcea sub patrafir. De-odată îi veni 

oeva în minte.,
- Dâr bine, fiule, oât fen mi-ai fu-

— Opt căpițe mart, părinte.
— Dăr oând fooul lui D-4eu?
— Când? Patru alaltă ert sără și două 
: și, dâoă vom trăi și ne-o ajută D-cjeu, 
am de gând să le fur desără.

Lire turcescl Cump.
Scris, fonc. Albina 5°/0

Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump.

19.- Vend. 19.12
11.30 Vend. 11.40
127. Vend. —.—
58.50 Vend. —.—
10.75 Vend. —.—

100.— Vend. 101.—

Lecțmni de pian.

dendarul septemânei.
ÎMBRE. are 31 dile. ANDREA.

Călend. Iul. v. Călend. Greg.

ț

31 Pro. 14 mii uciși
1 Anul nou sf. Vas.
2 P. Silv. p. Roma
3 Păr. Malachia
4 Ad. 70 Apostoli
5 Sf. mr. Teop. T.
6 f Bot. D-Iui Chris.

13 Ilariu
14 M. Felix
15 Maurus
16 Marcellus
17 Anton pust.
18 S. m. Prisca
19 Sara

•ețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 11 Ianuarie. 1901.

Măsura
< sâu 
greutatea

Calitatea.
Valuta 

în

Kor. fii.

H. L. Grâul cel mai frumos 11 60
Grâu mijlociu . . . 11 20
Grâu mai slab . . . 10 80
Grâu amestecat 9 60
Secară frumosă. . . 8 50

n Săcară mijlocia. . . 8 —
Orz frumos .... 7 40

a Orz mijlociu. . . . 6 90ue Ovăs frumos. . . . 5 50
n Ovăs mijlociu . . . 5 —

Cucuruz ................... 7 40
M Mălaiu (meii!) . . . 8 50

Mazăre........................ 17 40
Linte........................ 22 60
Fasole......................... 10 50

n Sămânță de in . . . 24 —
n Sămânță de cânepă . 8 70

Cartofi........................ 2 —
n Măzăriche................... — —

1 1 kilă Carne de vită . . . — 88
1 » Carne de porc . . . — 88

Carne de berbece. . — 64
kil. Său de vită prospăt . 20 —

.00 „ Său de vită topit . . 76 —

Cursul Ba bursa din Viena.
Din 11 Ianuarie, n. 1901.

...ata ung. de aur 4%......................117.15
nnta de corone ung. 4°/0. . . . 92.25

;’jpr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 120— 
căii. fer. ung. înargint. 4'/2°/o 1C0.20

Z căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.— 
nuri rurale ungare 4% .... 91 60 
auri rurale croate-slavone . . . 92.75 

'dtfpr. ung. cu premii......................166.75
suri pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.25
nta de argint austr...........................98.30
nta de hârtie austr...........................98.20
nta de aur austr..............................117.20

jsurl din 1860.................................  136.75
.iții de-ale Băncei austro-ungară . 16 98
iții de-ale Băncei ung. de credit. 668.— 
jiii de-ale Băncei austr. de credit. 664.—

lapoleondorl............................. . . 19.14
dărci imperiale germane . 117.65
V-jndon vista............................. . 240.55

ris vista................................. . 95.82'4
olițe de corone austr. 4°/0 . . . 98.30
4», italiene......................... . . 90.80

Cursul pieței Bfașov.
Din 12 Ianuarie. 1901.

nota rom. Cump. 18.72 Vend. 18.80 
it?român. Cump. 18.— Vend. 18.10

SW Domnii abonenți, cari încă 
nn și-an reînoit abonamentul cu 
1 Ianuarie st. v., binevoi^scă 
a-1 reînoi neamânaî, ca s6 nu 
li-se întrerupă regulata espedare 
a diarului.

Administrațiunea
,,Siazetei Transilvaniei^.

din 10 Ian. 1901.
Bursa de Bucuresci

Valori
>c>3 Scad, 

cup.
Cu 

baDÎ 
gata

Renta amortisabilă................... f>7o Ajr.-Oct 89.—
„ „ Impr. 1892 . . . 5 „ 88.—

,, din 1893 . . . 5 » 88.—
„ „ 1894 int. 6 mil. 5 „ A-pr.-Oct. —.—
„ „ Impr. de 321/, mil. 4„ lan.-lnl. 75.1/,
„ „ Impr. de 50 mil. . 4 „ n d 74.V,
„ „ Impr. de 274 m. 1890 4 „ 7i n 75.-

, Impr. de 45 m. 1891 4„ 71 » 75.-
„ „ Im. de 120 mil. 1894 4 „ 75.—
„ „ Impr de 90 mil. 1896 4„ 71 71 75?/,

