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Din cnnsn sfintei serbiitorl de inune, Marți, 
■Sf. Vasilie, diarul nu va ap Ar 6 până Miercuri sera.

Anul nou.
Anul, de care ne despărțim, ne 

lăsă cu nisce impresiuni, cari ne fac 
simțim, că s’a petrecut ceva de 

mare cumpănă pentru poporul nos
tru, despre ce înse nu ne putem da 
deplin semă. A fost un an de probă 
și de avertisment tot-odată pentru 
noi Românii dintre Tisa și Carpați 
la încheierea a două lustre, ce s’au 
succedat în viăța nostră națională 
și de partid.

Cu ce ni-am ales în acești 4ece 
ani după atâtea frământări, sbuciu- 
mări și suferințe? Iucătrău am por
nit și unde am ajuns?

Erau umflate pânzele speranțe
lor, cu cari conducerea partidului 
nostru pornise la luptă la începutul 
anului 1892. Cum s’au realisat aceste 
■speranțe ?

Atitudinea partidului nostru în 
fața alegerilor dietale și municipale 
din acest an avea ee fio măsurătorul 
pentru a judeca întru cât la între
barea de mai sus se pote răspunde 
favorabil ori nu?

Fără de a mai esamina în acest 
moment părțile luminbse și umbi^e 
ale amintitei atitudini; fără «Șy.-f'a 
asemăna tabloul de acum cjece ani, 
cu acela, ce ni-l’a oferit anul trecut, 
vedem și simțim cu toții deosebirea, 
vedem neajunsurile, ce le-au adus cu 
sine urgia contrarilor și slăbiciunea și 
patima din sinul nostru. Dâr mai 
rult, suntem convinși, că am ajuns 
1 un punct, unde trebue se ne 
rarim, ca să ne cugetăm serios și 
ensciențios, ce se întreprindem în 
vitor, pentru-ca se ne putem reculege 
dpă multele loviri și desamăgirl, 
ce le-am suferit

Privind, așa convinși, înaintea 
nostră, ne cuprinde hotărîrea și spe- 
raița, că în viitor vom nisui cu toții 
a-1 face tote mai bine.

Și numai gândul, că va fi așa 
ne dă nouă putere de energia. Grân- 
dulînsă trebue să se facă faptă, căci 
nurai așa pote fi scăpare pentru 
neanul nostru mult prigonit.

In răstimp de trei-c]ecl de ani 
pufeea publică n’a făcut nici un 
singir pas, ca se nu fi țintit la slă
birea ba la nimicirea nostră ca in
dividualitate etnică, ca Români. 
Aduși lucrurile păn’ acolo, încât 
particule din dietă îșl aruncă una 
alteiaîn față ca păcat de trădare 
de patiă, orl-ce înclinare ori apa- 
rintă (o înclinare de a se arăta mai 
echitalii față cu Românii și cu ce
lelalte naționalități!

Și regimul de acum nu se de
osebește întru nimic de cele de mai 
înainte, ^ând e vorba de împăcarea 
naționa'hăților!

Noi Românii n’avem să aștep
tăm deci lela nimeni nimic, ci totul 
are să ne vină numai dela statorni
cia și hănicia nostră propriă.

Drepturile unui popor nu se cer
șesc și nu se dăruiesc, ci se eluptă. 
Acesta sen’o uităm nicl-odată..

ANUL LXV.

Brașov, Luni-Marțî 1 (14) Ianuarie.

In anul nou ne aștâptă deră 
continuarea grelei lupte, ce-o pur
tăm de peste trei-tjecl de ani, ba 
poporul român o luptă de sute de 
ani în contra acelorași dușmani.

Isbenda e încă forte îndepărtată. 
Nîci că pdte fi vorba de ea pe câtă 
vreme nu va străbate în massele po
porului nostru conseiința stărei de
plorabile și umilitbre, la care e redus, 
și conseiința demnității sale.

Conseiința acâsta s’o deșteptăm 
cu toții și la tot pasul în poporul 
nostru. Atunci vom pute <jice că 
am făcut mult, aprope tot pentru 
causa nostră, și ne vom apropia cu 
mulțl și mari pași de un an nou 
fericit și în trebile nbstre publice 
naționale.

O voce despre autonomie. „Bu- 
dapesli Ilirlap", organ guvernamental și 
care are conexiuni cu unii din membrii 
marcant! ai Congresului catolic, ocupân- 
du-se în numărul seu dela 11 Ianuarie n. 
de cestiunea autonomiei catolice, scrie în
tre altele:

„...Adevărat, că guvernul nu vre se 
satisfacă nici celor mai moderate preten-1 
siuni. In jurstările actuale și după' antece
dențele întâmplate, nici nu ne putem în
chipui guvern, care ar voi seu ar pute să 
renunțe la influența sa asupra afacerilor 
catolice. Nimeni să nu ne înțelegă greșit. 
Autonomia ar pute să-și ia originaji’numai 
din voința u: nimă a puterii statului și a 
episcopilor. Așa-der pănă atunci când va 
fi un guvern, care într’adevăr vre autono
mia și care e și aplecat [să pregătescă 
constant și cu dibăcie afacerea acesta, — 
pănă atunci, dicem, pdte să se înființeze 
sub numirea de autonomie un organism 
dre-care, o creațiune incapabilă de a vie
țui, ea însă nu pdte fi decât sterpă din 
punctul de vedere al interesului ’național, 
ce pretinde participarea mirenilor catolici 
în afacerile bisericesc! cu caracter lu- 
mean.... Noi am dori, ca congresul catolic 
să nu primâscă nici un fel de organism, 
ci să-și esprime postulatul, ca înființarea 
autonomiei catolice să se facă în mare și 
în întreg pe basa acelei lucrări, pe care a 
pregătit’o primul congres".

Să se ia așa-der lucrul dela început 
și apoi catolicii să aștepte venirea altui 
guvern mai accesibil pentru pretensiunile 
lor. Mai scurt dis, autonomia catolică să 
se amâne ad calendas graecas...

Retragerea lui Goluchowski. 
Lui „Hamburger Nachrichten“ i-se anunță 
din Viena, că ministrul comun de esterne 
Goluchowski și-ar fi înaintat cererea de demi- 
siune. Scirea e combătută, ce-i drept, însă 
cercurile competente din Viena nu se în- 
doesc în aceea, că demonstrațiunile polo- 
nese din Galiția și împrejurarea, că locții
torul galițian n’a răspuns la vorbirea lui 
Czartoriszky, a produs sânge rău în Ger
mania și tot aici este a-se căuta și causa 
pretinsei retrageri a lui Goluchowski. 
Scirea despre retragerea lui Goluchowski o 
aduce și foia rusescă \,,Birsevija Vjedo- 
most“ dicând, că urmașul lui va fi baro
nul Lexa-Aehrenthal, ambasador austro- 

■ ungar la Petersburg, care este amic sin
cer al apropierii Austro-Ungariei de 
Rusia.

Bate câmpii. — Fanaticul săcuiu 
Becsics Gustav a publicat o broșură în
titulată „Acțiune națională". Ce spune 
Beksics? Drept corolar al fantasmago
riilor, ce le pune pe hârtie, el dice: 
„Ungaria său va fi. în viitorul apropiat 
stat național, seu nu va mai rămâne mult 
timp în hotarele ei de adi". Teribilă al
ternativă pentru — șovinișt! I Și ca să fie 
stat național, Beksics strigă după sprijin 
pentru maghiarime pe tdte tărâmurile. 
Munca, ce trebue să se desfășdre, are să 
fie culturală și economică: importantă e 
mai ales politica economică națională. 
Beksics vorbesce în deosebi despre Se
cuime, unde ar trebui să se facă o „înțe- 
leptă" colonisare, să se creeze industrie și 
institute de bani, „cari să ia lupta cu 
Albinau. Ori în cătrău se întdree, tot de 
naționalități se isbesce Săcuiul. Ar vre 
să le scie odată sub glia verde, ca pe 
„globul maghiar" numai Maghiaro-Secui 
să existe.

