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Ce se pregătesce în Balcani?
De cât-va timp starea esterioră 

politică a început să fie mai îngri- 
jittife și nu sunt putini cei-ce se 
tem, că la primăvară pote se isbuc- 
nâscă flacăra resboiului în peninsula 
balcanică.

In Macedonia spiritele sunt forte 
turburate, revoluționarii bulgari lu- 
crâză pe întrecute spre a submina 
totul, încât numai o scânteie va fi 
de lipsă ca țâra tdtă se se resvre- 
tescă cu putere ne mai vefiută.

Turcia de-oparte nu pote se su
prime uneltirile resvretitbre ale pro
pagandei bulgare, de altă parte nu 
e în stare se facă renduielă bună, 
și se introducă acele reforme în ad
ministrație, ce le a cerut dela ea tra
tatul de Berlin și pe cari li le cer 
acum și puterile de ațâți ani.

Austro-Ungaria și Rusia par’că 
ar fi în ajun de a lua măsuri mai 
energice, pe basa cunoscutei lor în- 
voell dela 1897, pentru a delătura 
pericolele ce amenință serios pacea 
în peninsula balcanică.

Se fiice, că acesta ar fi Bcopul 
călătoriei la Viena a ministrului de 
esterne rus Lambsdorff, pe lângă do
rința sa de a-se presenta Majestății Sale 
împăratului Francisc Iosif. E vorba 
de-o acțiune energică pentru a pune 
capăt propagandei turburătbre din 
Macedonia.

T6te aceste se scriu prin foile 
oficiose. Decă însă adevărata stare 
a lucrurilor corespunde pe deplin 
cu aceste planuri și declarări este 
încă o întrebare nedeslegată.

E lucru vechifi, că Rusia face 
în peninsula balcanică o politică ofi
cială și una neoficială, adecă o po
litică, care nu se dă pe față, este 
prin urmare ascunsă.

Nu numai odată s’a întâmplat 
ca prin note oficiale Slavii din Tur
cia se fie dojeniți, âr pe sub mână 
încurajat! a merge înainte.

Ministru de esterne rusesc, îna
inte de a merge la Viena, va visita 

l pe regele Alexandru al Serbiei la 
Belgrad și pe prințul Bulgariei la 
Sofia. Ce va discuta el și ce va al
cătui cu ei, nu se pdte sci. Unul din 
fiiarele oficiale rusesc! însă îșî dă si
lința a esplica visita contelui Lambs
dorff la Belgrad și la Sofia, în în
țelesul, că scopul ei nu este decât 
acela al sufocărei depline a agita
țiunilor revoluționare periculose din 
Macedonia. Să-i credem pe cuvânt?

Adevărat, că Rusiei nu-i place 
nicl-decum, că Bulgarii ar vre să 
mergă în cestiunea Macedoniei de 
capul lor și ar vre să grăbâscă re- 
solvarea cu orl-ce chip a ei în inte
resul lor propriu.

De când e lumea celor mari nu 
le-a plăcut a vedâ, că cei mici vor 
să se întărâscă, că au gânduri de 
a se libera de sub tutela lor. Gu
vernul rusesc vrea să protegeze Bul
garia, însă numai așa ca acâsta să 
fie tot-dâuna gata la poruncile Ța
rului și să nu facă și întreprindă 
nimic fără soirea lui. De aceea e de 
înțeles că vrea să pună capăt propa
gandei comitetelor revoluționare bul
gare, cari merg mai departe decât 
ar conveni intereselor rusesc! de 
predomnire.

Tocmai mergerea contelui Lambs
dorff pe la Belgrad și Sofia, arată 
că de astă-dată călătoria sa are o 
importanță estra-ordinară. Dâr și 
timpul ce și l’a ales pentru visita 
sa la Viena este bătător la ochi și 
face, dimpreună cu visitele ce vor 
premerge acesteia, ca călătoria sa 
să apară și mai însemnată.

In genere timpul ce 1 străbatem 
e forte critic. înarmările înainteză 
cu tote că pretutindeni se plâng 
omenii de crisă economică.

Ministrul comun de răsboifl aus- 
tro-ungar a trebuit chiar să se re
tragă, deore-ce nu i-a succes a face 
să se primescă proiectele sale pen
tru înmulțirea contingentului arma
tei. Tote acestea ne dovedesc, că 
se pregătesc mar! evenimente.

Decisiunea in causa alegerei de 
Episcop din Arad. De câteva dile foile 
maghiare din Arad și Budapesta vestesc, 
fie-care în felul ei, că alegerea de episcop 
a"vicariului de la Oradea-mare, Vasilie 
Mangra, n’a fost aprobată de Majestatea 
Sa. Foile oficidse din Budapesta în frunte 
cu „Magyar Nenizet", confirmă acăstă 
scire. Se dice că consiliul de miniș
trii ținut la 6 Noemvrie a. c. a hotărît 
a nu recomanda Monarchului alegerea de 
episcop a lui Vasilie Mangra, și că îndată 
ministru-president a făcut raport Majestății 
Sale.

Prin decisiunea prea înaltă dela 15 
Decemvrie a. c. Maiestatea Sa n’a aflat 
posibilă întărirea alegerei de Episcop a 
lui V. Mangra, săvârșită de sinodul elec
toral ținut la 12 Iunie a. c., și a împuter
nicit pe ministrul de culte și instrucțiune 
publică de a lua măsurile trebuinciose 
pentru ocuparea scaunului episcopesc gr. 
or. din Arad, conform statutului organic.

Decisiunea prea înaltă, despre care e 
vorba aici, nu s’a făcut cunoscută încă în 
mod oficial.

Revista politică.
Pe când în dieta din Peșta s’a 

pus ca prin surprindere capăt ob- 
stfucțiunei ce o făcură kossuthiștii 
contra proiectului de indemnisare 
budgetară, în sferele politice din 
monarchic a produs mare conster- 
nație și desorientare scirea, că adu 
narea imperială germană a pri
mit proiectul tarifului vamal, prin 
care se lovesce în mod simțitor agri
cultura celorlalte state și produsele 
lor și ale cărui urmări fie va simți 
mai ales monarchia nostră. Se cre
dea, că în urma acestui eveniment 
și sub presiunea scirei de la Berlin, 
guvernele austro-ungare au să se în- 
țelâgă cu privire la pactul vamal. Mi
nistrul president unguresc Coloman 
Szell a și alergat imediat la Viena, 
a conferit cu ministrul president aus
triac Koerber, a fost primit în au
diență la Maj. Sa, a avut conferențe 
și cu Goluchowski, dâr n’a isprăvit 

nimic. Soirile cele mai nouă din Viena 
confirmă acest nesucces al lui Szell 
și tote sunt de acord în a constata, 
că și de rândul acesta în afacerea 
pactului nu s’a făcut nici un pas 
înainte. Ifiiarul vienes „N. W. Tage- 
blatt11 scrie, că guvernul unguresc ar 
fi trimis guvernului austriac o notă, 
care la Viena e considerată ca ulti- 
mat. Nota acesta pretinde, ca pănă la 
finele anului curent, Austria se ia o de- 
cisiune definitivă în afacerea pactului, 
căci Ungaria nu pote se rămână și 
mai departe în nesiguranța, în care 
se găsesce ac|l; ea pretinde resolvi- 
rea pactului.

Decă scirea acesta s’ar adeveri, 
atunci cu ocasia proximei întâlniri 
între Szell și Koerber, ori că se va 
decide definitiv asupra pactului va
mal austro-ungar, ori, la cas contrar, 
se va constata imposibilitatea înche
ierii acestui pact.

*

O scire sensațională din Viena: 
ministrul comun de resboiu br. Krieg- 
hammer și-a dat demisiunea. Foile din 
Viena scriu, că Maj. Sa va primi de
misiunea ministrului. „Fremdenblatt11, 
oficiosul ministeriului de esterne încă 
publică scirea despre demisiunea lui 
Krieghammer. Se crede, că urmașul 
lui va fi mareșalul Pitreich, locțiitorul 
șefului de stat maior militar din 
Viena Ifiiarele unguresc!, nu trebue 
se spunem, se bucură de demisiunea 
acesta, fiind că pretensiunilo maghiare 
în ce privesce armata aveau un po
trivnic declarat în br. Krieghammer.

*

Mult sgomot s’a făcut în timpul 
din urmă în jurul scirei, că ministrul 
de esterne al Rusiei, contele Lambs
dorff, va face o visită la Viena. Se 
dice, că scopul acestei visite ar fi 
în primul rând, ca Lambsdorff să se 
presenteze monarchului nostru, care 
nu-1 cunosc© încă. Scopul adevărat 
al visitei însă este cu totul altul. 
Situația în Peninsula balcanică este 
ârășî critică și sunt temeri, că în

FOILETONUL „GAZ. TRANS."
■iiiiiitiiiitirt ...........

Te-ai dus....
Te-am văfiut odată copilă străină, 

Geană de lumină
Zărită ’n noptea ’ntunecată
De un călător pe drum pierdut

Copilă streină...,
Ai licărit... și-ai dispărut!

Nu ’ntrebai anume copilă străină 
De ce ți-se ’nchină

Sufletu-mi... și nici din care lume
Venit’ai... nu m’am întrebat

Copilă streină,
Eu am rămas... tu ai plecat!...

Inima, nebuna, copilă străină
Fuge spre lumină...

Prin nopte ea te cată ’ntr’una
Plângând se uită ’n jos și ’n sus

Copilă străină...
Și nu scie’ncotro te-ai dus!...

Veturio.

Nopte de iernă.
âDupa Lcnati.)

I.
De ger sunt amorțite tote,
Zăpada scârțăe, trosnesce,
Prin barbă-mî jocă sloi de ghieță.
— Tu calcă, calcă voinicesce!

E pace sfântă îu câmpie, 
Și luna brad! bătrâni lumină, 
Moșnegi duioșl de morte și ei, 
Crengi ninse spre pământ înclină.

Pătrunde gerule și ’nghiață
In mine inima aprinsă, 
Ca și ’n ea să s’așede pacea 
De-aicea din câmpia ’ntinsă!

II.
In mied de codru urlă lupul;
Precum un prunc flămând deșteptă 
Pe mama, — și el scolă noptea 
Din visul ei, cum sânge-așteptă.

Acuma vânturile aspre 
Alârgă, fug în larg ușore,

Par’ c’ar voi să se ’ncăldâscă.
Tu inimă jeluitore:

Invie-țl morții tăi și cârdul
Durerilor.... și ’n astă nopte
Le lasă ’n voia viforelor
A slugilor lui MAză-nopte!

1. Prișcu.

Povestea despre cioplitorul 
de petră japonez.

De Multatuli.

Era odată un om, care scotea petri 
din stâncă. Munca lui era din cale afară 
grea și lucra fdrte mult, der plata lui era 
puțină și nu era mulțumit.

Și suspina mereu de povara grea, ce 
trebuia se o pdrte. Și dicea: „Ah, decă 
ași pute fi bogat, se mă pot odihni pe un 
baleh - baleh *)  cu klarnbu**)  de mătasă 
roșie 1“

***) umbrelă.
*) pat.

**) perdele.

Și veni un ânger din cerid și dise: 
„Să fie după cum ai dis tu“.

Și s’a făcut bogat și se odihnia pe 
un baleh-baleh cu klambu de mătase roșie.

Și regele țării trecu pe acolo având 
călăreți înaintea trăsurei sale. Și erau că
lăreți și după trăsură er d’asupra capului 
regelui țineau un paiong***)  de aur.

Și când vădii acesta omul, era mâh
nit, că d’asupra capului său nu ține ni
meni un paiong de aur.

El suspină și dise: „Ași dori să fiu 
rege!“

Și veni un ânger din ceriu și dise: 
„Să fie, după cum ai dorit!"

Și s’a făcut rege și înaintea trăsurei 
lui călăriau mulțî călăreți și după trăsura 
lui alți călăreți, er d’asupra capului se 
ține un paiong de aur.

Și sorele era ferbinte și ardea pă
mântul și se usca totă ierba.

Și regele se jeluia, că sorele îi arde 
fața și că are putereasupra lui. Și nu era 
mulțumit.1
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Orient vor isbucni încurend conflicte 
sângerâse. Se scie inse, că de la 1897 
între Rusia și Austro-Ungari a s’a 
stabilit o înțelegere privitor ia Bal
cani. In basa acestei înțelegeri, cele 
doue mari puteri își aperă în comun 
interesele lor în Balcani, țintind mai 
ales la înlăturarea pericolelor, cari 
amenință pacea în Răsăritul Europei. 
Rusia și Austro-Ungaria voesc, ca 
în provinciile turcesc! se se intro
ducă reforme potrivite a liniști po- 
pulațiunile creștine nemulțumite, de 
altă parte a face să dispară împre
jurările, din care mișcarea revoluțio
nară macedonână își ia nutrement.

Este de interes să remarcăm, că 
înainte de a veni la Viena, cance
larul Rusiei se va duce la Belgrad 
și Sofia. Visitele acestea dovedesc, 
că de fapt situația în Macedonia e 
seriosă. Contele Lambsdorft vră se 
se convingă în personă la Sofia și 
la Belgrad despre caracterul mișcă
rii contra regimului turcesc, 6r de 
altă parte a influința prin va4a și 
importanța personei sale asupra cer
curilor oficiale din cele două state 
balcanice în direcție paclnică.

Contele Larnbsdorff va sosi in 
Viena la 26 Decemvrie și va petrece 
acolo doue flile.