Oblig, de Stat (Conv. rurale)
„ Casei Pensiunilor fr. 300

6 n Mai-Nov. 75 ’/.
10 —t—

„ comunei Bucuresci 18-13 5% Ian.-Inl. —.—
„ „ „ din 1884 5 „ Mai-Nov
„ „ „ din 1888 5„ Iun.-Bec. —.—

„ din 1890 5 „ Mai-Nov. —/—
Scrisuri fonciare rurale . . . 5 n Ian.-lu]. 91.3 .
Scris, fonciare rurale din 1890 4„ 74.’/8

„ „ urbane Bucuresc 77 71 77.1/,
n n n 1•

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 n
n n
n 77

73.—

V. N.
Banca Rom. ult. div. fr. 12.81 500 150 v. —, _..
Banca Națion. uit. div. 85.—
Banca agricolă............................

500 într. v. 2820
500 150 v. 292.—

Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într.v. 201 —
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 n ii 386.—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 387.-
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 —.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —.—
„Patria11 Soc. de asig. uit. 4 lei 100 —.—
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200 —

„ „ „ ,, 2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —,—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1. 
Sociat. p. constr de Tramaxs

1000 77 71
200

20 franci aur............................. .— —.—
Fabricile Unite de gazdse. . . 12 n » 70.—

S e o iii gt t u r 1:

Banca na',, a Rom. 8% Paris .... 87o
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . . 57,,
C isa de depuneri 12„ Berlin .... 5'/0
Londra .... » n Belgia .... 47,)
Viena................... 4'/, Elveția .... b7r

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 10 Ian. 1901

Semințe
Cuali 
tatea 
per

Hect.

Prețul per
100 chilograme

deJ a pană la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.85 7.95
Grâu dela Tisa 80 7.85 7.90
Grâu de Pesta - • • 80 7.70 7.85
Grâu de Alba regală '. . 80 .—
Grâu de Bâcska .... 80 .— ,—
Grâu unguresc de nord . 80 .— .—
Grâu românesc .... 80 — -—

Cuali-
Semințe vechi

Soiul
tatea Prețul per

orî nouă per 
Hect. 100 chilograme

dela pană la
Săcara. . . 70—72 7.— 7.70
Orz .... nutreț. . 60—62 6.85 7.—
Orz .... de rachiu 62—64 6.— 6.10
Orz .... de bere . 64—66 5.70 6.—
Ovăs . . . — .— .—
Cucuruz . . bănățdn . 75 .— .—
Cucuruz . .
Cucuruz . .

alt soiu . 
n J?

73 —.—

Hirișcă . . 5.— 5.20
Producte div. Soiu 1 C u r 8 U Ț

dela până
Săm. de trifoifi Luțernă ungur. 0 —

„ transilvană —.— — .—
H „ bănățenă s a)1 „ roșiă —.— —.—

Ulei de rapiță rafinat duplu 0H
Ulei de in . .
Unsdre de porc dela Pesta 0 51’SO 52—

11 71 dela țeră . dl —
Slănină . . . sventată . »d 40.50 41 —
Prune . . . . din Bosnia 0 15.25 15.75

71
Lictar . . . . Slavon și Serbia 0

rl 1825 18'50
din Serbia în s. H — —.—

Nuci . . . • slavon nou ft
H

—.—
Gogoși. . . • sârbesc —

>7 din Ungaria . . —.— —.—
Miere .... ungurescl. 0 —.— —

n serbesci . (i! —.— —.—
Căra . . . brut . . —.— —.—
Spirt .... Drojdiuțe de s. ——

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

Re face cunoscut, că cu înce
pere dela I Februarie 1901 st. n. o 
Domnă absolventă a Conservato
rului de musică din Bucuresci, va 
începe în orașul nostru un

Curs de pian,
după cerere de și teoria musicei.

Acesta Domnă prepară tot-de- 
odată și pe cei ce doresc a depu 
ne la sfîrșitul anului școlar exa
menul de pian la Conservatorul 
din Bucuresci, spre a obținea un 
certificat valabil.

înscrierile la acest curs se pot 
face în t6te cjilela, între 6rele 2—4 
d. a. în Strada Castelului 56, eta- 
giul I, treptele din drepta.

1207.2—3.

Nr. 74—1901.

PUBLICAȚIUNE.
Se provbcă toți posesorii de cânT, 

de pe teritoriul orașului Brașov, ca 
spre scopul conscrierei cânilor pe unul 
1901, se ia dela o fi c i u 1 orășenesc 
de dare p’mă în 30 Ianuarie a. c. în 
primire foile de insinuare și 
provecjute cu datele recerute, se le 
așternă aceluiaș oficiu, cel mult până 
în 8 Februarie a. c.

Pentru acei posesori de câni, 
cari nu pot scrie, se proved foile de

insinuare, pe temeiul îniormațiunilor 
lor verbale, de cătră oficiul orășe
nesc de dare cu datele recerute.