Invalidarea mandatului din De
șiu, mandat cu care întrase în dieta actuală 
contele leleki Domokos, preocupă viu opi- 
niunea publică maghiară și pressa. Mai 
interesant e, că Curia n’a invalidat man
datul din motive formale, ci pentru corup- 
țiune și tractare cu mâncări și beuturi. 
Acesta e primul cas în Ungaria de câ- 
te-va decenii înedee. Der și mai intere
sau u e. că Curia a scos ast-fel din dietă 
pe un magnat maghiar și vechili mame- 
luc guvernamental — fapt, asupra căruia 
foile „liberale" plâng ca Ieremia pe ruinele 
Ierusalimului. Aceste foi bănuesc și acusă 
Curia de nedreptate, ba unele din ele 
dau a-se înțelege, că în afacerea invali
dării mandatului n’au jucat rol dovedile 
obiective, ci tema, că de s’ar ordona o cer
cetare, s’ar descoperi, că fișpanul din 
Solnoc-Dăbâca a primit ordin de sus se 
dea porunci funcționarilor din administra
ție a vota toți pentru Teleki Domokos. 
In petiția prin care s’a atacat mandatul, 
se dice între altele, că alegătorilor români 
li-s’a dat bani, mâncare și băutură și gen- 
darmii i-au ținut închiși într’o cârciumă, 
ca să nu fugă. Fisolgăbirăul i-a dus sub 
escortă de gendarmi la curtea grofului 
Eszterhazy din Hollomezd, unde i-au trac
tat cu băutură și în dorii dilei i-au pus 
în trăsuri și — la Deșiu cu ei. Aici i-au 
închis într’un restaurant. însuși contele 
Teleki i-a omenit cu cognac și colac pe 
cei 49 alegători români.

Alegerea din Deșiu a fost o copie 
fidelă a alegerilor de sub Tisza-Banffy — 
sentința Curiei însă e ceva caracteristic 
și neobicinuit în Ungaria.

„Ne pustiim!"—esclamă cu durere 
Francisc Kossuth în „Egyetertăs"—adecă 
s’ar fi pustiind Maghiarii. Și ce gândiți, 
cine le-ar ocupa locul? Cine, decă nu — 
„Valachii". A cetit Kossuth chiar în fcîia 
lui, că în cei din urmă trei ani 78 de 
proprietăți vechi maghiare au cădut în 
mânile Românilor. O.fi, pote. Der a cuie 
vina?

Kossuth, firesce, scote sabia în con
tra băncilor românesc! și le face vinovate 
pe acestea. Li-ar tăia capul, de ar pute, 
ca și Bekiscs. Mai dice Kossuth, că de 
vină ar fi și „articuluș“-ul din 1695, care a 
impus domnilor de pământ maghiari să 
cruțe pe iobagi, ca să aibă cu cine-și 

„gazeta^ iese iu flăctre dl, 
Abonamente peutrn Ănsiro-Uugana; 
Pe un an 24 oor., pe țâso luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rii do Ihanmsci 2 fi. po an.

Pentru Rpmâula si străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe sbse 
luni 20 fr., pe troi luni IO fr.

N-rii de Jhmtnecâ 8 franol.
Se pronumerft la tdte ofi

ciale poștale din Intru ți din 
afară ți la d-nii colectori.

Abonamentul țeatru srașiii
Ăd/nmistru}nmea, Piața udare. 

Tfirgul Inului Nr. 80, otațiu 
X.: Pe un an 20 cor., pe țâse 
luni 10 oor., pe troi luni 5 coi. 
Cu dusul în oasâ : Po un an 
24 cor., po 6 luni 12 o., pe Trei 
luni 6 corâno__ Un esemplsr
10 bani. — Atftt aoonamentele 
căt și inserțiuniio sunt a se 
plăti Înainte.

munci câmpul și plăti dările. Atunci, 
dice, au invadat iobagii în moșiile neme- 
șesci și s’au răspândit ca roiul în Ardeal. 
Urmașii lor au ocupat apoi pământul, — 
și vă puteți închipui, ce conclusiuni mai 
trage Kossuth. Sireacii! Ei se prăpădesc, 
ei domnii și stăpânii, și noi cei prigoniți 
și nemiluiți, boerim! De vreți să ve amu- 
sați nițel, citiți articolul lui Frânezi Kos
suth din „Egyetertes", nr. dela 12 Ia
nuarie.

Partidul poporal catolic a mai re- 
purtat o victorie, cucerind cercul Galgocz 
al cărui mandat din Octomvrie îl nimi
cise Curia. La alegerea de Joi a reușit 
poporalul Paul Mesz'lenyi față de liberalul 
Rudnyanszky Bela. „Alkotmany", organul 
oficios al partidului, jubileză esclamând: 
„Stă cum în contra minekinilor liberale și 
a volniciei, zidim cetatea tare a adevăru
lui pe stânca conștientelor"....

Petiția dm Năsăud. Curia a des- 
bătut petiția din Năsăud, care ataca man
datul deputatului Dr. Beck Marceli și 
pretindea invalidarea lui pe motive de 
presiuni și corupțiuni. Petiția cerea, ca 
mandatul să i-se dea lui Csokan Janos. 
Curia a respins petiția.

CuStura maghiară și naționalitățile.
Comisiunea financiară a dietei a des- 

bătut în trei ședințe budgetulministeriului 
de culte și instrucțiune -publică. Deja în 
prima ședință de Joi s’au îndreptat ata
curi nesăbuite în contra șcdlelor nema
ghiare și a învățământului confesional, și 
am vădut,, cum ministrul Wlassics a asi
gurat pe kossuthiști și guvernamentali, că 
politica culturală maghiară stă adi pe te
melii tari și causa maghiarisării merge 
înainte cu. pași siguri.

Desbaterea s’a continuat în ședința 
de Vineri. La posiția: „gimnasiile de stat", 
Komjathy Bela a accentuat din nou gre
șita plasare a gimnasiilor acestora din 
punct de vedere naționalist. Komjathy ar 
dori, ca aceste gimnasii să facă [minuni 
în răspândirea culturei maghiare și a ma
ghiarisării— Berzeviczg Albert l’a combătut 
arătând, că școlele de stat înființate în 
ținuturile locuite de naționalități aduc 
mari servicii ideii de stat maghiar; ele 
sunt chemate în primul rând de a ridica 
nivelul cultural al Maghiarilor, der tot
odată dau și naționalităților putința de 
a-se cultiva (di: maghiarisa — Red.) — 
Fostul ministru de tristă amintire Hiero- 
nymi e de părere, că nu felul cum sunt 
plasate școlele medii pdte să fie lucru 
principal, ci cucerirea tinerilor nemaghiari 
de cătră societatea maghiară.

Cam de aceeași părere e și d-1 Wlas
sics. El dise, că cea mai corectă politică 
față cu naționalitățile este a face, ca cul
tura maghiară se atragă pe ceilalți cetă
țeni (nemaghiari). Nu e de părere tocmai, 
ca să se aplice forța, der causa maghia
rismului trebue să o apere cu energie.

S’a vorbit și despre școlele de fete. 
Și aici Komjâthy a fost cel dintâiu, care 
și-a ridicat cuvântul în contra școlelor de 
fete românesci, arătând asupra pretinsului 
pericol ce-1 involvă sporirea institutelor 
române de acest fel. El cere dela ministru 
control și strictă

’3Z>
ghiare — Wlas-
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sics s’a ridicat îndată să-i răspundă, lu- 
minându-1 și liniștindu-1.

La posiția inspectoratelor școlare Geza 
Papp a spus, că dreptul de control al sta
tului asupra școlelor confesionale e prea 
neînsemnat din punct de vedere al ma
ghiarismului. Supărat trebue să spună, că 
copiii instruiți în limba maghiară prin 
„ovodele“ statului, decă întră în școlele 
poporale își uită limba maghiară. — 
Wlassics cade și aici ca pisica, în răspun
sul ce-1 dă. El spune, că a dat o nouă 
ordonanță privitor la învățarea limbei ma
ghiare, care va servi cu efect causa ma
ghiarismului.

Nu seim la care ordonanță s’a pro
vocat ministrul Wlassics, căci ordonanțele 
ministeriale unguresc! răsar adi ca bureții 
după ploie în tdte direcțiunile. Vedem 
însă, că adversarii noștri sunt tot mai 
impetuoși, tot mai îndrăsneți și mai terem- 
tette împotriva limbii și culturi poporelor 
nemaghiare. Cu sila vor să ne impună 
limba și cultura lor și în mijldcele de 
aplicat spre ajungerea acestei imorale 
țînte, sunt nealegători și neadormiți.