*
Conflictul între Venezuela de-o 

parte și Anglia și Germania de altă 
parte, e pe cale de a fi aplanat. Nu
meroși comercianți și capitaliști Vene
zuelan! au predat presidentului Cas
tro o adresă în care protesteză în 
contra volniciei Germaniei și An
gliei, însă își esprimă părerea, că de 
6re-ce Venezuela nu mai are flotă 
(au nimicit’o Englesii și Germanii), 
ea n’are se potă opune nici o resis- 
tență. Să caute dec! presidentul mij- 
locele practice pentru o înțelegere 
cu numitele puteri și posibilitatea 
unei intervenții din partea Americei. 
După o scire din Caracas, populația 
orașului pretinde abflicerea lui Cas
tro, la cas când acesta n’ar sci să 
câștige pacea pentru republică. In 
urma acăsta Castro a renunțat la 
planul resistenței și a rugat pe am
basadorul Americei să aplaneze el 
conflictul cu puterile.

Răspunsul Senatului român la
M&sagiul Tronului.

Er! în (jiua de Sf. Nicolae la 
6rele 12 din di M. S. Regele Carol 
a primit la palat în sala tronului, 
cu ceremonialul obicinuit, delegațiu- 
nea Senatului, care a dat cetire în- 
naintea Maiestății Sale următorului 
răspuns la Mesagiul regal:

Sire,
Senatul, anul acesta, este cu deose

bire mândru de a-se asocia la simțămin
tele exprimate de țera întrdgă, cu prile- 
giul aniversărei răsboiului viotorios, și de 
a presents Maiestăței Vostre omagiile nes
trămutatului seu devotament. Doue-deci 
și cinci de ani s’au împlinit de când Ro
mânia, cu armele în mână, și-a cucerit 
rangul ce i-se cuvine în Orientul Europei. 
Strălucirea și pietatea, cu cari s’a serbat 
memoria acelei epoce de bărbăție, a în
vederat, odată mai mult, ce adânc e în
rădăcinată în inima Românilor iubirea 
pentru primul nostru Rege, care a reîn
viat virtutea străbună.

Am fost fericiți să constatăm adân
cile și recunoscetdrele amintiri, ce a deș
teptat în Bulgaria, atât întrevederea M. 
Vostre cu Alteța Sa Regală principele 
Ferdinand la Rusciuc, cât și visita făcută 
de Maiestatea Vostră pe câmpia Plevnei, 
unde se odihnesc osemintele eroilor, că
rora le datorim independenta și regalita
tea, și unde armata română, sub comanda 
vițelului ei căpitan, s’a acoperit de glorie 
neperitore, alături de armata aliată a pu
ternicei împărății a Rusiei. Nu ne îndoim, 
că aceste evenimente vor contribui a 
menține, între cele două popore dunărene, 
legături de bună vecinătate.

Senatul primesce asemenea cu o vină 
mulțumire asigurarea, că raporturi dintre 
cele mai bune esistă între România și tote 
cele-lalte state. Poporul român a dovedit 
tot-deuna, că este un element de ordine 
în concertul poporelor eurepene.

Sire,
Armata, acest puternic scut de apă

rare al naționalității nostre, va ti pururea 
obiectul celei mai vii solicitudini din par
tea Senatului, cu atât mai mult, că ins
trucțiunea militară ajută la desvoltarea 
culturei poporului.

Senatul vede cu bucurie o îmbună
tățire simțitore a situațiunei financiare, 
ceea-ce a permis chiar plata cu antipa- 
țiune a împrumutului provisoriu din pri
măvara trecută.

Avem credința, că presentarea unui 
al treilea budget, alcătuit pe basele celui 
din 1901, ne asigură o gestiune financiară 
care se va solda cu escedente, ca și cele 
două trecute. Ast-fel țâra, liberându-se, 
încetul cu încetul, de gravele preocupări 
materiale, cari absorbeau întregile ei pu
teri de muncă, va avă răgaz să studieze 
diferitele probleme sociale și politice, a 
căror soluțiune este dorită.

Vom studia cu luare aminte modi
ficarea legei comptabilităței generale a 
statului, ast-fel ca excedentele budgetare 
să fie întrebuințate în mod rațional și 
fructuos; organisarea binefăcătdrelor bănci 
populare, cum și noua reformă a acciselor 
comunale, care, suprimând piedecele ce 
actuala organisațiune aduce traficului, va 
înlesni din ce în ce mai mult transacțiu- 

nile comerciale și tot-de odată va spori 
veniturile comunelor.

Sire,
Senatul, dându-șî sema, că nu s’au 

învins încă t<5te greutățile financiare și 
economice, va acorda întregul său con
curs patrioticei opere începute cu atât 
succes de guvernul Maiestății Vostre, și 
e fericit că, grație acestei politici înțe
lepte, creditul țărei s’a întărit din nou. 
Vom păși cu hotărîre la alinarea acelor 
dintre nevoile scumpei nostre patrii, cari 
reclamă o mai grabnică îngrijire, și nu 
vom cruța nici un sacrificiu pentru a în
druma activitatea națiunei cătră țeluri tot 
mai înalte.

Să trăițl, Sire 1
Să trăiăscă Maiestatea Sa mult iu

bita nostră Regină!
, Să trăiescă Altețele Lor Regale prin

cipele și principesa României!
Trăiescă Dinastia!
Trăiescă România!

^Monumentul resboiului.
Cetitorii noștri sciu, că în dina 

de 28 Noemvrie st. v., cjiua aniver
sară a luări! Plevnei, Camera ro
mână a luat hotărîrea de a se ridica 
în onorea. armatei un monument al 
resboiului în Bucuresc! și a votat 
500,000 de Lei pentru acest scop.

Propunerea a făeut’o însuși pre
ședintele cameri deputaților d. M. Fe- 
rechide, ținând o cuvântare patriotică, 
din care estragem următorele:

Oratorul începe prin a declara, că 
se cade ca representațiunea națională cu 
ocasiunea aniversării victoriei dela Plevna 
să serbătorescă armata, căreia îi datorim 
cinstea și rodele dilei de adl. Spune, că 
la 1877 sortea țării a fost în cestiune, ea 
nu găsea ajutor nicăiri — a trebuit să-și 
capete singură drepturile ei. Va fi de veci 
lăudat numele Regelui și al acelor bărbați, 
cari împreună cu densul, au avut încre
dere în bărbăția neamului.... Apoi con
tinuă astfel:

Cum privesc străinii faptele armatei 
nostre, acesta ne dă măsura meritului, ce 
l’a dovedit pe câmpul de bătae. Acest 
merit este cu atât mai deosebit, cu cât 
pe lângă faptele de eroism, cari sunt im- 
pulsiunea unui moment de entusiasm, ar
mata a dovedit calități mult mai rari, și 
de preț mult mai mare, acelea ale unei 
stăruință, care n’a putut fi înfrântă de nici 
o greutate, de nici o suferință. (Aplause vii.)

în șanțurile Plevnei, jumătate în apă, 
sub glonțele și ghiulelile vrășmașului, luni 
de dile, soldatul nostru a rămas neclintit, 
sacrificându-și pentru glorie chiar vieța lui; 
jertfa existenței lui pentru ideea măreță 
ce o avea înainte: Gloria și neatârnarea 
patriei lui! (Aplause prelungite.)

D-lor, meritele militare ale armatei 
au fost apreciate și judecate cu o compe- 
tință recunoscută de lumea întregă, prin 
vocea augustă a Suveranului, cu ocasiu

nea serbărei iubileului de 25 ani a resbo
iului. (Aplause.)

Nimic nu remâne de dis în lauda 
soldaților. Noi însă, nu putem uita, băr
bați politici, noi cari representăm țera, 
nu putem uita, că jertfei eroilor, din cari’ 
unii au înălbit cu osele lor câmpiile Bul
gariei și alții s’au întors victorioși în țâră, 
jertfei acesteia se datoresce situațiunea 
de astădi a țerei, situațiune chiar invidiată 
de alții. (Aplause sgomotese.)

Noi astădi suntem România, de care 
ține totă lumea socotelă. înăuntrul hota
relor nostre, noi și numai noi suntem stă
pâni. (Aplause prelungite și îndelung re
petate.)

Mai recent: când tendințe inimice 
nouă au ocolit lumea, silindu-se să asmuță 
spiritele în contra nostră, căutând se ațîțe 
și inițiativa peste Oceane, au isbutit să 
producă o demonstrație, sgomotdsă, pdte, 
der absolut deșartă. (Aplause prelungite 
și îndelung repetate.)

D-lor, nu pot uita, și mă cuprinde o 
vie emoțiune, aducându-mi aminte lucrul 
acesta, cum dela locul ce-’l ocup acum, 
Rosetti a primit pe Suveran, pe căpitanul 
glorios și victorios dela Plevna, care de 
pe câmpul de resboiu a venit acolo (ară
tând sus) la tribună, ca să se afle față în 
față cu representațiunea națională. Nu pu
tem uita fiorii, cari agitau atunci inimile 
nostre ale tuturor — noi, cari am trăit 
acele ceasuri neuitate, când armata se 
lupta în ploi, în ger și zăpadă, în lipsă de 
hrană; când inima națiunei întregi urma 
pe bătrânul Brătianu, care într'o căruță 
cu un cal se ducea peste câmpii, din bri
gadă în brigadă, să vadă decă lipsesce 
ceva armatei; când el se întorcea se ceră 
nouă sacrificii, și țera întregă, laolaltă adu
nată, dedea tot ce trebuia! Astfel s’a pro
dus acest miracol, ca armata nostră tîneră, 
necunoscend resboiul, nepregătită de mai 
înainte cu cele necesare, s’a arătat în luptă 
ca o armată înbetrînită și cu îndestularea 
tuturor trebuințelor; la acest miracol sunt 
asociate sacrificiile și devotamentul națiu
nei întregi. (Aplause prelungite și îndelung 
repetate.)

D-lor, am venit să vorbesc dela lo
cul acesta, pe care l’a ocupat Rosetti la 
întorcerea Regelui din resboiu, ca se cer 
dela representațiunea națională ca, prin- 
tr’un act, se dovedescă recunoscința țerei 
pentru armată. Dintre virtuțile pe care 
le-a dovedit armata în luptele din șanțu
rile Plevnei, cea mai prețidsă, dicem, a 
fost stăruința într’un scop înalt.

D-v. sciți se apreciați aceste virtuți, 
d-v. cari pe un alt tărîm ați dat deja do
vadă, că numai cu stăruință se pot ajunge 
scopuri mari și utile țerei.

D-v., urmând pe d. Sturdza, șeful 
nostru, pe calea ce ne-a arătat, ați făcut 
ce trebuia pentru a se restabili finanțele 
și creditul țerei, aceste două base ale exis
tenței statelor moderne. (Aplause.)

Deja resultatul muncei d-vostră se 
vede: budgetul '1901—1902 a dat un ex
cedent constatat.

Cred, d-lor, că este bine, ca din ex
cedentul acesta, o sumă se fie afectată 
pentru a se ridica un monument în amin
tirea răsboiului Independenței și în onorea 
Armatei. (Aplause prelungite).

Este un bine ca faptul acesta să fie 
sevîrșit de d-v., în onorea acelora, cari 
pe câmpul de bătae au dobândit indepen
dența țărei și au adus în țeră tunul din 
care s’a făurit corona de oțel (aplause); 

El suspina și dicea: „Ași dori să fiu 
sbre !“

Și veni un ânger din ceriu și dise:
„Să fie ție, după cum ai dorit“.
Și s’a făcut sore. Și își trimetea ra

dele în sus și ’n jos, la stânga și la drăpta 
și pe tot locul.

Și ardea, usca erba de pe pământ 
și ardea fața principilor^

Și un nor se puse între el și între 
pământ și radele sorelui nu puteau stră
bate. prin nor.

Și se mânia foc, că puterea lui în
tâmpină împotrivire și se tânguia, că norul 
e mai puternic decât el și nu era mul
țumit.

Voia să fie nor.
Și veni un ânger din ceriu și cjise 

„Fie după dorința ta!“
Și se făcu nor și se puse între sdre 

și pământ și opria radele, și ârba rămânea 
verde.

Și norul ploua pe pământ și umfla 
rîurile și valurile mânau turmele și pustiia 
câmpurile. Der a cădut și pe o stâncă,

care nu se lăsa biruită și norul se vărsa 
în torente, der stânca nu se lăsa biruită.

Și se mânia foc, fiind-că i-se împo
trivea stânca. Și nu era mulțumit. Și 
striga: Stânca are putere mai mare, decât 
mine. Vreu să fiu stâncă!

Și veni un înger din ceriu, care dise: 
„Fie după dorința ta.*

Și se făcu stâncă și nu se mișca, 
când ardea sdrele și nu se mișca nici când 
ploua.

Dâr etă că veni un om cu târnăcopul 
si cu ciocanul și dalta, care tăia pietri din 
stâncă.

Și stânca (jicea: ,0e e asta, că omul 
are putere asupra mea și taie pietri din 
sînul meu!“ Și nu era mulțumit. Și strigă: 
„Sunt mai slab, decât omul, vreu să fiu om!“

Și veni îngerul din ceriu și îi dise: 
„Fie după dorința ta!“

Și se făcu cioplitor de piatră și mun- 
cia în sudorile feței sale pentru simbrie 
puțină și era mulțumit.

O....

Colinde.
Diorile.

5

țliorl, diorl,
Dragi surori!
Nu grăbiți ou revărsat,
Că cocoșii n’au cântat,
De trei ori
Pănă ’n cjiorl.
Peste-aceștI doi codri verdl,
Pare sâre răsărit.
Da nu-i sdre răsărit,
Că-s trei sfinți 
împodobiți
Căutau pe Dumnedeu, 
Că de mult perdutul’au.
Din postul sân-petrului
Pănă 'ntr’a crăciunului
Tot cotară
Și aflară 
în iesle de bârnăștele, 
Unde Domnul să năștele 
Din grădele
Flori creștele,
Din pociumpl, flăcăi ardele.
Vine-un ț)or nebotezat

Cu păr roș neretezat
Nu se pote-apropiară
De mirosul florilor
De para flăcăilor
Vine-un ]) <r bun botezat
Cu păr galbin retezat 
Bine s’o apropiat
De mirosul florilor
De para flăcăilor.