Acei, cari în decursul anului ajuug 
în posesiunea unui câne, Be îndato- 
reză, ca pe basa fbiei de insinuare 
se arate în decursul de 3 cjile oficiu
lui orășenesc de dare, că posed câne. 

Intrelăsarea însinuărei cânilor se 
pedep8e8ce, în jsensul statutului de 
câni, cu pedepsă dela 1 coronă până la 
100 cor., seu cu arestul corespunzător.

Brașov, 3 Ianuarie 1901. 
2—2(1212) Oficiul de dare orășenesc.

In Stupinele Brașovului, (Meli- 
kert, Brasso), se a f 8 ă de 
v e n d a s' e

fit BOU.
Se vinde și pe așteptare. In- 

formaținni, la d-1 capelan din 
Stupim, loan L Maximilianu.

3—10.1210.

mașină, ie trierat,
CU vapor completă, 4 puteri 
de cai, sistem cu dinți la 
botuză se vinde în Codlea.

Amănunte la d-i Iohann Uieresch
în Codlea, nr. 26. 1208.2 —2.

in fi e - ca re fii

AVIS.
Brânză prospetă de Lîptau prima calitate,

-K Câraăței ferbinți cu hrean,
2 Unt prospet (Theebutter) din Lăptăria Centrală.

Cărnuri afumate escelente,
A se capetâ pe lângă un serviciu cu atențiune la

I E. R. FERNENGEL
C îsa Strada SSirselier, podsil Bâtușilor IVr. 2,

9—10.1150.

Â V 1 0.
De sf. serbători recomand ciorapi 

mânuși. — fabricat propr.u — piecum 
albituri, cravate etc.

Hogându-me de o cercetare numerosă,

S3®,

X
X
X
X
X
X
X
X

forte buni și ieftini, 
și tricotagiui*!, K

S. W I L K
Deposit de împletit urî me han ic o G. Foi th

—= Tergul pomelor 18. =— 1201/1-10.

sunt cu tdtă stima

X X X XX XXX XXX XXX X

Unt Pentru Ceai 
din Lăptăria Centrală Brașov, 

si eașO ta
în prăvăliile mai de frunte de delicatese și coloniale, 
d h Lăptăria GWruM Brașov Str. & mijloe nr. 03. 
XXX X X X X XXX XX XX

X
X
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X
X
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Curs d© croitorie
pentru Domne șl Domnișore

se va începe Ia f Februarie ÎSWfl st. n.
Instrucțiunea se va face după o metodă, care in timpul 

fată e recunoscută ca cea mai bună și sigură.
La acest curs vor putea lua parte atât D6mne, cât și Dom-

nișore. Se va instrui după trebuință în limba română, germa
nă și maghiară.

o'Prețurile vor fi cât sâ pâte de moderate- «>
La înscrieiile acestui curs, amatdrele se vor putea presen- 

ța chiar de acuma, până la 22 (9) Ianuarie 1901, în tote cailele 
între orele 2—4 d. a. în Strada Castelului nr. 56, etagiul I, 
treptele din drepta.

După cerere tot acolo se găsesc programele și planul de 
învățământ al sus numitului curs.

OTILIA STEFĂNESCU.2—3,1207.

Subsemriatul aduc la cunoscința publică, că am des
chis cu i sept. a. c. un atelier cu salon pentru 

Croitorie civilă și militară 
în piața Foselor (sub Bucium) nr„ 85.

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

Am și un deposit binișor asortat cu tot felul de materii 
branja acesta.

tj) Practica mea de mai mulți anî ca croitoi în Vietia,
((,) curesci, Cluj ș. a. me pune in plăcuta posiție de a pută esecu- ($) 
(() ta solid și prompt ori ce comandă mi-sar face în branja acâsta, 0 
q) pe lângă condifciunile cele mai convenabile. ©
(ț) Deci mă rog de sprijinul și concursul binevoitor al onor. ©
0 public amator. _ ____ ©
5 n 1Q lf nFetx-d ©
(■ j ’" croitor. Q

'I
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Bu-

TTsiIsl de beie Soluwelxsit-
T

|| Fondată 1867.. |

X

8
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| Fondată 1867. |

Erecții L. HELMBOLD
(Proprietar: VICTOR HELMBOLD.)

Brasov,
■N77“eiss nr

Deposit mare:
Strada, ZvdZilxa.il

Deposit mare:

’ A.

4

abhebâ âe au?,

24, (cașa proprie;.

e

I♦ de obiecte de mt,
f Inele de logodnă
| în diferite mărimi, ^rentate și forme
j fin. ln.ora.te_

de ciasornice elvețiane

Metal, M i c k e 8.