Luptă crâncenă trebue să susținem 
pentru a-ne apăra tesaurul cel mai scump, 
limba și prin limbă naționalitatea. Și sus
ținem lupta acesta tocmai față cu facto
rii, cari chemați ar fi, să dea și ei sprijin 
la desvoltarea și cultivarea națiunilor ne
maghiare, decă e, cațera acesta să mergă 
spre întărire și consolidare. In loc să fie 
așa, în loc să ne bucurăm și noi de egală 
ocrotire și îndreptățire, pe tote căile în
durăm prigoniri, în tote direcțiunile sun
tem expuși asupririi și nedreptățirii.

Nu-și gândesc ore domnii din Peșta, 
că unde o să ajungă cu politica de ani
hilare ce o fac, și ce se va alege din 
țera în care majoritatea covîrșitore a lo
cuitorilor sunt priviți și tractați ca străini 
pe pământul și în vatra lor străbună?

Congresul pentru autonomia 
catolică.

Joia trecută s’a deschis în Budapesta 
congresul pentru autonomia catolică. Șe
dința de Joi a fost numai formală, de 
constituire. Desbaterile au început în șe
dința de Vineri, după-ce majoritatea a 
respins propunerea lui Simonyi- Semadam, 
ca adecă înainte de desbaterea în merit, 
comisiunea de 27 să clarifice congresul 
privitor la diferențele esistente între pro
iectul elaborat de numita comisiune și în
tre punctul de vedere al guvernului. Pen
tru propunerea Simonyi-Semadam au ple
dat Stefan Rakovszky, Gabriel Ugron și 
contele Zichy. Contra ei a vorbit contele 
Apponyi. Propunerea fiind respinsă de 
majoritate, s’a deschis desbaterea în me
rit, vorbind delegații Fr. Major și Georg 
Micsura.

Etă câte-va amănunte:
Ședința a presidat’o contele Iuliu 

Szapary. S’a cetit procesul verbal al șe
dinței prime asupra căruia s’a încins o 
discuție pasionată. Congresul a decis, ca 
procesul verbal să fie redigeat din nou și 
verificat.

La ordinea dilei Simonyi-Semadam 
și-a motivat printr’un lung discurs propu
nerea despre care am făcut amintire. EI 
găsesce necesar, ca comisiunea de 27 să 
clarifice congresul asupra diferențelor esis
tente între proiectul elaborat de ea și 
între vederile guvernului, căci altfel nu 
se va ajunge la nimic și se va face numai 
risipă de timp, se va zidi pe nisip și re- 
sultatul va fi dubiu. Tot ce se va dobândi, 
va fi o intimidare și membrii congresului 
nu vor sci nici-odată, că ore factorul, care 
deține puterea, voesce s’o esercite acesta 
față de congres pe basa legei, ori din 
punct de vedere politic și de partid. Ori 
că facem autonomie, ori nu. Dăcă guver
nul nu vre se dea avea o autonomie, 
atunci să nu se joce cu noi, căci nu sun
tem copii. Decă suntem catolici și simțim 
că catolicismul e primejduit în Ungaria 
și are lipsă de autonomie, atunci să nu 
ne lăsăm a fi purta+T ' sferă, ca mario

netele, pe cari mâni necunoscute le portă 
dela spate. Numai atunci vom sci ce e 
de făcut cu autonomia, decă vom fi lă
muriți asupra atitudinei guvernului. Și „a 
nu dice nimic" e o părere, der atunci 
vom sci ce e de făcut, nu ne vom tocmi, 
ci vom pretinde drepturile, ce ni-se cuvin 
după lege.

Saghy Gyula e de părere să nu se 
împiedece desbaterea generală.

Bakowszky Stefan dice, că a sunat 
ora ultimă. Congresul nu e o hală de 
vendare, unde să se facă tocmeli cu gu
vernul. Lucrul se tărăgăneză acum de trei 
ani. Guvernul a vrut să arunce odiul ză- 
dărnicirei autonomiei pe alți factori. Tot- 
deuna a dis episcopatului: se poftescă a-și 
espune congresului părerea. EI a și făcu- 
t’o; guvernul însă tot-deuna s’a ascuns 
după pereți spanioli. Acum după-ce ela
boratul a trecut prin retorta tuturor ,co- 
misiunilor, guvernul dice, că-i este greu 
a-și espune punctul său de vedere înain
tea unei comisiuni mai mari, doresce însă 
se se designeze trei bărbați de încredere, 
și-și va spune părerea. După-ce s’a făcut 
și acesta și după-ce s’a redactat un proiect 
de autonomie forte strimt, audim în cesul 
din urmă dela bărbații comisiunei de trei, 
că nu vrea guvernul să ne dea nici drep
turile cuprinse în proiectul de față, că 
esistă și acum diferențe, nouă necunos
cute. — Oratoriii spune mai departe, că or
ganismul proiectat nu satisface așteptări
lor, căci se negă și minimul de drepturi. 
Invinuesce pe Apponyi, că esiteză a da 
lămuririle de lipsă asupra diferențelor și 
se declară pentru propunerea Simonyi-Sem
adam.

Ugron Gabor dice, că congresul ca
tolic nu e demn de rolul, ce i-se pregă- 
tesce. Catolicii trebue se stea pe basa le
gei, căci decă congresul s’ar abate dela 
basa strictă de drept, atunci el se supune 
dictatului unor factori străini. Gând gu
vernul nu țintesce la organisarea autono
miei celor 8 milione de catolici pe basa 
dreptului, ci tinde a vîrî zizanie și con
flicte, congresul s’a abătut dela basa de 
drept și a pășit pe terenul tergueliior. Să 
ni-se desvălescă odată situațiunea în tdtă 
umilirea ei și aceia, cari vor să primescă 
situațiunea acesta. — Primesce propune
rea Simonyi-Semadam.

Pentru propunere mai vorbesce con
tele Ferdinand Zichy și Francisc Major, 
apoi se face votarea. Propunerea e res
pinsă cu 67 contra 45 voturi.

Se începe desbaterea generală a ela
boratului comisiunei de 27.

Fr. Major întrebă, decă după tote 
câte s’au petrecut și după umilirile ce le-a 
suferit catolicismul ungar, se pdte ore 
primi o instituție, care deja din nascere 
vegeteză, în care nu se găsesce forță, 
pulsațiune, din care sângele a fost scurs 
și care numai prin raijloce artificiale pdte 
fi scutită de perirea timpurie. Declară, că 
membrii congresului n’au fost trimiși, ca 
să vândă, ci se elupte drepturi.

Micsura Georg nu primesce elaboratul 
comisiunei de 27, fiind-că e mai bine să 
n’ai nimic, decât să ai ceva ren. Crede, că 
precum Wekerle a mijlocit dela coronă in
troducerea căsătoriei civile, așa și prima
tele cu episcopatul vor sci se esopereze 
dela coronă scutirea drepturilor catoli
cilor.

"" * .

In ședința dela 11 Ianuarie contele 
Albert Apponyi a dat lămuriri cu privire 
la activitatea comisiunei de 27 și la punc
tul de vedere al guvernului. Guvernul 
nu e aplecat a renunța la stabilirea bud
getului fondurilor și nu renunță la con
ducerea școlelor superidre și medii cato
lice regesc!; dă însă congresului dreptul 
de a conlucra și el Ia stabilirea budgetu
lui și la inspecțiunea școlelor. Mai ales în 
judecarea delictelor contra religiunei con
siliul de direcțiune ar presenta ministru
lui pe președintele anchetei și înainte de 
a-se aduce sentința ministrul ar cere tot- 
deuna părerea respectivei autorități ecle- 
siastice. Dăcă congresul primesce punctul 
de vedere al guvernului, el nu renunță 
la un drept. Apponyi spune, că autono

mia va avd tote șcdlele poporale și organi- 
sația comunităților bisericescl în întregi
mea lor; altă sferă de drept autonomia nu 
va căpăta, ea însă va fi pretutindeni unde 
vine sub decisiune vre-o afacere, ce atinge 
interesele bisericesc!. Din asămănarea per- 
derilor și câștigurilor contele Apponyi 
ajunge la resultatul, că catolicii pot primi 
autonomia acesta, care ar fi o forță sta
tornică pentru toți catolicii din Ungaria; 
ea ar fi o armată organisată față cu 'gld- 
tele vechi neorganisate. Primesce proiec
tul comisiunei de 27.

Vorbirea Iui Apponyi a întâmpinat 
și aprobări și desaprobări. O parte a epis- 
copilor au aplaudat pe orator; archiepisco- 
pul Samassa Fa felicitat chiar. La dis
cursul lui Apponyi, probabil, vom mai re
veni.