*
Domnului Domnio.*)

Tot omul să fie bun 
C’asta-i sara de Crăciun,
De când Domnul s’o născut 
Și pământul l’o făcut.
Și ceriul l’o ridicat
Tot înalt și er înalt
Pe trei stelpuțl de argint 
Tot frumos l’o ’mpodobit. 
Tot cu stele
Mărunțele.
Mai în sus pe la brâcuele

*) După fie-care rând să cântă Domnului 
Domnio.
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de d-v., cari pe un alt tărîm, ați adus țe- 
rei un serviciu tot atât de prețios, fiind
că fără o deosebită grijă pentru a aședa 
finanțele țerei în mod . solid, ar deveni 
inutile jertfele armatei, căci statul nu ar 
pută să esiste. (Aplause.)

Este bine, că tot d-vdstră. cari pe 
tărîmul acesta, al apărărei creditului pu
blic, ați asigurat situațiunea statului, tot 
d-vdstră se aduceți acest omagiu armatei, 
care a dobândit independența țerei. (Ap
lause prelungite.)

Monumentul ce se va ridica, va aduce 
aminte tuturora eroismul armatei pe câm
piile Bulgariei, eroismul și gloria strălucită 
a Ilustrului ei Șef! (Aplause prelungite.)

Monumentul acesta va spune gene- 
rațiunilor yiitore în ce mod se câștigă și 
se asigură independența țârei. (Aplause 
prelungite.)

El va fi un îndemn și esemplu pen
tru generațiunea viitore, ca se aibă săpat 
adânc în inimă, că fie-care este dator să 
dea tot și chiar jertfa vieței lui pentru 
apărarea patriei. (Aplause prelungite.)

Am format, d-lor deputați, propune
rea mea în formă de proect de lege; nu 
am cerut se subscrie dinainte acest proect 
de lege nicî unul dintre d-vdstră, der pen
tru ca se fie valabilă propunerea mea, 
trebue să fie subscrisă de 7 deputați....

Voci. Subscriem toți! toți!
Proiect de lege.

Se va ridica în Capitală un monu
ment în amintirea reVboiului Independen
ței, și în onorea armatei.

Din escedentul constatat al esercițiu- 
lui 1901- 1902, o sumă de Lei 500.000 este 
afectată la acesta lucrare.

M. Fereohide.
D-lor, în fața unanimităței manifes

tată de Cameră și în urma aprobărei ur
genței, care a fost cerută, eu ași crede, că 
este bine, pentru a se face economie de 
timp, ca se se declare Camera constituită 
în secțiuni unite, fără să fie nevoe a se 
deșerta’ tribunele, și luându-se propunerea 
în considerație, decă se încuviințeză de 
d-vdstră, președinții diferitelor secțiuni să 
fie delegețl, delegații se se întrunescă și 
raportul se potă se fie depus chiar în șe
dința de astădi și luat tot astădi în dis- 
cuțiune. (Aplause prelungite.)

Cuvântarea d-lui Ferechide, acope
rită de cele mai vii și unanime aplause, 
a produs o adâncă impresiune. Toți d-nii 
deputați se asociază cu entusiasm la pro
punerea d-lui Ferechide și Camera vo- 
teză unanim proiectul de lege propus de 
președintele ei.

Recensământul din 1900.
VI.

11) Comitatul Solnoc-uebâca.
Deșiii. Hotar 7324. j. c. Locuitori: 

9888, dintre cari r. cat. 1909, gr. cat. 2229, 
gr. or. 399, aug. 109, ref. 3368, unit. 34, 
isr. 1840. După limbă: Maghiari 6983, 
Nemți 636, Slo.acI 4, Ruteni 2, CroațI 1, 
Români 3323.

Gherla. Hotar '687 j. cat. Locuitori : 
6363, dintre cari r. cat. 1292, gr. cat. 3264, 
gr. or. 139, aug. 50, ref. 1179. unit 23, isr. 
416. După limbă: Maghiari 4190, Nemți 87, 
Slovaci 4, Ruteni 30, Șerbi 2, Români 1861. (!)

Scrisă-i luna Că io sunt cea prorocită
Cu lumina De Varlaam învestită
Sorele După min’ urmați
Cu radele. împărați aflați
Asta-i rază, unde rază? Grain filosofesce.
— Rază ’n munți O stea prea luminată
Cu bradl rătundl. Mult ești minunată;
Asta-i rază, unde rază? Noi vădendu-te pe tine
— Rază ’îl șes Forte ne pare bine
Cu holde verdî Că noi mult am așteptat
Asta-i rază, unde rază? Pe noul împărat,
— Rază ’n cruce de ferestră Ca să ne închinăm
Bucurie ’n astă casă Și daruri să-i dăm
Asta-i rază, unde rază ? Aur, smirnă și tămâe
— Rază ’n casă Lumii mare bucurie.
Peste masă Cocone împărate.
Se fi gazdă sănătosă. Și prea nevinovate

* Că ’n ce chip ai vrut 
Din maică te-ai născut

Steua lui Ristos. Din maică curată
Steaua lui Ristos
Răsări frumos

Și prea nevinovată.

Steaua strălucesce
Maghilor vorbesce:
O prea ’nțelept craii! 
Primesce acest graiă

Publicate de: Isidor Dopp.

Lăpușul românesc. Hotar 36.564 j. c. 
(In acest teritoriu se cuprinde și hotarul 
comunelor Strîmbul, Băiuț și Poiana Bo- 
tizei). Locuitori 2796, din cari rom. cat. 222, 
gr. cat. 2507, gr. or. 4, ref. 14, unit 1, is
rael. 48. După limbă: Maghiari 249, Nemți 
43, Rutean 1, Români 2502. Acesta este 
singura comună în comitatul Solnoc-Dobâca, 
care are populație românescă de peste 2000 
suflete.

Comit. Solnoc-Dobâca are teritoriu de 
827.338 j. c., cu o populație de 237.134 
din cari: rom. cat. 9.164, gr. cat. 147.322, 
gr. or. 36.247. aug. 2.067, ref. 30.353, unit. 
154, israel. 11.791. După limbă: Maghiari 
47.212, Nemți 7.252, Slovaci 399, Ruteni 
123, CroațI 212, Șerbi 4, Români 180.309. 
După teoria lui Czirbusz, Români 183.442= 
TIAW*.

12) Comitatul Ternavei mari.
Mediaș. Hotar 7771 j. c. Locuitori 

7954, dintre cari r. cat. 1017, gr. cat. 1458 
gr. or. 1093, aug. 3402, ref. 578, unit. 49, 
isr. 356, După limbă: Maghiari 1524, Nemți 
3833, Slovaci 23, Șerbi 3, Români 2309.

Sighișora. Hotar 15.900 j. c. Locui
tori 10.868, dintre cari r. cat. 1279, gr. cat. 
73, gr. or. 3067, aug. 5126, ref. 848, unit. 
295, isr. 179. După limbă: Maghiari 2267, 
Nemți 546?, Slovaci 9, CroațI 4, Sârbi 1, 
Români 2800.

Comitatul Ternavei-marî are teritoriu 
de 579.875 j. c. ou o populație de 145.138 
dintre cari r. cat. 5105, gr. cat. 16259, gr. 
or. 50.350, aug. 61.777, ref. 7651, unit. 2889 
isr. 1092. După limbă: Maghiari 17.139, 
Nemți 61.769, Slovaci 76, Ruteni 7, CroațI 
177, Șerbi 10. Români 61.779. Duoă teoria 
lui Czirbusz Români 66592= 45.88%.

13) Comitatul Ternavei-micl.
Ibașfaleu. Hotar 2970 j. c. Locuitori: 

3903, dintre cari r cat. 1013. gr. cat. 1146, 
gr. or. 303. aug. 409, ref. 835, unit. 81, 
isr. 116. După limbă: Maghiari 2463, Nemți 
330, Slovaci 10, Români 765 (!)

Diciosânmărtin. Hotar 3549 j. c. Lo
cuitori: 3360, dintre cari r. cat. 477, gr. 
cat. 929, gr. or. 44, aug. 59, ref. 979, unit. 
661, isr. 211. După limbă: Maghiari 2520, 
Nemți 83, Slovaci 4, Șerbi 1, Români 730.

Comitatul Ternavei mici are teritoriu 
de 267.297 j. c. cu o populație de 109 197 
dintre cari r. cat. 5690 gr. cat. 39.047, gr. 
or. 18925, aug. 19.089 ev. ref. 19.936, uni
tari 4874. jidovi 1621. După limbă: Ma
ghiari 32 491, Nemți 19.292, Slovaci 16, Ru
teni 1, CroațI 13, Șerbi 4, Români 55.276. 
Dnpă teoria lui Czirbusz, Români 57.966 
= 53.< 8%.

14) Comitatul Treiscaunelor.
Chezdi-Vâsărhely. Hotar 1.128 j. c. 

Locuitori 5.638, din cari r. cat. 2.734, gr. 
cat. 46. gr. or. 63, aug. 10, ref. 2.655, unit. 
43, isr. 87. După limbă: Maghiari 5.559, 
Nemți 22, Slovaci 2, Români 37.

Sepsisângeorgiu. Hotar 9.391 j. c. Lo 
cuitorl 7.131, din cari r. cat. 1.512, gr. cat. 
69, gr. or. 464, aug. 104, ref. 4.426, unit. 
264, isr. 291. După limbă: Maghiari 6.994, 
Nemți 73, Slovaci 7, Rutean 1, Croat 1, 
Serb 1, Români 50.

Brețcu. Hotar 23.466 j. c. Locuitori 
2.917, din cari r. cat. 1.750, gr. cat. 22, 
gr. or. 1.078, aug. 5, ref. 59, unit. 3. După 
limbă: Maghiari 1.795, Nemți 8, Slovaci 2, 
CroațI 2, Români 1.093.

Poiana-Sărată. Hotar 9.493 j. c. Lo
cuitori 1.579, din cari r. cat. 299, gr. cat. 7, 
gr. or. 1.247, aug. 5, ref. 16, unit. 4. După 
limbă: Maghiari 333, Nemți 10, Croat 1, 
Români 1.232.

Highig. Hotar 11.245 j. c. Locuitori 
2331, din cari r. cat. 92, gr. cat. 2, gr. or. 
1112, aug. 10, ref. 1062, unit. 41, jidovi 2. 
După limbă: Maghiari 1253, Nemți 7, Ro
mâni 1.066.

Intorsura - Buzeului. Hotar 246 j. c. 
Locuitori 2.368, din cari r. cat. 19. gr. or. 
2.228, aug. 5, ref. 41, jidovi 17. După limbă: 
Maghiari 81, Români 2.287.

Comune cu populație românescă de 
peste o miie suflete sunt: Sita-Buzeului, 
Zagon, Vama Buzeului, Dobîrlău. Teliu. 
Sunt însă numărose comune, unde popu
lația e gr.-orientală, necunoscând însă limba 
română, este trecută la rubrica Maghiarilor, 
cum e d. e. Mikoujfalu unde sunt 851 gr.- 
orientall, din cari nici unul nu e trecut la 
Români. In Doboli inf. din 926 gr. or. nu
mai 480 sunt trecuțl la Români, în Lisnău 
din 264 gr. cat. și 220 gr. or (la olaltă 484) 
nu sunt trecuțl, decât 31 la R>mânl, în 
Szentivânlaborfalva din 153 gr. or. numai 
unul și așa mai departe.

Comitatul Treiscaunelor are teritoriu 
de 676.532 j c. cu 137.261 locuitori, din 
cari r. cat. 45 681, gr. cat. 2465, gr. or. 
24.761 aug. 456, ref. 57.861, unit. 5.102, 
isr. 901. După limbă: Maghiari 116.'755, 
Nemți 363, Slovaci 210, Ruteni 98, CroațI 
12, Serb 1, Români 19.439. După teoria lui 
Czirbusz ar fi Români-. 27.127 =19.76°/0.

15) Comitatul Turda-Arieș.
Turda Hotar 20.555 j. c. Locuitori 

12.117, din cari r. cat. 1.835, gr. cat. 2.255, 
gr. or. 785, aug. 166, ref. 5.311, unit. 1.439, 
isr. 326. După limbă: Maghiari 8.849, Nemți 
91, Slovaci 26, Croat 1, Serb 1, Români 
2.768.

Cicudul-de-Câmpie. Hotar 5.278 j. c. 
Locuitori 2.067, din cari gr. cat. 1.861, gr. 
or. 225, ref. 11, jidovi 15. După limbă: 
Maghiari 27, Români 2.023.

Albac. Hotar 18.896. Locuitori 5.805, 
din cari r. cat. 3, gr. cat. 4, gr. or. 5.790, 
aug. 1, ref. 6. unit 1. După limbă: Ma
ghiari 9, Nemți 1, Români 5 795.

Vidra-de-jos. Hotar 6.808 j. c. Locui
tori 2.t'55, din cari r. cat. 3, gr. cat. 2, 
gr. or. 2 649, ref. 1. După limbă: Maghiari 
4, Români 2.644.

Bistra. Hotar 21.569 j. c. Locuitori 
3.755, dm cari r. cat. 3, gr. cat. 3.734, gr. 
or. 11, ref. 1, unit. 6. După limbă: Ma
ghiari 8, Nemți 2, Români 3.688.

Vidra-de-sus. Hotar 17.157. j. c. Lo
cuitori 3.112, din cari r. cat. 1, gr. cat. 12, 
gr. or. 3.097, ref. 2. După limbă : Maghiari 3, 
Români 3.089.

Neagra. Hotar 15.128 j. c. Locuitori 
2.798, din cari r. cat. 7, gr. cat. 2, gr. or. 2.789 
După limbă: Maghiari 7, Români 2 787.