Articole de tacâmuri de argint
&TELBEK de REPARATURI

C.. «y. de oloieote preoții de anr,
UXU.UUJ.6blU argint și petri scumpe.
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Subscrisul imi iau voie a aduce la cunoscința P. T. 
public, că am fiuat asupa-mi in regie proprie 

fostul Restaurant a lui Gabel
nr. 2 în Târgul boilor, (steua roșie) și piața mare nr. 2, 

și sau deschis în 1 Ianuarie fl9Ofi cu 

renumita bere SCHWEHAT păharu cu 9 cr.
Onoratul public va Ii servit cu mâncări buoe și cu 

gust, pe lângă un serviciu prompt și cu atenție.
Mulțumind onoraților mei ospețî pentru încrederea ce 

mi-au dat până acuma, mă rog a sprijini și întreprinde
rea mea cea nouă.

Cu tâtă stima
IKudoIf JForkert,

3—3.1199 Restaurateur.
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1 Este în interesul tuturor abonenților de a face propaganda pentru respândirea
1 „Revistei ilustrate". Cu cât numărul abonenților va fi mai mare, cu atât va

apare Revista mai boeat ilustrată, și mai elegantă.
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Mauuscritele și banii de prenumerațiune sunt de a se trimite la Admi- £ 
nistrația ..Revistei ilustrate" în Soimuș (Sajd-Solymos') p. u. N.-Sajo. *
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©1 mwwl
este ultima novitate în fabricația ciasornicilor.

Aceste ciasornice în miniatură franțuzescl, are lungi
me de 69 cm. — Castenul este acurat ca desemnul, din 
lemn de nuo natural, luoiit, cu sculpturi aurite, și la fiă- 
care oră cântă, cele mai frumosă marșuri și piese de dans.

Prețul numai 9 fi.
Tot acelaș ciasornic fără musics, dar care bate jumă

tățile și orele întregi, numai 6 fii. 80 cr.
i Se garantăză mersul acurat pe minută. ——■
De ore-ce sunt adjustate forte elegant, se p6te con

sidera ca o mobilă frumdsă.
" Se trimite numai cu rambursa. ■-------- :

Decă nu convine, se pâte returna și se restitue bani, de aceea nu e nici un risico.
— Catalog ilustrat despre lanțuri, inele, ciasornice etc. gratis și franco. —

VIEWA, 9. BBea. S®®stgasse nr. 2 BA. 3—,10.
ll 
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filările r rr—î

MhșeagaW fi UM sips*.
Articol Universal, Export în tote țer

CHIEF-OFFICE 48. CRIXTON-ROAD. LONDON S. W
Cele mai sigure, mai bune și totă lumea lăudate și căutate 

lc.ce de casă de vindecare sunt

Balsamul A. Thierry fsrmaci 
un mijloc de vindecare neajuns pentru bdle de pept, piu 

ficat, Stomac, și alte interne. întrebuințat pe din afai .

Mijloc de vindecare miraculos. ?
veritabil numai cel provăcjut cu marea oolore verde Nonnens

marke înregistrată în tote sta'ele culturale, și cu eapsuia tipărită firma: AIIe 
Producția anuală docu nentată 6 millione de sticle.

12 sticle mici seu 6 stiole duple trimise franco cu posta 4 corone. — O sti< 
prospect și însemnarea depourilor din rdte țările lumei fi corone 20 ban 

ssa Trimiterea se face numai după primirea banilor, ssa 

Alifia-Centifolia A. Thierry numită Alifia miracr 
mult cautată, renumită pentru efectele ei vindecătdre. Face operațiuni de p 

Cu aeăsta salbă sau vindecat un caries învechit de 14 ani, declarat de 
rabil, de cuiend și o bdlă de rac învechit de 22 ani. Are efect antiseptic, 
durerile, vindecă rauele de tot felul, îumoie, disolvă, trage din rană ori-ee 
strein. — Un borcan costă 1 cor. 80 banT. — Se trimite numai după pri 
banilor. La comande mai mari se dă mai ieftin. Se produce anual 1000.000 bo ..

Despre amendouă mijldeele de vindecare se pote vedea o archivă de at. 
originale din tote țările lumei. — Atrag atențiunea a se feri de falsificate și ; 
ateițiuue că borcanele se fie provedute cu firma: AjjOtheke zum Schutzeng >a 
A. Thierry. — Unde nu sunt depourl se nu se cumpere falsificate, ci se adr. . 
comantlele direct la

Apotheker A. Thierry’s Fabrik în Pregrada bei RollitSCll-SaiierlJr1
(Liferant des ostorr. k. k. Staatsbeiiinten-Vcrbandes.)

(Contractor of the War-Office und the Admiralty, Loudon.) u-‘

Tipografia A. Mureșianu. Brașov.

ZvdZilxa.il