Președintele a dat apoi cuvântul 
contelui Ferdinand Zichp, care a vorbit 
în contra proiectului. El dise între altele, 
că pe basa celor spuse de Apponyi, nici
odată catolicii nu vor ajunge în posițiu- 
nea, ca autonomia să-și validiteze influ- 
ința sa asupra învățământului. Disposiția 
contemplată de guvern involvă o directă 
renunțare, căci directorii școlelor nu vor 
fi numiți de autonomie, ci de ministru, 
alegând acesta dintre cei pe cari autono
mia îi candideză. Nu va fi tot-deuna Wlas
sics ministru; pdte să vină unul mai bun 
seu altul mai rău decât el, și atunci nu 
se va cunbsce intenția urmașului seu asu
pra lucrurilor, față de cari se cunosc adi 
părerile lui Wlassics. Contele Zichy nu 
privesce autonomia ca factor legislativ, 
ci ca un organism, care-și așterne resolu- 
țiile supremului patron. Nu primesce pro
iectul comisiunei de 27 și cere, ca con
gresul să se reîntorcă la punctul vechiu 
de mânecare și să desbată vechiul proiect 
de statut.

Adi s’a ținut a treia ședință.

Germania și Englitera.
Ședința dela 10 Ianuarie a parlamen

tului german a fost una din cele mai inte
resante. La ordinea dilei era desbaterea 
budgetului.

Primul orator Bassermann (liberal na
țional) salută cu bucurie bunele raporturi 
dintre Germania și Rusia, confirmate și cu 
ocasia întrevederii din Danzig. Privitor la 
relațiile cu Austria oratorul relevă critica 
prințului Czartoriszky din dieta galițiană, 
care s’a esprimat nefavorabil asupra rapor
turilor interne din Germania.

Liebermann-Sonnenberg (partidul re
formei) cere mai întâiu reglementarea ji
dovilor și trece la politica esternă. El atacă 
pe ambasadorul german din Londra Wolff- 
Metternich, care inter pocula a criticat în
suflețirea Germanilor pentru Buri. Stilul ju
venil estravagant ar trebui să se manifes
teze tocmai în iubirea de patrie, er acelora 
cari ne infameză, să nu le arătăm' smo
china în buzunar, ci se-iisbim cu pumnul 
în nas. „Fiind-că poporul german vede în 
Chamberlain pe pricinuitorul răsboiului, el 
pentru noi este ștrengarul cel mai mișel 
din lume.“

Vorbitorul e chemat la. ordine.
Liebermann continuând: N'am alt ter

min pentru Chamberlain, Soldații germani 
veterani trebue apărați față cu asemănarea 
ce a făcut’o Chamberlain. Ei nu sunt.ban
diți și tâlhari. E clar, că armata englesă 
în mare parte e o bandă de jefuitori.

Cancelarul Billow,’’luând cuvântul, cre
de. că esprimă dorința majorității camerei 
când doresce, ca astfel de obiceiuri de cri
tică să nu se împământenească în discusiu- 
nile parlamentului față cu miniștri streini. 
Regretă adânc declarațiile’ antovorbito- 
rului asupra armatei unui stat, cu care Ger
mania stă în bune relații. Nu e permis să 
se ofenseze armatele străine. Câte-va dile 
mai înainte a respins încercarea de a-se 
atinge cine-va de numele armatei germane. 
Decă respingerea acesta ar vră să fie un 
pretext pentru a-se forța o altă atitudine 
față cu răsboiul sud-african, seu un pre
text pentru a-se crea raporturi neamicale 
între poporul german și alt popor cu care 

Germania' nici odată n’a stat pe picior ’ 
inimiciție, atunci — dise Biilow — nu sb 
la îndoială a declara, că la așa ceva n( I 
să particip. Cu discursuri, cu proiec 
resoluțiuni și meetingurl nu vom suferi se 
ni-se determine direcția nostră politică. In
teresele și demnitatea nostră pretind să 
menținem raporturi pacinice și amicale c?* 
Englitera.

Cancelarul își esprimă apoi regrete?' 
asupra modului, în care unul din vorbitol 
s’a pronunțat despre raporturi interne 
din Austria. Pe cum Germania n’ar vede 
cu ochi buni, decă cine-va s’ar amesteca 
în afacerile interne ale ei, tot așa Germ# 
nii trebue să trateze afacerile interne al-e 
altora cu tactul, care e basa cea mai buh1 
a raporturilor sănătose internaționale.

Ortel (conservativ) pretinde o p, 
energică apărare a misionarilor germ^ 
din Transvaal. E pe deplin esplicabil, dise, 
decă revoltei generale în contra lui Chair1 
berlain i-s’a dat și în parlament o espre- 
siune mai tare. Asupra resboiului did 
Africa-de-sud va cade blestemul, precum ț 
asupra acelora, cari l’au provocat și cap. 
au tolerat, ca acest răsboiu- șe fie purtat 
cu atâta necruțare. Vrem să restabilim ra
porturile tradiționale cu Englitera, cum era 
pe timpul lui Bismarck. Vrem să stăm față 
’n față ca buni amici, der suntem reci până 
’n adâncul iniraei și ne vom ține manile 
în buzunar, când e vorba, ca să scdtem 
castanele din foc pentru amic. Ținem la 
tripla alianță între marginile trase de can
celar. Posiția nostră este atât de tare, în
cât n’avem plăcerea sS alergăm după uif- 
menea.

— Bl Decemvrie v.

An nou fericit, cu bine și cu isbândl 
în tote, dorim cetitorilor, colaboratorilor, 
corespondenților și tuturor amicibr foiei 
nostre!

Serbarea dilei de 1 Ianuarie în Bu- 
curesci „Monitorul Oficial14 publică urmă
torul program pentru serbarea dilei de 1 
Ianuarie: Majestatea Sa Regele, împreună 
cu Alteța Sa Regală Principele Ferdinand 
și încunjurat de Curtea Regală, asistă la 
oficiul divin, ce se va celebra la Sf. Mi
tropolie, orele 10 jum. dimineța, față fiind 
d-nii miniștri, d-nii președinți și membrii 
adunărilor legiuitore, cari se vor afla în 
capitală, înaltele curți de casațiune și le 
compturi, Curțile și tribunalele, d-1 prinar 
cu consiliul comunal, oficerii genarali și 
superiori, cari nu vor fi sub arme, camra; 
de comerciu și funcționarii superiori ai, 
Statului. Trăsura Majestăței Sale Regțlui. 
va fi escortată de un escradon de cava
lerie. După serviciul divin, Majestatea Sa. 
Regele trece în revistă garda de oidre 
înșirată în curtea Sf. Mitropolii și inirge- 
în apartamentele I. P. S. S. Metropoliului 
Primat, unde primesce felicitările huitu
lui cler și ale persănelor presente. Inicea 
di, la Palatul din oraș, vor fi deschid re
gistrele de înscriere.

Promoțiuni în c^pitlul din Ligoș.. 
Foia oficială publică, promoțiunea grd'ual'ă 
din capitlul gr.-căt. din Lugoș. Iluir.. Sa 
Petru Pop a fost numit canonic pșpesit, 
R-ssmul Beniamin Densușan canele lec
tor R-ssraul loan Boroș canonic cistode, 
R-ssmul Mihaiu Gianu canonic ctneelar, 
în același timp fii numit de canoiic pre- 
ben’dat R-ssmul d-n Nicolae Nested vicarul 
Hațegului.

Pom de Crăciun. P'rincipelf moște
nitor român Ferdinand a fost țineri di
mineța la Bârlad. Aci, după-cea asistat 
la pomul de Crăciun al snldațijr reg. 4 
de roșiori, al cărui comandant, ’Jupă cum 
se scie, este principesa Maria, s’rintreținut 
mai mult timp cu ofițerii superiori și in
feriori și apoi în uralele publiului Berlă- 
dean, a părăsit acel oraș îndeptându-se, 
spre capitală.