Scărișora. Hotar 31.847 j. c. Locui
tori 5.632, din cari r. cat. 10, gr. cat. 2, 
gr. or. 5,614, aug. 3, ref. 3. După limbă: 
Maghiari 16, Nemți 2, Români 5.609.

Câmpeni. Hotar 5.621 j. c. Locuitori 
2.562, din cari r. cat. 88, gr. cat. 631, gr. 
or. 1.755. aug. 9, ev. ref. 58. unit. 7, isr. 
14. După limbă: Maghiari 170, Nemți 18, 
Români 2 361.

Cianu-Mare. Hotar 13.262 j. c. Lo
cuitori 2.649, din cari rom. cat. 24, gr. cat. 
2.252, gr. or. 11. ref. 304, unit. 11, isr. 47. 
După l’mbă: .Maghiari 380, Nemți, 9 Ro
mâni 2.260.

Lupșa. Hotar 11.433 j. o. Locuitori 
2.836, din carl r. cat. 6, gr. cat.1 463 gr. 
or. 2.363, unit. 1, isr. 3. După limbă: Ma
ghiari 10, Români 2.821.

Comitatul Turda-Arieș are teritoriu 
de 607.686 j. c. cu o populație de 160.579 
suflete, dintre cari r. cat. 5490. gr. cat. 
66.293, gr. or. 52.457, aug. 246, ref. 23.607, 
unit. 10.(.05, isr. 2465. După limbă: Ma
ghiari 40806, Nemți 654, Slovaci 88. Ru
teni 53, CroațI 2, Șerbi 2, Români 116 833. 
După teoria lui Czirbusz Români 118.859 
= 74.02%.

Resumând datele de pănă acuma, do
bândim următorul tablou despre numărul 
Românilor din cele 15 comitate din Ardeal:

Alba inf.. 
Bistr.-Năs. 
Brașov . 
Ciuc . .
Coșocna . 
Făgăraș . 
Hunedora 
Mureș-Turda 
Odorheiu .
Sibiiu .
Solnoc-Dobâca 
Târnava-mare 
Ternava-mică 
Treiscaune . 
Turda Arieș.

Total .

167.374 = 78.82%
82.256 = 69.11%
34.940 = 36.56%
21.230 = 16.53%

149.685 = 59.01 %
84.062 = 90.58%

258.713 = 85.15%
73.483 = 37.19%

5.482 = 4.63%
109.344 = 65.79%
183.442 = 77.40%
66.592 = 45.88%
57.967 = 53.08%
27.226 = 19.76%

118,859 = 74.02%
1,44'1491 Români.

Populația totală a celor 15 comitate 
ardelene este de 2.476.998 din care scătjân- 
du-se suma de mai sus a Românilor rămân 
1.036.507 suflete, între cari sunt 229.889 
Nemți, 2209 Slovaci, 1265 Ruteni, 789 
CroațI, 183 Sârbi, 26.794 Țigani și 52.585 
Jidovi.

Adăogând numărul Românilor din 
cele 13 comitate ungurene cătră numărul 
celor din Ardeal și aplicând se înțelege teo
ria lui Czirbusz, dobândimurmătorele cifre:

In Ardeal.............. 1,440.491.
In părțile ungurene 1,477.453.
ReslețI prin cel. corn. 13.425.

La olaltă 2.931.369 Rom.
Teritoriul Transilvaniei esprimat în 

chilometri pătrațl, este de 57.244 chm. □, 
teritoriul celor 13 comitate ungurene este 
de 79.012 chm. La olaltă un teritoriu 
de 136.857 chm. □, cu o populație totală 
de 6.867.814, din care afară de Români pe 
cari i-am arătat mai sus, diutre naționali
tăți sunt representate în număr mai în
semnat :

Nemții CU 755.437 suflete.
Sârbii 274.713
Rutenii n 179 120 fi
Slovacii n 123.975 IT
CroațI n 6.703 rr
Diferite (Țig.) 78.039 n

Jidovii sunt pe acest teritoriu repre- 
sentațî cu un număr destul de considera
bil. In frunte stă Maramureșul cu 55.957 
suflete, apoi vine Bihorul, Sabolciul, Săt- 
mariul. In Ardeal mai mulțl sunt în Sol
noc-Dobâca, apoi în Bistriță-Năsăud șî Co
șocna, cei mai puțini în comitatul Făgă
rașului (855), Treiscaune (889),(Sibiiu (1029), 
Târnava-mare (1084), Brașov (1250). Prin 
aceste locuri ți-se înveselesce inima vă4ând 
că sunt numerose comune înflontore, unde 
nu este picior de Evreu și în comitatele 
de mai sus nu sunt nici pe jumătate atâ
ția câți sunt câte într’un sat din Maramu
reș. Numărul total al jidovilor este

In Ardeal............... 52.585.
In părțile ungureue 207.781.

260.366.
In ce privesce hotarul, cel mai mare 

teritoriu îl găsim la comuna Borșa din 
Maramureș cu 82.582 jughăre catastrale, 
după care urmeză comuna Cugir din Hune
dora cu 81.765 jug. catastrale.

Astfel am resumat datele, ce le-am 
credut mai importante din recensământul 
de la 1900.

Delaletca.

SOIRILE DILEI.
z

— 7 (20) Decemvrie

t Mihail Andreica. Luni sera, în 
15 Decemvrie a repausat în Câmpeni 
eroicul tribun de la 1849 Mihail Andreica, 
unul din cei mai inimoși soți de luptă ai 
lui lancu și Axentie. Andreica era de 75 
ani. In luptele de la 1849 s’a distins prin 
curagiul lui și după ce Buteanu a fost 
spânzurat, el a fost ales prefect în locul 
lui Buteanu. Pe cât de viteaz era An
dreica în luptă, pe atât de milos și îndu
rător era față cu cei învinși. Acestă blân- 
deță a manifestat’o mai ales după lupta 
sângerdsă, ce a avut’o cu Hatvani, pe 
care îl înfrânse total. — Repausatul trăia 
în timpul din urmă ca proprietar în Câm
peni, unde urmăria cu viu interes tdte 
mișcările naționale.

— Tot în săptămâna acesta a re- 
pausat în versta de 77 ani un alt bărbat, 
care a fost căpitan în batalionul format 
după 11 Martie 1849 de cătră Axentie Se
verii. Acesta a fost Teodor Iulian, preot 
gr. cat. în M. Frata.

Fie-le țărîna ușoră!

Redactorul diarului nostru, d-nul 
Traian H. Pop a fost înaintat la timpul său 
recurs în afacerea urmărirei articolelor pu
blicate în nr. 192 și 193 ai „Gaz. Trans.“ 
din an. c., pentru cari ni-s’a făcut și per- 
chisiție domiciliară. Camera de acusare de 
la tribunalul din Tergu-Mureșului respin
gând recursul, redactorului nostru i-s’a fă
cut cunoscut, că judele de instrucție a 
încheiat cercetarea și oă actele le-a trans
pus procuraturei.
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Alegere de protopop gr. or. al 
tractului Brașov. Seim că după retra
gerea venerabilului protopop Ioan Petrie 
din causa bătrânețelor înaintate, urma ca 
acesta șă fie înlocuit. Actul alegerei unui 
nou protopop al tractului Brașov se va 
săvârși poimâne. Cu conducerea alegerei 
a fost însărcinat din partea consistoriului 
archidiecesan d-1 prot. 1. Papiu din Sibiiu 
Printr’o circulară adresată membrilor cle
ricali și mireni ai sinodului protopopesc 
gr. or. din protopopiatul Brașovului, co
misarul consistorial a convocat comitetul 
protopresbiteral la o întrunire pe diua de 
mâne Duminecă la 3 <5re p. m. Er sinodul 
protopopesc electoral l’a convocat — pe 
basa prescrierilor statutului organic, pe diua 
de Lu*i  9/22 Decemvrie a. c. la Brașov 
la 11 <5re a. m. după celebrarea serviciu
lui divin în biserica sfântului Nicolae din 
Scheiu.

Seria repetițiilor de „Romană" s’a 
început Joia trecută în sala albastră de 
la Redută. Se scie anume, că tinerimea 
română din Brașov proiecteză a da o pe
trecere în carnevalul viitor, la care petre
cere se va da importanța cuvenită dan
surilor naționale. Intre acestea, ca dans 
de salon primul loc îl ocupă „Romana", care 
atât prin figurile ei, cât și prin musica 
sugestivă se pote compara cu tot dreptul 
cu „cadrilul" seu „lancier“-ul. In timpul 
din urmă însă jucându-se mai rar. unii au 
început să-o uite, er din generația tinără 
mulțl nu o sciu. De aceea a fost o ideie 
forte bună din partea tinerime!, că a de
cis a aranja câteva repetiții, la cari sub 
conducerea abilă și binevoitdre a unor 
domni din vechea generație, se învețe fru- 
mcîsa „Romană". Repetiția de Joi sera a 
întrunit multe drăgălașe domne și doinni- 
șdre din societatea românescă brașovenă, 
ăr tinerii și-au dat totă silința și au reu
șit pe deplin a procura damelor cea mai 
plăcută distracție. 0 atmosferă familiară 
domnea în sală și se vedea, că o aseme
nea întrunire era încorporarea unei vechi 
dorințe a societății nostre din Brașov. 
Prima repetiție, care s’a terminat pe la 
orele 12, a reușit pe deplin și o putem 
considera ca bun augur pentru o schim
bare în bine a relațiilor nostre sociale.

Afaceri de imunitate. Comisiunea 
de imunitate a dietei ungurescl a suspen
dat dreptul de imunitate al deputaților 
Liuborair Pavlovici (șerb) și Francisc 
Veszelovsky (slovac). Pavlovici e acusat 
de „agitație contra naționalității maghiare", 
er Veszelovszky e învinuit, că a agitat pe 
Slovaci contra Maghiarilor (!)

Ernă grea. Am avut dilele acestea 
un ger, cum nu s’a mai pomenit de vr’o 
trei-deci de ani. In Brașov s’a coborît ter
mometrul la 22 grade Celsius, dr în co
muna Bod din țâra Bârsei chiar la 28 
grade. Tot așa se aude și din alte ținu
turi ale țării. In unele părți au înghețat 
rîurile aprope pănă în fund și morile ne 
mai putând umbla, dmenii n’aveau bucate 
măcinate. In numărul de tote dilele am 
adus mai de multe-ori scirl despre omeni 
înghețați. In comitatul Huneddrei au în
ghețat în cortul lor vr’o 10 țigani. O fa
milie de săcui compusă din șese persone 
venia cu căruța din România. Fiind însă 
zăpada mare, au greșit drumul și i-au gă
sit a doua di morți. Asemenea cașuri s’au 
întâmplat cu sutele. Se mai raporteză din 
multe părți, că lupii goniți de fdme se 
coboră din munți și cu o îndrăznelă ne 
mai pomenită vin pănă în prăjma satelor 
ba întră chiar și prin sate și sfâșie vitele 
și atacă dmenii. — Când scriem eceste 
rânduri, frigul s’a mai muiat puțin și a 
început erăși se ningă. Așa se vede, că 
ărna nu glumesce. E greu pentru bieții 
dmeni, cari n’au haine căldurose, n’au 
hrană, n’au lemne și e mult încă pănă 
se va desprimăvăra. Der Românul tote 
le-ar suferi, numai de ar sci, că după 
ărna acesta strașnică, ar urma un an mă
nos cu recoltă tot așa de strașnică.

i
Inaugurarea unui monument. Anul' 

trecut s’au împlinit 200 de ani de când 
s’a înființat regimentul de infanterie nr.

41 din Cernăuți, cu care ocasiune s’a ho- 
tărît a se ridica un monument. Acest mo
nument, care constă dintr’un obelisc înalt 
în vârful căruia se află un vultur, care 
ține un steag în ghiarele sale, s’a inaugu
rat în diua de 2 Decemvrie, când s’au 
împlinit 54 de ani de la suirea pe tron a 
Maiestății Sale. Erau de față tote autori
tățile bisericesc!, civile și militare. Sfinți
rea monumentului a săvârșit’o I. P. S. Sa 
metropolitul Bucovinei și Dalmației Dr. 
Vladimir de Repta. Au rostit discursuri 
colonelul Dvorxak, baronul Bourguignon 
consilierul Onciul de la tribunalul țerii și 
primarul Kochanovski.

Regele Alexandru la mormântul 
lui Milan. Regele Serbiei se va duce la 
sfârșitul lui Ianuarie, anul următor, Ia mă
năstirea Gruședol, Croația, pentru a se 
ruga și închina la mormântul tatălui seu 
Milan. Regina îl va însoți. Banul Croa
ției se pregătesce să-i facă o pregă
tire frumosă. Diarele din Pesta die, că la 
mormântul lui Milan, regele Alexandru 
are să învețe multe lucruri.

Reuniunea economică din Orăstie. 
Secretarul Reuniunei d-lJI.uMoța dimpreună 
cu d-1 C. Baicu, membru în comitet, au 
visitat Dumineca trecută. 14 Dec. n. a. 
c., comuna Turdaș al cărei hotar s’a co
masat, și au ținut prelegeri locuitorilor 
de acolo. D-1 1. Moța a esplicat pe scurt 
conținutul opului „După comasare" de Is. 
Blaga, îndemnând sătenii a studia cu de- 
amănuntul și a urma sfaturile;ce cuprinde, 
având a trage mari folose din ele. A îm
părțit cu acestă ocasiune între săteni 30 
ex. din acestă scriere. D-1 C. Baicu apoi 
ținti asistenților o conferență asupra im
portanței culturii pomilor roditori și arată 
înlesnirea ce ofere Reuniunea pentru pro
curarea altoilor. Acestă consfătuire a fost 
fdrte bine cercetată, și remarcăm cu plă
cere — dice „B. E.“ — presența preoților 
și învățătorilor, cari premerg cu bun esem- 
plu poporului jnostru. Pentru Dumineca 
viitdre este plănuită visitarea comunei Bin- 
ținți.

Post de sub-notar. Din Corbu (Gyd 
Hollo) ni-se scrie: In comuna ndstră se 
află 1100 suflete Români, și alte naționa
lități 275 suflete, Maghiari și jidani. Am 
dori, ca să avem un sub-notar de Român 
în comună, stabil, în locul celui care l’arn 
avut și-l avem de vr’o 23 ani. Comuna 
nostră se ține de notariul cercual din 
Borszek. In anul viitor 1903 de la 5—15 
Ianuarie se vor face alegerile amploiaților 
comunali, când se va alege și sub-notarul, 
care va ave ca ernolumente: 400 cor. sa
lar fix, 200 cor. ca tutore comunal, 50cor. 
pentru purtarea cărților fonduare și bilete 
de vite, 60 cor. ca matriculant, și alte ve
nite asigurate de lege cari se urcă apro
ximativ Ia suma de 800 cor. Și două odăi 
elegante de locuit în edificiul caselor co
munale seu bani de cuartir 100 cor. plus 
contracte, recursuri etc. Doritorii de a 
ocupa acest post să-și înainteze concursul 
pănă în 2 Ianuarie la oficiul protopretorial 
din Gyd Tolgyes și de altă parte să-și 
ia informațiuni de la d-1 loan Dobreanu, 
paroch gr. cat. in Corbu.

Membrele comitetului Reuniunii fe
meilor române pentru ajutorarea veduve- 
tor serace române din Brașov și Săcele, 
ddmnele Otilia Bidu, vice-președintă și 
Virginia Vlaicu, cassieră, și-au luat asu- 
pră-și sarcina a se presența în Săcele spre 
a înscrie membre la Reuniune.

Constatăm, că cu ocasiunea acesta 
s’au înscris :

I. Satidung 1. Membră fondatdre Ma
ria Victor Popea cu 50 corone; 2. Mem
bre ordinare: Maria R. Aldea, cu 10 cor. 
Paraschiva St. Gologan, I. V. Roșculeț, 
Vas. Fărcaș, învățător, Maria Moroian, 
Anica Mandaiă, Elena Verzea, Octavia 
Verzea, R. Verzea, Alex. Stanciulescu, 
Valentina Chiorniță, Maria Dorea, Sofia 
Bodeanu și Reveica C. Stoica, cu câte 
2 cor.

II Turcheș. Nic. Jugănar, cu 20 cor 
Radu M. Odor cu 8 cor. Eufrosina Vidri- 
ginescu cu 4 cor., Eufrosina Moțoiu, Pa

raschiva Oncioiu și Domnie» Pascu, cu 
câte 2 cor.

III Gemăt. Efrosina Urdea cu 10 cor. 
Stanca Albuleț cu 5 cor. G. I. Radu, Re-, 
veica N. Giuglea, Ana Nast. Mocan, Maria 
I. Stoian, Maria S. Patea și Ana Jalea cu 
câte 2 cor.

IV. Derste. T. Bârseanu și Maria Broșu 
cu câte 2 cor.

V. Baclfaleu. T. Frateș cu 2 cor. 
Peste tot s’a încasat 147 cor.
Esprimăm și pe acestă cale căldurosă 

mulțămită pentru interesul, cu care s’a 
îmbrățișat de astă dată causa Reuniunii 
de P. T. sus amintite dame și domni.

Brașov, 5/18 Dec. 1902. Balașa Ble- 
bea, președintă, Dr. I. Blaga, secretar.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat de la d-1 advocat 
Nicolae Garoiu 20 cor. din prilegiul dilei 
sale onomastice, er de la domna văd. 1. 
Paraschiv născută Eugenia Mihalyi din 
Sas-Sebeș 10 cor. întru pomenirea iubiților 
ei răposați: loan (soț), Grigore și Anna 
(copii)- Primescă marinimoșii donatori cele 
mai căldurose mulțămite. Direcț. șcdl. medii 
gr. or. rom.

Pentru masa studenților din Blașiu 
au binevoit a contribui următorii domni: 
Nicolae Grozea 3 cor., Nicolae V. Pop 3 
cor., Beni Clococean 3 cor., d-na Rafira 
Oprea 2 cor., Nicolau Vodă 2 cor., Dum. 
Pop 1 cor., Aristotel Mucea 1 cor., Niculae 
Muscan 50 fii , Nic. Botezau 40 fib, Iosif 
Aft. Popa 40 fii., la ușa bisericei colectați 
68 fii. Moise Brumboiu 5 cor., total 21 cor., 
98 fii. Mariuimoșilor contribuențl li-se aduce 
căldurosă mulțămită. Tohanul-ve‘ hiH, 15 De
cemvrie 1902. Moise Brumboiu, adm. pa
roch gr. cat..

Atentatul unui cocoș. Ignatie Pleot 
e funcționar la căpitănia districtuala în 
Suceava (Bucovina). Ignatie Pleot e însu
rat și nevasta lui ca bună gospodină ține 
o mulțime de găini în curte. Mai deunădl 
a prins o găină, să o ducă în casă, pe 
semne voia să o taie să facă o supă bună 
bărbatului. Der ce să vedl? Cocoșul, vă- 
dănd, că femeia prinde găina, sare drept 
în capul ei și începe să o ciocnescă cu 
ciocul. Și tîlharul de cocoș îșT îndrepta 
atacurile drept la ochi, așa că cel stâng 
i-s’a și scurs pe loc. încă e bine, că a 
sărit la timp o servitdre în ajutorul stă
pânei, gonindu-1 cu o mătură, căci biata 
femeie putea se rămână drbă de amândoi 
ochii.

Minunile dresuri. Pe la menagerii 
și comedii să văd fel de fel de animale 
domestice și sălbatice, pe cari omul cu 
multă răbdare le-a dresat și se dau cu 
ele representațiuni spre delectarea publi
cului. Caii, urșii, maimuțele, leii, elefanții 
cânii și altele erau până acuma la ordi
nea dilei. In Viena s’au dat mai deunădl 
nisce representații cu nisce papagali, cari 
mergeau cu bicicleta. Acum tot din Viena 
se scrie, că în orfeul lui Danzer se dau 
representații cu doi tauri. Publicul se în- 
grozesce când vede întrând pe arenă pe 
cei doi tauri, cu cornele lor mari, în vîr- 
ful cărora se află nisce globuri de plumb. 
Grdza însă dispare numai decât, când vede 
eșind pe dresonul cu biciul în mână și 
două domnișdre îmbrăcate în tricou, cala 
comedie, cari se avîntă în spatele taurilor 
și se plimbă cu ei jur împrejur călări, să
rind peste mai multe piedecl, cum nu s’a 
mai vedut sărind până acuma numai caii. 
Unul din cei doi tauri, se sui pe două 
puține puse peste olaltă, apoi se ridică în 
două piciore și cu piciorele dinainte des
chide un coș, care e aședatsus, în cât abia 
îl pote ajunge, er signorina Otera (căci 
așa o chiamă pe curagiosa domnișoră) tot 
călare pe taur. Al doilea se pune în ge
nunchi și umblă și fuge așa împrejur cu 
signorina Palermo, adică cu cealaltă dom
niseră în spate.

Vulpe prinsă de cătră o femeie 
cu mâna. In Meinntschlag (Boemia), lo
cuitorii observară de mai multă vreme, 
că o vulpe face des visite prin cotețele 
lor de pasări. In dilele trecute, des de 

l diraineță femeia lui Guschelbauer aude 

larmă mare între gâscele ei din coteț. Ea 
întinde mâna prin întunerec și dă de un 
animal îmblănit, care o mușcă la mână și 
genunche. Femeia însă nu-i dă drumul și 
o prinde țepăn de după cefă strigând 
după ajutor și tîrînd’o în curte. Aci sosi 
degrabă bărbatul ei, care ucise vulpea cu 
un ciomag. In tot cașul este o raritate, 
ca o femeie slabă de constituție să prindă 
prin întunerec și fără nici un ajutor o 
vulpe.

Concert. Duminecă, în 21 Decemvrie 
musica comunală va da un concert în ho
tel „Europa*  sub conducerea d-lui capel
maistru Max Krause cu următorul pro
gram: 1) Little Tich, marș de Ganne. 
2) Uvertură „Der Don Juan vom Lande" 
de Ferron. 3) Romanță de violoncello de 
Braun (de Ulrich). 4) Nordische Phantasie 
de Horch (Krofta). 5) Serenadă de Svend
sen (maestru de concerte Dietzmann)
6) Pikante Blatter, potpourl de Komzak.
7) Regina dimineței, vals de Ivanovicl.
8) Magyarabrănd de Borsay. 9) Stănd- 
chen de Meyer Helmund. 10) Prinz und 
Maurer, marș de Oelschlagel. începutul la 
8 ore. Intrarea 60 bani.

Șampanie din vinuri curate de 
Ardeal. Atragem atențiunea cetitorilor 
noștri asupra anunțului de pe pagina 8-a 
a numărului nostru de față întitulat: „Ca
dou potrivit pentru dile de sărbători", 
privitor șampania escelentă și ieftină, 
ce-o fabrică în orașul nostru firma Karl 
Harth & Cie, și care se pote procura de la 
prăvăliile numite în anunț.

In magazinul de încălțăminte I. 
SabadeaDU Brașov, Strada Porții Nr. IO 
care de 34 ani se bucură de un renume 
bun și care posede un mare sortiment 
(alegere) de încălțăminte solidă și modernă, 
de tăte soiurile pentru domni, dame și 
copii, de iernă și de vara, se pote procura 
încălțămintea cu prețuri reduse, forte ieftin, 
gata precum și după măsură. Pentru soli
ditate garantăză firma.

Totă lumea să scie, că pentru a îm
piedeca nascerea diferitelor bdle la copii, 
ca anemie, scrofule, băla englezescă, găl
bioare, oftică etc., cel mai bun mijloc este 
untura de pesce a lui Zoltan fără miros, 
fărte nutritdre și ușor de mistuit. O sticlă 
2 corone. Se capătă la farmacii.

De la învetătorii din 
districtul Almasului.

î

Stimată Redacțiune!
In Coriolan istoria ne înfățișeză pe 

un erou al cărui patriotism și alte virtuți 
în cari și-a sciut pănă la un timp dre-care 
reflecta iubirea de neam, nu numai ne storc 
admirațiunea, ci. ne servesc și de îndemn 
spre a ne însufleți și noi cu asemenea 
devotament întru păzirea și apărarea ma
rilor nostre interese bisericesc! și ale scump 
neamului nostru. Der îndată ce am ajuns 
la acea pagină a biografiei sale, unde ni-se 
presentă întors cu arma răsbunătore contra 
patriei sale, contra eternei Rome — sufle
tele ni-se sgudue și se umplu de scârbă, și ca 
se ne liniștim viforul iscat în suflete, 
ne-am sili iute se trecem și să uităm a- 
cesta mare aberație a sa, der în scena a- 
cesta înfricoșată ne opresce și o mângăere 
dulce. Acest erou pornit spre răsbunare 
cumplită, întâmpina în cale un zid de apă
rare mai puternic ca cel chinez — îi stă 
înainte o matrdnă venerabilă, mama sa, în 
al căreia sîn, ca și într’un vulcan puternic 
clocotesce numai iubirea țărei sale scumpe 
și care scie să-și îmblândescă fiul și să-i 
sufoce dorul de răsbunare cu materna-i 
rugăminte.

Pănă mai eri alaltăeri ca învățători 
români și noi credeam, că în Sălagiu avem 
nu numai colegi consciențioși în chemarea 
nostră măreță, der și ambițioși că stau în 
serviciul înăintărei în cultură și a lumi- 
nărei unui popor, care să mândresce cu 
consciința aceea a sa, că e dintre fiii a- 
celei „Regine" alese, care „ca o stea di
vină*  a lucit „în timpii seculari". Nu tre- 
bue să se mire deci nimeni, că și noi ca 
unii, cari funcționăm la școlele din proto
popiatul gr. cat. al Almașului — în mare
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jparte condus și din parochii de pe terito
riul Sălagiului — mult ne mândream a 
ne sci fiii Sălagiului.

Adi când ne-am întrunit în adunarea 
-ordinară de tfimnă, ca membrii ai Reu- 
niunei filiale a învățătorilor gr. cat. din 
•districtul Almașului, în parochia Oiumena, 
chiar pe teritorul Selagiului, am luat înse 
scire, dintr’un manifest apărut în ffiia 
.„Szilâgy“, că dintre colegii noștri Sălă- 
genî, cu cari mai înainte într’o reu
niune muncind — n'am uitat cu câtă dra
goste alerga și veneratul cler Selăgean 
spre înălțarea nimbului acelei reuniuni 
învățătorescî — doue-decî și unu de învă
țători*) — pentr’un coleg al lor, care ca și 
un alter Zah fost între noi, cum deja de 
mult circula faima, nevrend se scie că 
„inter arma silent musae“, numai cu pro
vocarea de certe se distinge, — acei 21 
dicem, cu uitare de sine s’au pus pe un 
teren nefiresc, ilegal și incompatibil cu 
rolul lor de învățători confesionali româ
nesc!, și și-au permis spre vecînica lor 
ocară și rușine, a enunța nu numai ală
turarea lor la campania ce cu atâta odiu 
stărue la împedecarea culturei nostre ro
mânesc!, ci și a declara de câtuși legă
tura cu clerul nostru, fără a căruia scut, 
jertfe și devotament, precum în trecut 
.așa nici adi n’am ave nici zarna și pânea 
zseminarială pentru student! și preparam)!, 
nici pane românescă, pe lângă tote legile 
■din 1893, și nici călăuzi sinceri și bine
voitori.