în dina a doua de Crăcim, d-na și , 
d-l G. Gr. Cantacuzino orgpizaseră un 
strălucit pom de Crăciun în dorea micilor 
principi regali Carol, Elisaata și Maria. 
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,Tn mândru molift, adus din pădurea Za
ira de ■ pe valea Prahovei, cu ramuri 
se și întinse, încărcat și înconjurat de-o 
■' me de jucării de tot felul aduse 

anume din Francia și Germania, se ridica 
strălucitor de lumină în mijlocul salonu
lui celui mare al d-nei Gantacuzino. La 
serbarea acesta de copii, cu totul intimă, 
au asistat: M. S. Regina, Principele Fer
dinand și Principesa Maria cu micii prin- 
■ipi Carol, Elisabeta și Maria, apoi d-na 

Olga Mavrogheni, mare domnă de onore 
ja Reginei, d-na Bengescu, domnă de 
onore, d-1 George Filipescu, mare mareșal 
d curții regale, d-na Zoe Rîmniceanu, 
domnă de onore a Principesei Maria, și 
1-1 general Robescu, șeful Casei Altețelor 
Lor Ilegale, precum și părinții copiilor, 
cari au luat parte la serbare. Peste tot 
eiau 40 de copii..

Punctul culminant al serbărei ă fost 
"mpărțirea darurilor. M. Sale Reginei și 
\. S. R- Principesei Maria li-a revenit 
Ate un admirabil vas Galle, încărcate cu 
•rchidee. Principelui Carol i-a revenit o 
rație mare cu soldați de oțel, represen- 
uând tipuri militare din armata română, 
un poney mare și diferite alte jucării. 
Principesei Elisabeta un teatru Guignol, 
conținând un mare nuraer de păpuși fru- 
mdse, apoi un clown, care, mișcat prin un 
mecanism ingenios, opera o mulțime de 
eserciții gimnastice, precum și o admira
bilă păpușă de mărime naturală împodo
bită cu mătăsuri -și dantele. Micei princi
pese Maria o sumă de alte jucării. După 
împărțirea darurilor a avut loc un lunch 
■din cele mai splendide, la care au luat 
parte la două. mese, frumos împodobite, 
toți copiii presenți în frunte cu micii prin
cipi regali, la o-a treia masă Regina, Prin
cipele Ferdinand și Principesa Maria cu 
jsuitele și invitații. Serata a fost din cele 
mai vesele și a durat dela 5—7'/2 sera.

Los von Rom. „Evangelische Kir- 
chenzeitnng44 spune, că în 1901 au trecut 
■dela catolicism la protestentism 6000 de 
persone. Anul precedent trecuseră numai 
4516 — prin urmare mișcarea e în cres- 
cere. In decurs de trei ani numărul con- 
vertiților trece peste cifra de 27,000.

Bal în Si hi în. Reuniunea femeilor 
române din Sibiiti va aranja un băl în 25 
Ianuarie st. n. 1902 în sala cea mare a 
casei societății (Gesellschaftshaus). începu
tul la 8 ore sera.

„Albina44—efecte cauționabiie.„Pes
ter Lloyd44 din 5 1. c. ia act de un circu
lar al ministrului de comerciu Hegediis, 
în care sunt numite efectele, cari se pri
mesc drept cauțiune la întreprinderile sta
tului. Intre acele efecte pentru prima-oră 
vedem figurând și scrisurile fondare ale 
institutului de credit și de economii „Al
bina14 din Sibiiu.

Din Bucuresci ni-se scrie: în sera 
dilei a treia de Crăciun, Societateă „Fră
ția11 a Românilor ardeleni din Cața, șl-a 
ținut obicinuitul seu bal popular, în sala 
Teatrului Eforiei din Bucuresci. Dornici 
de petrecere și conscienți de obolul ce-1 
dau pentru realisarea scopului, ce i-a gru
pat în jurul acestei societăți de binefa
cere și patriotică, — frații noștri transil
văneni s’au presentat într’un nuraer forte 
frumos. Marele salon și lojele erau ticsite 
de lume. La întrarea d-lui Ignatie Mircea, 
președintele harnic și iubit al „Frăției44, 
care de mai multi ani conduce cu multă 
destoinicie și dragoste acestă societate, pu
blicul îi face o entusiastă primire, dând 
gingașei domne, soția d-sale, un frumos bu
chet de fiori. Musica întoneză cântecul re
deșteptării ndstre naționale. Apoi se în
cinge o horă, era hora frăției, pe care o 
jucau Români—sunt sigur — de sub mai 
multe stăpâniri. Costumele variate și ad
mirabile, focul tinereței, pe care-1 scote 
căldura dansului și a sentimentelor în 
cbrajii-bujori ai fetelor și ai flăcăilor, ani
mația și cântecul lăutarilor alternați la 
timp de sunetele unei music! militare, ne 
face să uităm pentru un moment „tdtă 
grija cea lumescă44. Incassările s’ău' urcat, 
după cum mi-s’a spus, aprope la 2000 lei. 

Comitetul societății, merită tota lauda 
pentru activitatea, ce a desfășurat și cu 
acestă ocasiune. Trăescă „Frăția11. în sera 

| anului nou va fi o serbare frumosă po
pulară împreunată cu joc, dată de socie
tatea Dacia Traiană și Frații Români, tot 
în sala Teatrului Eforiei. — B.

In loc de felicitări la anul nou 
au contribuit pentru masa studenților. ro
mâni din Brașov d-nii: Dr. I. Ilosanu, 
Brașov 10 cor. și Dr. Aug. Lemenyi 10 
cor.; er pentru Casa Națională d-nii Be
niamin Clococean (Tohanul-vechiu) 2 cor. 
și G. I. Nica comerciant Brașov 5 corone 
— Atât din partea administrațiunei fon
dului mesei studenților, cât și din partea 
despărțământului Brașov al „Asociațiunei44, 
se aduce marinimoșilor dăruitori căldurdse 
mulțumite.

Tripouri. Vineri ndptea judecătorul 
de instrucție Haniangiu împreună cu d-I 
prim-procuror San Marin au făcut descin
deri la mai multe tripouri din Bucuresci. 
S’au arestat mai multi antreprenori de 
tripouri, cari vor fi supuși judecății. în
semnate sume de bani s’au confiscat de 
pe masa verde, împrejurul căreia tinere
tul nostru aștepta cu inima palpitând ca 
norocul să decidă asupra... sortei. încu- 
rend parchetul va face nouă descinderi și 
pe la alte tripouri, hotărît fiind a stîrpi 
acele localuri de desfrâu și ruină.

Pentru ninsă studenților români 
din Brașov au intrat cu ocasia colinda
tului: Pe lista A. — Eug. Precup 6 cor., 
Oct. Sorescu 5 cor., Tache Stănescu 20 
cor., Nic.Fluștureanu 5 cor., N. Mocan 10 
cor., S. Damian 10 cor., Nic. Eremias 6 
cor., Dr. Hosanu 20 cor., Dr. Mureșianu 10 
cor., B. Baiulescu 8 cor., Petru Nemeș 10 
cor., Ios. Pușcarin 10 cor., Nic. Fizeșianu
5 cor., Christian Kertsch 10 cor., Ioan I. 
Oiurcu 10 cor., Ioan I. Burduloiu 10 cor., 
Voicu Moțoiu 6 cor., G. B. Popp 10 cor., 
Casina Română 10 cor., — cu totul 181 
corone.

Pe lista B. — I. Vătășan 3 cor.. G. 
Șerban 10 cor., I. Aron 4 cor., N. N. 2 
cor., N. Puiu 4 cor., A. Bidu 8 cor.,Elena 
A. Popovic! 20 cor., Basiliu Popovici 4 
cor., Dr. N. Mănoiu 20 cor., Chiffa 4 cor., 
văd. Maria M. Branisce 5 cor., Mariâ lord. 
Munteanu 20 cor., Oncioiu 6 cor., N. N. 2 
cor., Dum. Stinghe 6 cor., Ios. Moldovan
6 cor., Aug. Mazzucchi 10 cor.. M. Bogdan 
4 cor., I. Petric protopop 10 cor., Voina 
6 cor., Dum. Munteanu 4 cor., Dum. Lu
pan 20 cor., V. Sfetea 4 cor., C. Voicu 
4 cor., loan Avrigeanu 8 cor. Gu totul 
194 cor. Din colindat au intrat cu totul, 
375 cor. — Primescă marinimoșii dona
tori cele măi vii mulțămite.—Dw'ecJiîinea 
scotelor medii gr.-or. române din Brașov.

0 disparițiune sensațională. Din 
Budapesta se anunță, că Drul Groc, direc
torul cunoscutei societăți a librarilor edi
tori „Pelas44, a dispărut din acel oraș. Se 
dice, că Groc a delapidat din casa acestei 
societăți suma de 250,000 corone, bani ce 
i-a perdut la bursa din Viena. Ministerul 
de esterne din Viena a avisat de acestă 
disparițiune consulatele austro-ungare din 
România.