*1 A se vede „Gaz. Trans.“ nr. 236 (Număr 
■de Duminecă 43; din a. c.

Rugăm respectuos onorata Redac- 
țiune, a ne permite să dăm espresiune în 
colonele valorosului diar ce’l redige, pă- 
rerei și sentimentelor nostre. Condamnăm 
in corpora atitudinea neromânăscă a celor 
21 de învățători și tot odată ne esprimăm 
disprețul față de ea și adâncile nostre re
grete, că și ceilalți învățători Sălăgeni — 
deși trebuia se scie că ,.qui tacet consen- 
lire videtur", — și deși Ven. cler și dis
tinsa inteligență selăgeană și băncile „Sil- 
vania“ și „Sălăgeana" mult jertfesc, ba 
ca nicăiri aiurea, pentru a i ajutora și 
a se privi de cei mai favoriți fii a sorții 
bune — totuși, necum se se fi gândit lâ 
rolul ce înălță pe mama lui Coriolan și 
să nisuescă a desarma și ei pe colegii lor 
rebeli, der pănă adi încă nici la atâta nu 
s’au sciut înălța, ca în public desapro- 
bându-le purtarea, să câștige opiniunei pu
blice românesc! scandalisate și onfirei adânc 
vătămate a clerului satisfacția meritată.

Asigurăm opiniunea publică româ
nescă, că decă Iscarioteanul n’a putut pe 
ceilalți apostoli să-i facă a păși în vende- 
tfire, nici a împedeca lățirea creștinismului 
întemeiat de D. n. Is. Chr., nici pentru 
21 învățători rătăciți nu se vor sdrobi șco- 
lele românesc!, pe lângă tot faimosul lor 
apărător și o fițuică cum e „Szilăgy“, și 
nici de profeția decedatului protopop 
Bocșa nu avem a ne teme, că se va îm
plini, căci proverb avem: „Apa trece, pe- 
trile rămân “

La care rămânem cu deosebit res
pect noi mai jos subscrișii

Dat în Săngeorgi l de-Meseșiu, la 10 
Decemvrie 1902.

Gregoriu Dobocanu m. p., Teodor 
Vlaicu m. p, Nicolau Macsim m. p., 
Ioan .Pantea m. p., Alesandru Bejan m. 
p., Valeriu Tufescu m. p., Emiliu Timbuș 
m. p., Elie Banu m. p., Alesandru Ola- 
riu m. p.

Din cercul Branului.
— Dec. 1902.

Onorată Bedacli'tne\ De multe-orl pu
tem audi, că „tote-s pănă la o vreme11. Așa 
și este. Deci și așteptările îndelungate ar 
trebui să aibă când-va un sfârșit, și 11-ar 
pute sosi vremea aceea și mai curând, după 
■cum reclamă și interesul public.

De mult am așteptat, ca cine-va să 
aducă cestiunea despre care vă scriu, în pu
blicitate, având firma speranță că în acest 
mod va ave ceva resultat.

Sala de așteptare pentru cl. III de la 
gara Tohanul-vechiu — decă o putem numi 
sală de așteptare — are în lungime 3 m. 

22'/2 cm. și în lățime 2 m. 80 cm. De sală 
de așteptare pentru cl. II nu se pomenesce 
Să scie însă, că la gara aceea circulă pu
blicul din tote comunele brănene, apoi din 
comunele Tohanul vechiu și nou, și Poiana 
mărului deci în total din 13 comune cu o 
poporațiune de mii de suflete.

Circulația cresce în continuu. Vinerea 
și în alte dile de târg apoi putem vede 
mare aglomerație de public la gara numită, 
așteptând trenul — afară în liber. Apoi 
ningă, fie ploi mari, vânturi reci, furtuni, 
ger cât de mare a publicului, e constrînsă 
a aștepta afară trenul, căci în sala descrisă 
nici cum nu pote încăpea.

Vara, haida de, mai merge, omul mai 
bucuros stă în aer liber și așteptă trenul. 
Ierna însă, pe un ger, cum e chiar acum, 
să aștepți trenul afară diininâța înainte de 
6 ore, e ceva îngrozitor. Forte ușor se pote 
omul bolnăvi. In Vinerea trecută, - în'12 
Dec. a. c. dimineța erau la gara aceea vre-o 
50—60 de omeni, de multe-orl însă sunt 
la 89—90, mai ales în prejma sărbătorilor. 
In timp de iârnă și pe viscole, unde se aș
tepte ei pănă sosesce trenul ? E ceva impo
sibil ca în odaia aceea mică să încapă 
cu toții.

Dintre țăranii noștri, cari n’au ceas 
în casă, mulțl plecă pe jos la gară „de la 
o vreme11, și ca nu cumva să rămână, alărgă 
din puteri, și când a ajuns la gară e plin 
de sudori și obosit. Acum ar urma să între 
într’o sală căldurosă, decă vrea să scape 
de o aprindere de plămâni seu altă bolă, 
— acolo însă nu are unde, pentru-că cu 
15 — 20 de omeni, odăița e îndesuită.

Apoi așa cred, că în 13 comune 
sunt destui inteligenți, cari călătoresc și 
pe cl. a Il-a, aceștia însă, unde să aștepte? 
Pentru-că, precum am amintit mai sus, pen
tru cl. II. sală de așteptare nu esistă!

Râșnovul e o singură comună, și to
tuși are gară corăspundetore, asemenea și 
la Cristian este gară destul de bună. Deci 
cum să înțelegem disproporția acâsta mare. 
După cum se afirmă, s’ar fi făcut o repre- 
sentație la locurile competente în privința 
acesta, pănă acum însă, resultat nu am vă- 
dut. Dorința, ba putem dice pretensiunea 
justă a publicului este deci ca la gara des- 
amintită se se lărgescă sala de așteptare 
pentru cl. a III și să se mai edifice o odaie 
potrivită pentru cl. II., ca astfel publicul 
să fie mulțumit pentru paralele sale și să-i 
fie cruțată sănătatea să potă presta tot ce 
să cere.

De 10 ani va fi vremea, ca și cei com
petent! să se convingă, ca gara din Toha
nul-vechiu nu corespunde absolut de loc 
cerințelor de adi.

Ghiță Ternoveanu.

Venezuela și Venezuelanii.
Republica Venezuela dă acum de lu

cru tuturor diarelor. Evenimentele ce se 
desfășoră actualmente acolo, sunt de o de
osebită importanță internațională. Credem, 
der că va fi interesant pentru cetitorii a 
da după „Patr.“, de a avea câte-va noțiuni 
precise asupra acestei republice sud-ame- 
ricane:

Venezuela însemnezi! pe limba spaniolă 
„Mica Veneție", nume dat de Ojedo, tova
rășul lui Amerigo Vespucelo, care a desco- 
perit’o cel dintăiu si care văduse acolo 
câte-va colibe de Indieni, clădite pa uisce 
stâlpi pe țărmul mării.

Suprafața Venezuelei e de vre-o 154. 
milione de hectare. Clima ei e forte schim- 
băciosă: caldă, temperată, extrem de caldă 
și în sfârșit o a patra tot temperată. Cel 
mai mare frig e de 24 grade sub zero, cum 
am avut noi dilele trecute.

Din munții Cordilierl. se scoboră o 
pantă ușoră, care se întinde în depărtare, 
numită Zlanos, câmpii unde-șî găsesc asilul 
jaguarii, boii, caii și catârii sălbatici.

De cele mâi multe-orl câmpiile aces
tea sunt însă inundate, formând o adevă
rată mare. Atunci locuitorii ei sunt: cro
codilii, cari sunt estrern de periculoși, și 
șerpii de apă, forte veninoși, ai căror dinți 
rup chiar ferul.

Inundațiunea provine din causa revăr- 
sărei număroselor rîurl ce străbat aceste 

câmpii. Cursul cel mai puternic e Orenocul 
care e lung de 2000 kilometri. Pe fie-care 
secundă el cară 14.000 metri cubl de apă.

Populațiunea Venezuelei nu e dăsă, 
decât împrejurul a câtor-va orașe ca Va
lence, Caracas și Merida.

Toți Venezuelanii la un loc sunt vre-o 
2 milione și jumătate, din cari numai vre-o 
600.000 albi.

Limba lor e cea spaniolă, adusă de 
conquistadorl, apoi de tranficanții catalani, 
andaluzi, etc.

Religiunea e cea catolică, afară, bine 
înțeles, de triburile de indieni ce mai 
esistă încă.

Imigrarea în Venezuela e forte slabă, 
cifra imigranților nu trece peste 3000 pe an.

Intensitatea considerabilă a climei 
calde, funestă europenilor, face ca acestă 
țâră să nu fie căutată de emigrunții europeni

Cei,, mai numeroși colonl sunt Ger
manii, apoi Francesii și Italienii.

Singurii emigranțl buni de muncă sunt 
Islenos, locuitorii din insulele Canare, în 
număr de 30 — 40 mii, și cari cultivă solul 
Venezuelan.

Venezuela se compune din 8 state și 
8 teritorii, cu un district federal, împreju
rul orașului Caracas.

Acest oraș, asur ra căruia sunt îndrep
tate adi tote privirile, a fost întemeiat în 
1567. Se află la 800 metri altitudine și are 
o climă escelentă, temperată în tot anul. 
Maximul căldurei e de 26 și maximul fri
gului 12.

Caracas a fost în secolele trecute dis
trus de cutremur de pământ. Cu acesta oca- 
sie periră 50.000 de omeni.

Actualmente Caracas are 70.000 lo
cuitori.

La 25 kilometri depărtare, un drum 
splendid te duce la Guayra, un port forte 
rău situat.

Acest port a fost însă martorul a mari 
evenimente.

Convocări.
Adunarea cercuală a despărțământu

lui Aiuri, aparținător reuniunei învăț, gr. 
cat. din archidiecesa de Alba-Itilia și Fă
găraș, prin acesta se convocă în comuna 
Beldiu pentru a 3-a di de Crăciun — 9 
Ian. n. 1903 — dimineța la 9 ore.

La finea ședinței va fi masă comună, 
doritorii de a participa sunt rugați a-se 
anunța d-lui Iosif Rațiu înveț. în Beldiu 
p. n. Tovis pănă în 5 Ian. n. 1903. — 
Tacâmul 80 cr.

Teiușiu, în 17 Decemvrie n. 1902.
Cornel Crișanu.

•f:

Societatea cantorilor români gr. or. 
„PsaltuB își va țină a Il-a adunare gene
rală Duminecă în 15 Decemvrie st. v. 
(28 Dec. st. n.) a. c. la firele 2 p. m. în 
localul șcfilei române ort. de fetițe din 
Grfiver.

Ordinea pilei'. 1) Deschiderea adună- 
rei prin presidiu. 2) Constatarea membri
lor presențî. 3) Raport despre activitatea 
comitetului de la adunarea generală din 
anul trecut 1901. și pănă la acestă adu
nare generală. 4) Alegerea comisiunilor 
pentru censurarea raportelor. 5) Alegerea 
noului comitet. 6) Eventuale propuneri.

Bțașov, în 7 Decemvrie 1902 v.
Z. Butnaru, 1. Suciu,
președinte. secretar.

iWsalțamhă g»ubl8că.
Bebrișora, 12 Decemvrie 1902.

Din incidentul ruinărei turnului nou 
edificatei biserici în Rebrișora, s’au primit 
la casa bisericei următorele ajutore:

Iiustritatea Sa Episcopul rom.-cat. al 
Ardealului, îu trecerea cătră Radna, 60 cor. 
Banca „Bistrițiana-1 30 cor., comuna polit. 
Mocod 20 cor.. Rune 20 cor., Mititei 10 
cor., Rodna-vechiă 50 cor., Banca magy., 
din Năsăud 50 cor., și s nt notați dâr încă 
neprimiți de la corn, polit. Telciu 8 ) cor.

Turnul s’a reedificat. Biserica este sub 
acoperiș, der în critica posiție actuală, 
creată acestei biserici atât prin ruinarea 
turnului, cât mai ales în urma recoltei de 
tot slabe în ținutul nostru, astfel de ajutore 
sunt bine venite,, pentru continuarea lucră
rilor. In numele poporațiunei aducem ma- 

rinimoșilor donatori fierbintea mulțămită ife 
recunoscință. — Dumitru Acul, curator-prim, 
Anton Precup, preot.

Subscrișii ne ținem de plăcută datorință 
a ne esprima sincera nostră mulțumită ono
ratei direcțiuni a băncei de asigurare: 
„Transilvania11 din Sibiiu, pentru acordarea 
sumei de 30 corone ca ajutor pentru reu
niunea pompierilor din Tohanul-vechiu.

Comanda: George Oprea comandant 
supr., A. Mucea sub. corn.

ULTIME SC1RL
Viena, 20 Decemvrie. „Fremden- 

blatt“ anunță, că în cercurile bine 
informate de aici se asigură, că 
Maj. Sa a numit pe feldmareșal-lo- 
cotenentul Pittreich ministru de res- 
boiu în locul lui Krieghammer.

Budapesta, 20 Decemvrie. Dieta 
a ținut ac|i ultima ședință înainte 
de sărbătorile Crăciunului gregorian. 
— Ministrul-president Szell piâcă ac]I 
la Viena. — In ședința de eri, 19 
Dec., a dietei, ministrul president 
Szell a declarat la desbaterea asu
pra reformei parlamentare, că „țera 
acesta din punct de vedere de națio
nalitate, nu e cu totul unitară. Asta 
nu se pote nega, nici discuta14...

Constantinopol, 20 Dec. Pârta 
otomană a trimis marilor puteri o 
notă, în care respinge răspunderea 
pentru evenimentele din Macedonia, 
fiind-că agitațiunile provin din Bul
garia.