Soire polițienescă. Se face cunoscut, 
că boia de gură și de unghii la animale 
încetând pe teritorul comitatului și ora
șului Brașov, carantina a fost desființată.

«Albina» și Secuii.
într’unul din numerele trecute am 

fost reprodus după „Budapesti ERrlap“ soi
rea „înspăimântătdre44 (a adus'o mai în- 
tâifi „Magyarsâg44), că colegiul reformat 
„Bethlen44 din Aîud ar fi vândut „Albinei44 
un bun secuesc de 2000 jugăre. Diarul 
guvernamental elicea, că „Albina44 va vinde 
acel pământ secuesc țăranilor români, „ca 
ei să formeze între Săcui sentinela acelui 
românism triumfător, care în comitate una 
după alta înghite insulele maghiare, cari 
au mai rămas din trecut44.

Tot în acel număr al lui „Budapesti 
Hirlap44 s’a publicat un raport despre des- 

baterea budgetului ministeriului de agri
cultură în comisiunea financiară a dietei, 
în care deputatul Bedci Albert își esprima 
nemulțămirea cu acțiunea s&cuescă a mi
nistrului Daranyi; nu e mulțumit nici cu 
politica de colonisare a guvernului, pen- 
tru-că „Albina" lucreză după un metod 
mai bun etc.

„Revista Economică* din Sibiiu, ca 
să se convingă despre adevărul acestei 
nouă stofe de agitațiune, a trimis pe un 
colaborator al seu la directorul esecutiv 
al „Albinei44 d-1 P. Cosma, ca să-l întrebe, 
decă este adevărat, că „Albina44 ar fi cum
părat dela .colegiul „Bethlen44 un bun de 
2000 jugăre.

D-1 P. Cosma, a declarat, că nimic 
nu este adevărat din cele ce scriu foile 
maghiare despre „Albina44. Tdte sunt scor
nituri tendențidse cu scopuri ascunse. 
Când se agiteză pe acestă temă, n’are să 
se înțelegă țăranul secuifi, care e modest 
și muncitor și nu face datorii, ci „melto- 
șagoș“-ii scăpătat!; După declarațunile 
acestea, d-1 Cosma, face următorea comu
nicare :

„Der, decă vreu acei jurnaliști să 
publice și scirl adevărate despre cumpă
rări de ale „Albinei44, le servesc eu cu 
cea mai recentă scire adevărată. în 81. c., 
a doua di de Crăciunul românesc — a ți
nut erariul — direcțiunea financiară din 
Sighișora — licitație reală contra comu
nei Buia pentru o pretensiune erarială de 
3343 corone. Obiectul licitației au fost 
circa 800 jugăre de pădure și pășune a 
foștilor iobagi români, maghiari și sași, 

! care însă din negligența organelor res
pective, în protocolul funduar era înre
gistrată tot pe comuna politică, ca ’nainte 
de segregare. Foștii iobagi prin plenipo
tențiari lor. între cari și Maurer Bela, 
fostul secretar al fostului comite suprem 
Bethlen Găbor, au înaintat o cerere la 
„Albina44, care încă are pretensiune în- 

i tabulată pe acele realități, ca să participe 
la licitație și să cumpere pentru ei pășu
nea și pădurea, fără care ei nu pot esista. 
„Albina44, deși era a doua di de Crăciun, 
li-a împlinit voia, a participat la licitație 
și a licitat. Reflectant nu era altul, decât 
representantele erariului și „Albina44. Re- 
sultatul a fost, că „Albina44 oferind mai 
mult decât erariul, a rămas ea cumpărător 
a circa 800 jughere pădure și pășune, și 
decă licitația va deveni în valore de drept, 
o va ceda foștilor iobagi din acea co
mună, cari repetez, sunt Români, Maghiari 
și Sași, și cari în felul acesta vor să scape 
de costisitorea tutelă a inspectoratului 
silvanal.

„Poftim obiect de agitație contra 
„Albinei14, care tinde la „deposadcirea Ma-

Obiceiurl de anul nou.
Rar se va găsi popor, care să aibă 

păstrate prin tradițiune atâtea obiceiuri, 
ca poporul românesc. La noi aprope de 
fie-care di a anului e legată câte o amin
tire, schimbată cu vremea în obiceiu și 
păstrată prin us.

Prima di a anului e însă cea mai bo
gată în obiceiuri.

Sorcova, urările, vergelul, calendarul, 
vrăjitul, jocul banilor, plugușorul, deschi
derea cerului, etc., sunt atâtea obiceiuri 
și credințe, cari sunt strîns legate de vieța 
poporului românesc și fără de cari nu poto 
trece anul nou.

Etă, după lucrările etnografice ale 
d-lui S. FI. Marian, membru al Academiei, 
pe scurt rostul fie-cărui obiceifi,

*
Sorcova. Care Român n’a fost sorcovit 

în dina de 1 Ianuarie, pănă în zori? Și cu 
tote astea puțini sunt aceia, cari și-au es- 
plicat presența ramurilor împodobite cu 
hârtii colorate, la copilașii, cari sorcovesc 
și ureză să fie omul „tare ca piatra — iute 
ca săgeta44.

La bătrânii noștri nu se întrebuințau 
hârtii colorate pentru facerea sorcovei, ci 
se luau din dina sf. Andreiu (30 Noem- 
vrie) ramuri de meri, peri, vișini și cireși 
din grădini și se puneau în vase cu apă. 
Pănă la 1 Ianuarie ramurile înmugureau, 
ba multe chiar înfloriau. Mugurii și florile 
acelea erau puse la sorcovele, cu cari sor- 
coviau copii la 1 Ianuarie.

Bătrânii dau copiilor ca dar, pentru 
sorcovit, fuiore, turte și faguri de miere.

AdI darurile se reduc la un gologan, 
— ban și er ban,

*
Plugușorul. Cel mai vechifi dintre 

obiceiuri pare a fi plugușorul. Românul nu 
ară numai tomna și primă-vara, el ară și 
iărna la sf. Vasilie. Și atunci ară mai cu 
chef și mai cu zarvă.

Boii, cari trag plugușorul, sunt împo
dobiți cu clopote, panglici și hârtii aurite, 
er plugarii pocnesc din bice, cântă și ureză 
noroc la casa aceluia, care primesce plu
gușorul să-i tragă brazda norocului pe 
lângă prag.

Cei cari umblă cu plugușorul sunt 
flăcăi tineri aflați încă sub scutul părinți
lor, plugari adevărați, cari tot ară de atât 
amar de vreme pentru norocul și fericirea 
altora.

Urările ce se spun, mai tot-dăuna în 
versuri, cu ocasiunea plugușorului sunt o 
o comoră de idei isvorîte din mintea sim
plului plugar.

Lângă plugușor merg flăcăi cu bu- 
haiu, clopote și bice.

Buhaiul imiteză mugetul boilor, cari 
duc plugul pe brazdă, bicele sunt mi j 1(5- 
cele de îndemn, er clopotele amintesc obi
ceiul crescătorilor de vite, cari în fie
care ciredă aveau câte o vită cu falanga 
la gât.

*
Vasilca. Decă plugușorul e vechili 

obiceifi și de origine curat româneseă, 
vasilca său siva e un obiceiu nou în vieța 
poporului nostru și păstrat mai numai de 
Țigani.

E vorba despre o scrâfă grasă, pe 
care au prins'o nisce Români și nisce Ți
gani și au tăiat’o. Er când au fost la îm- 
părțelă: „luară Românii slănina — er Ți
ganii căpățina44.

Acea căpățină au purtat’o Țiganii 
prin tote părțile, ca se spue povestea ei 
și înțelepciunea lor.

Țiganii iau căpățîna de porc, o îm
podobesc cu flori naturale și artificiale, cu 
panglici și verdețuri, cu cercei, salbe de 
mărgele și de bani, cu basmale de mătase, 
cu beteală și cu o oglindă.

Cântecul vasilcăi are multe variante, 
der tote termină cu rugămintea, ca stăpânii 
căpățînei să fie norociți:

„C'tin colac de grâu curat, 
„Cât piatra morei de lat;
„Sub colac vadra de vin, 
„C’așa-i legea din bătrâni, 
„Din bătrâni, din omeni buni.

Vergelul. Obiceifi usitat mai mult 
în Ardeal. La un om mai cu dare de 
mână s’adună flăcăi și fete și, printre joc 
și cânt, se ghicesce viitorul. Fetele, în spe
cial, țin să-și afle ursitul.

Obiceiul se practică în diferite feluri, 
după localități. In unele locuri se aruncă 
diferite obiecte într’un vas cu apă, un ver- 
gelator spune versuri de ocasie, er un co
pil scote unul câte unul tote obiectele, le 
împarte pe la posesori și ureză în parte 
fie-căruia noroc la cutare afacere și în cu
tare vreme a anului.

In alte părți o femee alesă ca ursi- 
tore ascunde sub talere cuțite, pieptene, 
ardee, etc.

Fetele ridică pe rând talerele și ur- 
sitdrea le spune, că soțul uneia va fi as
cuțit și tăios ca un cuțit, al alteia aprins, 
iute, ca un ardeifi etc.

In sfîrșit, în alte părți vergelul e o 
simplă petrecere cu masă, cânt și joc, or- 
ganisată de flăcăi, cari învită la un loc 
anumit pe fetele din sat cu mamele și ru
dele lor.

„ *
Calendarul. Țăranul ține ca de anul 

nou se-și reguleze calendarul lui anual. 
El vre se scie când are se plouă și când 
va fi secetă, ori care fel de bucate va rodi 
mai bine.

Ca să scie asta, în sera de 31 De
cemvrie ia 12 felii de cepă, le numesce 
cu numele lunilor din an, le săreza și 
le pune la o parte, er a doua di dirninâța 
le cerceteză. Oare felie de cepă va fi cu 
apă, în acea lună va ploua.

Er ca să scie ce fel de bucate ro- 
desce mai mult, ia cărbuni făcuți dintr’un 
lemn și îi aprinde, după ce i-a numit pfe 
unul grâu, pe altul porumb etc., tot în 
sera de 31 Decemvrie. A doua fii îi cer
ceteză. Care cărbune se va fi prefăcut 
complect în cenușe, acel fel de bucate va 
ave rod mai bun în anul început.

Apoi stelele și luna sunt buni sfă
tuitori ai țăranului în privința schimbărei 
timpului. Și schimbarea timpului e tot ce 
intereseză mai mult pe țăran în întrega 
Iui vieță.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 1—1902.

Jocul banilor. Pe unele locuri e 
credința, că banii din comorile îngropate 
se aprind, jocă în noptea anului nou și 
omenii cari- văd flacăra și pun semne unde 
ard, vor găsi a doua di comora.

Potrivit acestei credințe, mulțî îșl 
pierd vremea stând pe câmp în ndptea 
anului nou.

La orașe e alt joc de bani,, la cărți. 
Practica acestui obiceiu e forte costisitdre, 
une-ori ruinătdre pentru jucători.

*
Deschiderea cerului. Credința, că 

în aceeași nopte se deschide cerul, e forte 
răspândită.

Multi pândesc momentul — căci ar 
fi un singur moment — când cerul se des
chide și aceia, cari văd o asemenea mi
nune, se simt fericiți. Ei povestesc, că 
frumosul din cer se cobără și pe pământ 
în acea clipă și că Dumnedeul creator 
s’arată celor cari vor să-1 privescă.

Vrăjitul. Etă cel mai răspândit obi
ceiu la toți Românii. Care fată ori femee 
nu vrăjesce în ajunul anului nou?

Cu plumb topit, ori cu cositor aiun- 
cat în apă, după topire; cu busuioc arun
cat în ieslea vitelor, etc., se caută ghici
rea norocului.

Unele fete, speriate că vremea trece 
și ursitul nu mai vine, caută să afle în 
oglindă chipul acelui ursit. Ele, cătră mie
dul nopții, se desbracă pân’ la piele și în
tră singure într’o cameră unde e o oglindă. 
Cu lampa aprinsă, ele privesc în sticla ce 
le reflecteză chipul. Când a sosit miedul 
nopței. apare în oglindă chipul ursitului, 
palid decă va muri curând, vesel de va 
trăi am mulțî. O clipă și corpul dispare,, 
er fata se retrage spre a gândi la viitorul 
ei mire.

Cel puțin așa spun, că se petrec lu
crurile, fetele cari au vrăjit în felul acesta.

*
Der de am sta să le înșirăm pe tote, 

n’am mai sfîrși o di întregă. „Câte bordee 
— atâtea obicee“. Lăsăm pe fie-care să-și 
petr^că cum i-e placul, urând la toți no
roc și voie bună pentru anul viitor.

Nou abonament
la,

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Ianuarie st. v. 1902

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

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

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

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

Tergul de rîmătorl din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a, fost la 7 

Ian. n. de 21,902 capete, la 8 Ianuarie n. 
au intrat 415 capete și au eșit 331 capete, 
rămânând la 2 Ianuarie n. un număr de 
26 978 capete.

Se no.tăză marfa unguresca: veohe 
grea dela----- fii. tînără grea dela
9 —9 fii., de mijloc dela 90-92 fii. 
ușdră dela 88—90 fii. — Serbescă: grea 
88—90 fii., de mijloc 84—86 fii., ușoră 
82—84 fii. kilogramul.

Carsul leșurilor priva ie
din 24 Dec 1902.

pe anul comun 1902.

NECROLOG. Stefan Roșian catechet, 
adm. protopopesc gr. cat., ca soț. Gabriela 
Helena Roșian ca fiică. Dr. Vaier Laslo, 
văd. Silvia Tempea n. Laslo. Marcel, Lau- 
rian Laslo ca frați și soră, Frieda Konradt 
m. dr. Laslo ca cumnată, Vaier Tempea 
ca nepot, Teodor și Maria Roșian ca socri, 
Ariton și Ana Roșian ca cumnațî, în nu
mele lor și al tuturor consângenilor și al 
afinilor, în nemărginita lor durere anunță 
încetarea din viețâ a preaiubitei și în veci 
neutatei soții, mame, mătușe, cumnate și 
nore Hortensia Leontina Roșian n. 
La* Io, care după scurte suferințe, împăr
tășită cu SS. Sacramente, și-a dat nobilul 
și blândul său suflet în manile Creatoru
lui în 11 Ian. st. n. la 4l/2 ore dimineța, 
în al 31-lea an al etății și al 3-lea al prea 
fericitei sale căsătorii. Osemintele scum
pei decedate se vor aședa spre vecinie re
paus în 13 Ian. a. c. la orele 2 p. ni. în 
cimiterul comun al Clușului. — Clusiu, 11 
Ian. 1902.

— Maria Luchi n. Mureșian, Liviu 
Mureșian, veterinar de stat și medic prac
tic, Elisabeta Tanco n. Mureșian, Dr. Se
ver Mureșian, profesor la școla de belle- 
arte în Iași, Lucreția Moisil n. Mureșian 
ca fiice resp. fii, losif Luchi. major reg. 
ung. în retragere, Cornelia Mureșian n. 
Doinbradi. Dr. Paul Tanco profesor gim- 
nasial, Emilia Mureșian n. Popasu, Dr. 
Constantin Moisil profesor gimnasial ca 
nurori resp. gineri și alte numerose ru
denii anunță, că Vasile Mureșian, învă
țător normal în retragere, după îndelungate 
și grele suferințe și-a dat nobilul său su
flet în mâna Creatorului la 31 Decemvrie 
în etate de 95 de ani înmormântarea s’a 
făcut Joi, 3 Ianuarie 1902 st. n. în cimite- 
riul gr. cat. din Năseud.

A apărut și se pote procura dela Ti
pografia A. Mureșianu (Brașov) „Călindarul 
Plugarului* pe anul comun 1902,—Anul X.

Acest călindar, care se estinde pe 
9 cole de tipar format 8° mare cuprinde:

In partea calendaristică: Cronologia 
anului 1902; Regentul anului; Sărbătorile 
și alte cjile schimbătore ; calculul sărbăto
rilor mai mari; Porturile etc. Urmăză par
tea strict calendaristică: cele 12 luni ale 
anului cu sfaturi pentru plugari și semnele 
de timp după calendarul de 100 de ani.