Ramurile laterale ale economiei.
Precum rîurile, numai atunci pot 

deveni mari- și puternice, dâcă se 
varsă în ele cât mai multe părauă, 
văi și rîulețe, întocmai așa se în
tâmplă și cu economiile, că numai 
atunci pot deveni mari și avute, decă 
se cultivă în acelea cât mai multe 
din ramurile laterale ale economiei.

Dâcă însă ne uităm astăcji la 
cele mai multe economii, cultivate 
de economii noștri, apoi nici decum 
nu le putem asemăna cu rîurile cele 
mari, ci mai mult cu nisce pă- 
răuțe, din cari îndată secă apa, cu 
deosebire pe timpul căldurilor și al 
secetelor mari.

Ca se nu mergem prea departe, 
ne vom opri de astă dată numai la 
cele doue ramuri principale ale eco
nomiei, și anume - la economia vite
lor și a câmpului. Cei mai mulți din 
economii noștri cresc mai numai 
câte un soiu, cel mult câte doue 
soiuri de vite. Tot cam așa fac și 
cu privire la cultura bucatelor: se
in ănă mai numai grâu și cucuruz.

Urmarea acestei economii uni
laterale este aceea, că asemenea 
economi mai nici-odatănu pot ajunge 
la o economie mai mare de vite seu 
la un prisos mai mare de bucate, 
pentru-că produsul vitelor^ se vinde 
mai cu semă în stare crudă, cum se 
mai 4'ce: vițelul de sub vacă, er 
bucatele îndată, după-ce s’au adus 
de pe câmp, când adecă nu au 
vr’un preț de Dâmne ajută. Nu 
tot astfel s’ar întâmpla acesta, când 
atât în economia vitelor, cât și în 
aceea a câmpului s’ar cresce mai 
multe soiuri de vite și s’ar cultiva 
mai multe specii de bucate.

Și în privința acăsta conlocui
torii noștri Sași ne pot servi de 
esemplu, de-ore-ce ei țin și cresc in 
economia lor de vite aprope din fie
care soiu de vite mai multe seu mai 
puține, după cum adecă e și starea 
lor materială: boi, vaci, bivolițe, cai, 
oi, porci ș. a., âr produsul acestora 
nu-1 vând tot-deuna în stare crudă, 
ci mai cu semă atunci când a ajuns 
prețul cuvenit.
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Tot așa fac și în ce privesce 
economia câmpului. Ei nu se res- 
triDg numai la cultura grâului și a 
cucuruzului, ci pe lângă acestea două 
bucate de mare preț, ei mai cultivă 
cantități mari de oves, care nu re- 
cere atâta lucru ca cucuruzul și are 
mai același preț, ca acesta, apoi orz 
de bere, orz de rend, mălaiu mărunt, 
ti ifoiu, luțernă, măzăriche ș. a. Dela 
plantele acestea din urmă de nutreț, 
ei s’au învățat a scăte cu ajutorul 
unor anumite mașini sămânța de 
lipsă, nu numai pentru economia lor 
proprie, ci chiar și de vencjare, pe 
care apoi o vend altor economi și 
astlel și din aceea fac parale destul 
de frumose.

Prin cultivarea trifoiului, luțer- 
nei, măzărichei și a celorlalte plante 
de nutreț, Sașii au ajuns se-’șl îm- 
bunătățăscă încât-va chiar și soiul 
vitelor lor, de ore-ce astăfjl este pe 
deplin constatat, că vitele ținute și 
nutrite cu astfel de nutrețuri, cresc 
mai curend, se fac mai mari și mai 
cu preț la vencjare.

Dăr nu numai în ceea, ce se 
ține de economia vitelor și a câm
pului, Sașii pdrtă o economie cât se 
pote de înțelăptă, pe cele mai multe 
locuri, ci și în ceea-ce se ține de 
celelalte ramuri laterale ale econo- 
m ei. Intre acestea ramuri laterale 
vom aminti de astă-dată: pomăritul, 
legumăritul și florăritnl.

Cine a avut ocasiune de a visita 
cât de puțin satele săsesc! seu ora
șele, în cari ei îșî desfac produsele 
lor economice, s’a putut convinge 
ce pote face un econom seu eco- 
n'nnă harnică, căci mai nu este c|i 
de terg, în care ei să nu mărga 
cu căruțele încărcate la orașe, dâr 
nu tot cu bucate, ci mai cu sâmă 
cu păme, legume său flori, seu cu 
semențele acestora, pe car! vencjen- 
du-le de multe-orl fac tot atâtea, 
decă nu cumva încă și mai multe 
parale, ca pe câte un car de bucate.

Când am adus înainte esemplul 
acesta, nu am avut nicl-decum in- 
tențiunea, ca să detrag din meritul 
și hărnicia economilor noștri, de prin 
comunele mai fruntașe și de prin 
apropierea orașelor, cari încă cultivă 
ramurile acelea economice pe o scară 
tot așa de întinsă ca și Sașii, din 
care causă aceștia se și tem în co
munele mestecate de concurența Ro
mânilor, ci am voit numai să arăt 
acelei mulțimi de economi, care stă 
încă în nepăsare, ce pote face lu
mina și ședința, de care Sașii din 
vechime au avut mai multă parte 
ca ai noștri.

Când și economii noștri vor fi 
înzestrați pretutindenea cu armele 
luminei și ale sciinței, sigur că nu-’și 
vor mai v nde tot-deuna vițelul de 
sub vacă, mielul de sub oie, purcelul 
de sub scrofă, ci îi vor lăsa ca să 
crescă mari, ca astfel să le crâscă și 
prețul

Când economii noștri vor sci 
purta o economie mai înțelăptă, si
gur că nu vor mai cultiva în câm
purile lor numai grâu și cucuruz, ci 
vor mai cultiva și alte plante de 
nutreț, seu chiar și alte plante eco
nomice, cari sunt mai de preț la. 
vene] are.

C ând economii noștri vor sci 
prețui tote ramurile laterale ale eco
nomiei, sigur că nu-șl vor mai lăsa 
grădinile lor pline de scăețl său alte 
buruenl, ci vor cultiva în ele tot- 

felul de pomi roditori; sigur că nici 
econămele năstre nu-șl vor mai da 
ouele, slănina său paralele lor pe 
legumile, florile seu semințele aces
tora — altora, ci le vor cultiva ele 
înși-le în grădinile lor.

Unde mai rămâne apoi pentru 
unii din economii noștri industria do
mestică, precum împletitul cu nuele, 
paie, papură, pregătirea unor] unelte 
mai simple de lemn, în cari încă s’ar 
pute deprinde mai cu sâmă în serile 
cele lungi de it'rnă și cari încă ar 
pute aduce câte ceva pentru econo
mie, 6r pentru femei torsul, țesutul 
și croitul, cu cari încă se pot cruța 
destule parale în decursul unui an 
întreg.

Fraților economi! Se mai lăsăm 
din datina „după cum am pomenit" 
și să punem mai mare preț pe ra
murile laterale ale economiei, decă 
voim să o facem cât mai mare, mai 
avută și mai puternică, precum și 
rîurile cele mari; se nu mai lăsăm 
economiile ntstre tot în starea pă- 
răuțelor, cari odată pot să sece pe 
timpul căldurilor și al secetelor ce
lor mari, chiar atunci când noi am 
ave mai multă lipsă de apă, cu care 
să ne putem stîmpăra și răcori setea 
și năduful de peste c|i, de care forte 
adese-ori suferim în vieța de tote 
cjilele.

loan Georgescu.

Câlîndarul Plugariului.
A apărut și se pbte procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul Plugariului* 4. Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

Acest călindar, care apare acum în 
anul XI, cuprinde în afară de datele obici
nuite calendaristice, geneologia domnito
rilor din Europa, taxele telegramelor și 
cele poștale, scala timbrelor, Măsurile, târ
gurile din Ardeal și Ungaria și lista ad- 
vocaților români.

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie) de M. Eminescu, Res- 
tignirea lui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „Sâ-l urmăm"). 
Oălugărenii (poesie) de 0. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda^ pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Ăl mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tânăr poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următorele articole: 
„Dușmanii economiei14 de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor44 de A. Boldor, ’ „Cău
șele de ce săraănăturile sunt rele" de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăciose po
milor și viilor", „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi ?“

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețeu, apoi 
„Diverse" și în fine „Anecdote și Glume".

Ca adaos sunt și anul acesta o mul
țime de anunțuri.

POVEȚE.

Arsuri cu acid carbolic (ienic) 
le vindecăm forte ușor, tratându-le 
cu oțet; atât al băla pielei ca și ne
simțirea ei, dispar și nu se formeză 
coje pe ea în urma arsurii. La otră
viri cu acid carbolic, de-asemenea 
putem folosi cu succes oțetul, dând 
pacientului se bea oțet amestecat pe 
jumătate cu apă.

♦

Un mijloc simplu contra can

grenei la pomi. Scotem afară lem
nul mort și cdja stricată cât mai 
bine ungem partea tăiată cu aluat 
de var stins și legăm totul cu o 
cârpă, ca se nu cadă varul. După 3 
luni seu o jumătate de an, înoim va
rul. Partea mâncată de cangrenă va 
cresce pe deplin dm nou. decă vom 
înoi varul mai adese-orl.

Cum au ajuns omenii la scrierea 
de astădi.

Cea mai veche scrisdre pe care o cu- 
nâscem pănă astăcjl, 0 ău Chinesii. Scrisd- 
rea lor e forte anevoiosă. După, cum s’a- 
rată, literile lor sunt; chipuri de lucruri, deci 
literile s’au născut ca și la Egipteni, din 
hieroglife. Când aveau să scrie corb: de
senau un corb; aveau să scrie mână, în
chipuiau o mână. Lucrul pănă la un loc e 
ușor și limpede, când ai să seri cuvinte, 
ca>-e arată lucruri concrete; der când ai să 
scrii cuvinte, cari arată abstracțiuni, greu
tatea e mare. Cum să scrii, adecă prin ce 
chip, vorbe ca durere, ascuns, aici, târejiu, 
cătră ? Chinesii și-au găsit pentru acest fel 
de cuvinte semne anumite, pe cari nu le 
pote ceti orl-cine, ci numai cel ce le învață.

Scrierea da adl a Chinesilor nu este 
însă cu chipuri. Dintr’un chip anumit a 
eșit un semn, o scurtare dre-care a chipu
lui. De pildă, din chipul calului a eșit un 
semn, care sâmănă cu o comă, din chipul 
întreg al boului s’au luat numai cdrnele. 
Și așa s’au născut dre-cum nisce litere. 
Greutatea cea mare, acum, a scrierii Chi
nese e de două feluri. Intâiîl, că fie-care 
vorbă îșî are semnul său deosebit, care nu 
mai arată chipul lucrului, ddr e născut 
dintr’acest chip. Așa-der fie-care vorbă îșî 
are semnul său, și fie-care semn arată altă 
vorbă. Prin urmare câte vorbe sunt în lim
bă, atâtea semne sunt, atâtea litere. Usul 
de tote dilele are cam 4 — 5 mii de litere, 
der de tote sunt peste o sută de mii de 
litere în scrierea chinesă. Poți deci să în
veți o viâță întregă, și tot se nu cunoscl 
tbte literile chinezescl. A doua greutate 
este, că o vorbă pote să aibă mai multe 
înțelesuri, cum se întâmplă în tote limbile, 
dr acest lucru în chioezesce e forte des, 
așa că o vorbă pote ave pănă la ‘25 de în
țelesuri. Insă pentru aceeași vorbă e un 
singur semn — ling e și aleg, și frundă, și 
stăpân, și bae, și dincolo, și eram etc. — 
cum poți deci să sc.i d acest semn, care 
se cetesce ling, însemueză alerg și nu frun
ză, ori bae, etc.? Când vorbesce, Chinesul 
nu face confusie între înțelesuri, căci el 
vorbesce cântând, și după cum accentueză 
și intonăză cuvântul, cunoscl adevăratul în
țeles al lui. In scriere însă s’ajută dând 
semnului fel de fel de semne mititele, puse 
când de-asupra lui, când de desupt, când 
pe margini, în tote chipurile, ca accente, 
codițe, cercei, corne, cârlige, săgeți și câte 
alte, așa că semnul cel de baștină e împo- 
poțonat pe de tote părțile.

Chinesii scriu de sus în jos, în linie 
verticală, așa că rândurile scrierii se par 
stâlpi. Nici un semn nu semănă cu altul și 
mulțimea podobelor lor te zăpăcesce.

Vechimea scrierii lor și bogăția lite
raturii îi împedecă să schimbe acest sistem 
de-a scrie. S’a făcut și la ei vorbă, să scrie 
ca Europenii cu câte-va litere, der cum 
sunt forte conservatori întru păstrarea lu
crurilor din părinți, nu s’au învoit. E ade
vărat, că de-ar lua scrierea simplă cu li
tere care arată sunete, nimeni nu s’ar ocupa 
ou cărțile lor scrise mai înainte -- și au 
cărți mai mult6 decât orl-care neam de pe 
pământ, și în ele religia și dreptul și isto
ria lor, de peste 6000 de ani — er asta ar 
fi o pierdere mare pentru ei. Japonesii, cari 

au o literatură mai tânără și sunt și mai 
primitori de lucruri nonă, au lăpădat sem
nele Chinese și și-au făcut un alfabet de 
47 litere, numit i-ro fa, căci aceste sunt 
cele mai dese sunete în limba lor (i, r și f) 
și cu ele încep alfabetul ca noi cu abece. 
Ei au sistem european de-a scrie.