Urmâză Genealogia domnitorilor ; Ta
xele telegramelor și poștelor; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; Târ
gurile din Ardeal, Bănat și Țâra ungu- 
răscă în ordine alfabetică și apoi după 
lună și di; Tîrgurile din Bucovina; Măsu
rile metrice etc.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese de cetit: „Cetatea dela Fântânele* ; 
(Moțul: Teofil Francii); „O scrisore dela 
Muselim Selou (poesie de G. Coșbuc); 
„Frumosa Irina* (baladă de St. O. Tosif); 
„Raze de primăvară* (poesie de Z. Bârsan- 
Veturio); „Grăuntele de grâu* (de contele 
Lew Tolstoi); „Bătrânul clopotar* (Idilă 
de primăvară, (de W. Korolenko); „Lăcomia 
strică omenia* (Proverbe de Marion); 
„Două hiene* (fabulă, de Gavril Bodnariu); 
„Gâscele Ovreului* (anecdotă, de Cărăbuș).

Partea economică: „O ramură de pro- 
ducțiune și avuția națională* ; „Faceți 
pânză în casă* (ambele de Dr. G. Maior); 
„Economia": „Iernatul vitelor*. — Ur-
meză diferite povețe; lectură distractivă, 
glume etc.

Călindarul are în frunte portretul lui 
George Lazar, cu biografia, (în partea li
terară.)

Un esemplar „Călindarul Plugarului* 
costă 25 cr. (50 bani), plus 5 bani porto 
postai. Vencfetorilor se dă rabat cuvenit.

Tuturor amicilor, cunos- 
cuților și sprijinitorilor mei 
le poftesc

n nou fozicil /

Domnii abonenti, cari nu 
și-au reînoit încă abonamentul, sâ 
binevoiascâ a-1 rein oi. ca se nu 
li-se întrerupă regulata espedare 
a diacului.

Administrațiunea
..Gazetei Transilvaniei^

D. Dozse,
Grmule Restaurante, 

gara Timișâra Joseiine

GursuD pâeței! Brașov.
Din 14 Ianuarie n. 1.902.

Bancnota rom. Cump. 18.94 Vend 18 98 
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 18,84 
Napoleond’orl. Cump. 19.— Vend. 19.04 
Galbeni Cump. 11.34 Vend. 11.40

Proprietar: Dr. Aurel Atureșianu.

Redactor responsabil: Traian TI. Pop.

Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 

.Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5'’/n

127.— Vend. 128.
58.50 Vend. —.
10.72 Vend. —.

100 Vând. 101.

Bu sa da Bucure scl

ouinp. vinde

Basilica.................................... 17.10 is 10
Credit .................................... 396.— 398.-
Clary 40 H. m........................... 156.- 160.—
Navig. pe Dunăre.................... —,— —-
Insbruck .. .......................... 80.-- 86—
Krakau ............................... 71.- 78 —
Laibach ........ 70.- 77—
Buda......................................... _ _
Pa'fiy......................................... 170 - 174—
Crucea roșie austriacă . . 160. - 172 —

>, „ ung..................... 46.75 50 75
n „ Ital.....................

Rudolf....................................
25.50 26.50
78 — >•0 —

Salm........................................ 222 - 22b —
Salzburg.................................... —
St. Geuois .......................... 240. - 250 —
Stanislau.............................. ____
Tnentine 4’/2"/0 100 m. c. . 396.75 398.75

„ 4% 50 .................... 29.40 31.40
Waldstein.................... . 40.— 0.—

„ de 10 franci . . , 22— 24—
Banca h. ung. 4°/fl .... —.—

Nr. 251 1902.

PUBLICAȚIUNE,
Se provocă toți posesorii de cân 

de pe teritoriul orașului Brașov, 
spre scopul conscrierei cânilor pe anul 
1902 se ia dela oficiul orășenesc 
de dare până în 30 Ianuarie a. c. în 
primire foile de insinuare, și 
proveijute cu datele recerute, se le 
aștârnă aceluiași oficiu, cel mult până 
la 10 Februarie a. c.

Pentru acei posesori de câni, 
cari nu pot scrie, se proved foile de 
insinuare, pe temeiul înformațiunilor 
lor verbale, de cătră oficiul orășenesc 
de dare cu datele recerute,

Acei, cari îndecursul anului ajung 
în posesiunea unui câne, se îndato- 
reză, ca pe ba sa foiei de insinuare 
se arate îndecursul de 3 cjîle oficiu- 
Jui orășenesc de dare, că posede cane.

Intrelăsarea însinuărei cânilor se 
pedepsesce, în sensul statutului de 
câni, cu pedepsă dela 1 cor. până Ic 
100 corone seu cu arestul corespunselor.

Brașov, 10 Ianuarie 190'2.
Oficiul de dare orășenesc.

din 2.1 Dec 1901

Valori
1

«aS 
rO

Scad, 
cup.

Cu 
ban I 
gata

Renta amortisabilă..................... ‘■'"/o Apr,-Oct 94.’/2
„ „ lmpr. 1892 . . 5 >, Ian.-lnl. 63
„ „ din 1893 . . . 6 »
„ „ 1894 int. 6 mil. 6 „ Apr,-Oct.
„ „ lmpr. de 32 V, mil. 4 „ Iau,-Ini. >-9—
„ „ lmpr. de 50 mil. . 4 „ 80—
„ „ lmpr. de 2.4 m. 1890 4 „ 79—
„ „ lmpr. de '15 m. 189 L 4 „ 80—
„ „ Im. de 120 mil. 1894 4’,, 79,‘/2
„ „ Iranr de 90 mil. 1896 4 „ 80^

Oblig, de Stat, (Conv rutale) 6 n Mai-Nov. 80>/t
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10
„ comunei BucurescI 18->B 5% Ian.-lnl. —.—
„ „ „ din 1884 S » Mai-Nof. —.—
r> n - n ‘Ln „ Inn.-Dec. —t—
» n n din l«!,0 5 ,, Mai-Nov. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . 5 „ Ian.-lnl. 93 —
Scris, fonciare rurale din 18* 0 4 „

„ „ urbane Bucuresc * n n n
d n n 1 ■ •u, 73.3/.

Oblig. Soc. de basalt, artificial! f> »
V. N.

» r

Banca Rom. ult. div. fr. 12.81 n0>' 150 v.
Banca Națion. ult. iv. 8i>.— 560 înt". v. —
Banca agric< lă.............................. 500 150 v. 2x0.5
Dac’a România ult. div. 35 lei 260 într. v. 268.—
Naționala de asig. ult. div. lei 43
Soc. bazalt artif. ult. div. lei 30

2‘ 0 1 4—
2’0 375.—

Soc. rom. de const.r. ult. d:v. 15 1. 250 380 -
Soc. rom. de hârie ult. —.— Km _ ,_
„Patria-* Soc. de asig. ult. 4 In 100 ,_
Soc. rom.de pefrol L era. u. d. 0 200 -’4-

„ „ „ „ 2 em u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 _ ,__
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1 1000 —.—
Sociat. p. c instr de Tramaxs 200 —,—
20 franc! »ur............................... — —,_
Fabricile Unite de gazdse. . . 12 — —

S c ® ■» gi t u r ă :
Banca na . a Rom. 7% Paris 87o
Avansuri pe efecte 8 „ Petersburg . .
Banca aâricolă 1 Berlin .... 4’e
Londra .... 3 „ Belgia . . . 3%
Viena......................... 4-- Elveția .... b°/J

B vendare h Tușnad 

vis â vis de salonul de cură, 
este o vill.ă cu 14 odăi mobilate 

de ventjare.
Cum părătorul, din închirierei 

acestei viile pote se tragă mare 
folos. In aceasta privință a se 
adresa la profesorul:

JEndre
in Szekely-Udvarhely.2 3.382

$$ .a I» #1
& 
fr 
fr 
fr 
fr
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*

«fr $1 Xfr «fr «fr «fr «fr «fr «fr «fr

Am onore a încunosciința On. clienți, că mi-am strămutat 

Atelierul meu de croitorie Wbâtescâ 
în Sstrada Orfanilor Nr. 7.

Atelierul îmi e asortat din nou cu stofe fisae, calitate 
superi oră, specialitate de stofe H.egl'8 fi.H6 pentru costume, 
redingote, fracuri și jachete.

Cunoscințele mele speciale în arta croitoriei îmi dau po
sibilitatea de a mulțumi atât în croiala, hainelor, cât și în 
îngrijirea confecțiunilor.

îmi permit deci a ruga pe On. public se binevoescă a me 
onora și în viitor cu comande, asigurând de un serviciu prompt 
și consciințios.

Cu totă stima

Bască,
croitor bărbătesc,

IJi’ușov, Straaîa Orfanilor iVr. î,

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

rom.de