Scrierea Egiptenilor, nu cu mult mai 
tânără decât a Chinesilor, este cu totul alt
fel și e o treotă mijlocie între scrierea chi
nesă și aceea a Europenilor. Pe când Chi
nesii scriu cu un semn o vorbă întregă, 
Egiotenii scriu numai o silabă. Acesta e sis
temul egiptean, cu tdte că scriu cu câte 
un semn și vorbe întregi, der numai anu
mite vorbe. Așa d. e. un cerc cu un punct 
în mijioc însemneză sâre și se cetesce ra 
(Ra era zeul soreluil un cerc simplu seu 
un oval însemnâză ro, adecă lună Acu, decă 
aceste semne stau unul lângă altul ca un 
singur sem, ce cetesce'raro, care nu însem- 
nâză sore-lună, ci măsură. Acâstă scriere e 
rebus; din chipuri scoți cuvinte. Ca esem- 
plu, în limba ndstră două linii undulate ar 
însemna apă, un cub ar însemna mineralul 
sare (fiind-că se cristulisâză în cubl). Acum 
ori unde vedl singuratice două linii undu
late cetescl apă, un cub singuratic cetescl 
sare, dâr când vor fi unite ca un semn vei 
ceti cu totul altă idee, adecă apăsare (din 
verbul a apăsa).

Așa scrieau Epiptenii mai la început. 
Se înțelege că într’acest chip n’au nevoie 
de atâtea câte au Chinesii scrierea se sim
plifică mult. Semnul bună-6ră pentru car 
era și pentru silaba car, ori în ce cuvânt 
ai fi întelnit’o.

Mai târdiu, numai primul sunet al 
unui cuvânt se cetea, și de aci înainte 
scrierea era un fel de acrostih. De esempln 
ca să seri luptă, desenai chipul unui ani
mal ori obiect, al cărui nume începea cu l 
— un lup, o lebedă, o lampă etc. Apoi al 
unui lucru ori animal al cărui nume înce
pea cu u (urs, undiță) apoi așa pe rând 
mai departe. Vedl bine, eu dau aceste 
esemple în limba nostră. Egiptenii le aveau 
în limba lor. Chipurile puteau să fie forte 
multe pentru același sunet, cum de pildă 
la noi pentru f am pute desena ftunfiă, 
flore, fluer, flintă, foc, fag, fagure, fus, fu
ior Iși altele nenumărate. Cu timpul au 
ajuns să întrebuințeze numai acele chipuri, 
cari se puteau mai ușor desena și al căror 
nume era mal cunoscut. Acestă scriere era 
întrebuințată numai în pietră, căci Egip
tenii scobeau scrisorea în pereții templelor 
si ai mormintelor.

După-ce au început să scrie pe papi
rus (un fel de hârtie forte trainică) numai 
desenau chipurile așa frumos, căci nu erau 
toți meșteri, er graba ce-o puneau să scrie 
nu le da răgaz să fie migăloșl, și așa au 
ajuns ca și Chinesii să tot simplifice dese
nul pănă au ajuns ca in loc de chipuri să- 
aibă numai semne anumite pentru ele. 
Bună oră chipul dintâiă deplin al unei 
case, a ajuns se fie numai chipul acoperi
șului ei, apoi și acesta s’a făcut mai simplu 
un semn din 3 linii cum sunt contururile 
acoperișului / \ , apoi în graba scrierii
și acest semn s’a rotundit, de s’a făcut un 
simplu semi-cere.

Dâr totuși, deși simple, erau mulie, 
semne pentru același sunet. Atunci Feni
cienii au venit jla gândul să alegă dintre 
atâtea semne pe un sunet unul singur — 
va să qică un semn și un sunet — și au 
făcut un alfabet simplu. Pentru sunetul er
au luat numai semnul, care închipuia boul 
și i-au și dis acestui semn bou (alef). Cu 
puțină fantasie poți într’adevăr recunosce 
chiar și în alfabetul latin (deși s'a schim
bat mult) în a chipul boului: a mic scris, 
e compus din două părți, un o și și uu se- 
mi-cerc lipit de el, o făcut lungueț spre 
drăpta, ar închipui trupul boului, er semi-

Cu. 15 K’oemvrie s’a, început
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cercul, cdrnele lui. Pentru sunetul & au luat 
chipul casei (beth), pentru g chipul cămilei 
.(ghimel), etc. Astfel Fenicienii au fost cei 
dintăiii cari au scris ca Europenii de astăzi, 
având pentru fie-care sunet un singur semn, 
un singur sunet.

De la Fenicieni (cam 1000 de ani !ni- 
inte d^ Christos), au învățat scrierea Iudeii 
și Grecii. Și unii și alții au schimbat sem
nele Fenicienilor după cum le-a venit mai 
bine. Grecii au păstrat chiar și numele 
semnelor feniciene-semitice, alfa, vita, gama 
delta, cu tote că în limba lor aceste vorbe 
nu însemneză nimic. De la Greci apoi, și 
de la Iudei, semnele acestea au străbătut 
spre Ost pănă la India la marginile Chi
nei, unde s’au oprit, căci au dat de con
servatorii ChinesI; er spre apus în totă Eu
ropa. Cei cari le-au rotundit și le-au făcut 
lesniciose schimbând formele lor, au fost 
Romanii, dr de la Romani le-au primit tote 
poporele Europei. Un episcop al Goților, 
care le-a tradus bib'ia, a născocit pentru 
Nemți un alfabet, schimbâud puțin pe cel 
roman și făcând literele mai cu colțuri, 
acesta e alfabetul german, 111 r Chirii, apos
tolul Slavilor, schimonosind alfabetul roman 
și născocind el câte-ceva, a făcut alfabe- 
betul chirilic, pe care-1 au acli Slavii.

(„41b.“) <x. C'oșbue.

Măgarul țiganului.
Un țigan îșl ave'a bordeiul la margi

nea satului și trăia și el acolo ca vai de 
capul lui, — în sărăcie și ’ncujurat de o 
ciurdă de faraoni mititei, — cum sunt mai 
toți țiganii. N’avea alta la ușa lui, decât 
un biet măgar închircit, mititel și slab, de-1 
da vântul jos. Da țiganului i-se părea, că 
cine scie ce are. Când se ’ntempla să ducă 
vre-o greutate, numai se uita la el cu bu
curie și-i crescea inima; credea atunci că 
nu pote să fie măgar mai voinic, decât 
.al lui.

Venise vremea când săracul simțesce 
mai strașnic amarul sărăciei. Era în pute
rea iernii și nici tu de-ale mâncârei, nici 
nutreț pentru măgar, nici surcel de lemn 
să se încăldâscă cei dănciucl. Da și celor 
mari le curgeau ochii după o vatră de jera
tic unde s’ar desmorți, ș’ar trage în tichnă 
câte-o lulea de tutun.... Erau rebegiți cu 
toții. Vântul sgâțăia ușa stricată și-și făcea 
rîs de sdrențele și sărăcia din bordeiil. Mă
garul umbla totă diulica prin gunoiele me- 
giașilor: asta era hrana lui.

Intr’o di țiganul înhamă pe măgar la 
hârbul de săniuță și se duce la pădure 
s’aducă lemne. Da acolo lemnele trebuiau 
cumpărate. Atunci se rogă el de vameșul 
care vindea :

— Să-mi dai, mă rog, ceva mai ief- 
tior, româuico, mâncați-așl, că ne svântăm, 
ne uscăm de frig !...,

— Apoi, ecă să-ți dau, măi, run co
pac de acolo, de pe costa ceea! Ii cam 
rău de scos, da dă, îi mai ieftin.... Ti-i nă
căji și tu o leacă.

— Aoleu, mamo, da cum îl m-i 
scotelo-i dintr’așa hârtopce!?

— Dă, acolea-i trâba ta!
In sfârșit se ’mpacă ei și cumpără 

bietul țigan un copac de pe cdstă. Da era 
un povârniș aprope c«. păretele, șl-o adân
cime de amețiai când te-ai fi uitat în jos. 
Copacul era pe cdstă, da sus, aprope de 
zare, căci trecea vârful de-asupra, cu mult 
mai sus-din dreptul culmii. Țiganul stă, se 
uită lung la copac și ’mprejur, și nu-ș ce 
mai gândesce ț , numa-șl cjice
cu buourie: „Taci m«iui>, că . am nime- 
•rit’o eu!tt Apoi sare ars, o frânghie 
lungă pe care o avea de împrumut, se urcă 
sus șl-o lâgă cu un capăt de vârful copa
cului ; se coboră, — ia frânghia de care 
■atârna jos, se ridică pe marginea culmii, 
lâgă bine capătul de gâtul și pieptul mă
garului, în chip de ham, dându-i și una 
bună c’o dârjea, să tragă lâ deal. Că adecă 
tăind copacul, n’are să se ducă ’n râpă;
— măgarul are .să tragă și-are să-l prăvă- 
lâscă la deal. Și s’apucă țiganul de tăiat. 
Când aprope se mântue, numai — trosc!
— s’aude o pocnitură sdravănă și — huș- 
tiuliuc! — pe sus, vâjeind se răstornă co
pacul ou măgar cu tot în fundul prăpas-
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tiei! Copacul cam putred, măgarul dr a^a 
— s’au făcut drojdii.... Țiganul rămâne cât
va pe loc amețit năuc, — apoi începe a l 
se scărmăna de cap și a-se blăstăma. După j 
aceea pornesce spre casă fluerând a pa
gubă....

Aprope de bordeiil se ’ntâlnesce c’un 
megiaș. Ca să se mai mângăe, îl întrdbă- 
ca ’n cjile bune :

— Măi bade-o, n’ai vădut pe unde-va 
măgarul meu ?

— Ba par’ că-1 vădui! Prin gunoiele 
celea era...’

Omului i-se păruse că l’a vădut, ca 
’ntot-deuna, prin gunoie.Da țiganul de colo:

— E-hei, romanico, bine-ar fi să fie 
cum did tu, — și să nu fie cum sciu eu!...

(„Cronica.11)

MULTE ȘI M TOTE.

O flacără care arde de veeuri.

Un archeolog american a descoperit, 
cu ajutorul unei hărți, copiată de pe o tă
bliță de piâtră din museul orașului Mexico, 
o peșteră la Yesca cu o mulțime de idoli 
de pietră și cu un altar pe care arde o 
flacără. E un gaz ce isvoresce din pământ 
și arde, de bună sdmă, de mai multe s>'te 
de ani. S’au aliat acolo și mai multe ră
mășițe de la Atzteki și le-a adus 1*  San- 
Francisco. Guvernul a hotărît o anchetă, 
căci nu e permis a lua asemenea antichități.

*

Drumurile <3e fier diu Kuropa.

Situațiunea drumurilor de fer din 
Europa la 1 Ianuarie 1902 constată, că 
lungimea totală a drumurilor de fer date 
în exploatare, era de 290.816 kilometri 
contra 283.878 kilometri la 1 Ian. 1901.

Crescerile cele mai importante sunt: 
pentru Rusia și Finlanda de 2949 kilom. 
pentru Germania de 1319 kilometri, pen
tru Francia de 830 kilometri, pentru Aus- 
tro-Ungaria de 609 kilometri, pentru En- 
glitera de 276 kilometri, pentru Spania 
de 159 kilometri, pentru Belgia de 131 
kilometri și pentru Elveția de 127 kilom.

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

De vânzare 280 
sfârcgem Semne de fag bune 
1 metru de lungi, cu prețul de 13 co
rone loco Crizbav. sdu 19 corone Bra
șov. — Amatorii a se adresa la D-l 
I. Schiopu parocli in Crizbav.

Epilegssia

Cine sufere de epilep
sie, cârcei, de nervi 
să ceră broșura în pri
vința acâsta, Se trimite 
gratis și franco (lela 
Schwanen-Apotheke, 

Frankfurt, a. Efi.
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se întrebuiuțeză în grajduiile curții, precum și 
la. miliție și la civili de 40 de ani pentru întă
rire după strana ții muri, precum și la scrintire, 
încordarea n-rvilor etc 11 face pe cal capabil 
de umblat, extra-ordinar la trena).

— Veritabil numai cu marca de sus. —
Se capeți în tete farmaciile și drog, din Austr.-ung.
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Kreis-Apotheker EORNEUUURG bei Wien.
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Dr. univ. med.

a fost asistent la clinica 
Universității c. s. r. din Graz.

Specialist
pentru bălele de urcelii, n»a, gât pre- I 
cum și pentru belele de plete și esterne. j

Orele de ordiuațiune:
dela 10—12 a. m. și 3—4 p. m.,

~ ~~ în fie-care di. zzzzzz:I

Pin 26 Decenivrie 1902 în |
Str. Orfanilor nr. 18 (parterre). j

(785,1—10.)

S

400000000000000»
Se vinde >:

VIN
cu 32 cr.,

de Ardeal natural litru 
cu 36 CE., preste 3 litri 
precum și VIN vechili

litru cu 40 și 50 cr.
O încercare va convinge pe fie

cine de bunătatea vinului
Cu tdtă stima:

Maria Bucur Bancilă,
(784,1-10.) pe Tocile Nr. 31.
KXXXXXXXXXXXXXXH’

peafem a ©bțim un per bogat § 
și pentru a împedeca căderea perului © 
a înlătura formarea mătreței și a întări 2 
pelea capului, se întrebuințați
BALSAMUL do PER a lui HETJSTĂDTER g 
Garantat. „ , Efect sis/ur. ©— Se capeta numai la --------- X
ErOEA NBUSTlDTER ©

(700) Farmneia U -S blitz Engel11 Brașov Piața Franz Josif, Tirgtil grâului. 3—10 ©

Sz. 10205 1902.
tlkvi.

Âyveresi hirdetme ny.
Dr. Manoiu Miklds brassoi iigyvdd vdgrehajtatonak Puchianu Ârou 

Anna simoni lakos vdgrehajtâst szenvedett elleni vbgreh. iigydben a k6- 
relem kOvetkezteben a vdgrehajtâsi ârveres 950 kor. tokekdvetelds ea 
ennek 1900 julius ho 15-ilc napjătdl jârd 6°/0 kamatai 76 kor. 75 fîlldrben 
măr megâllapitott, valamint jelenlegi 42 kor. es a mdg felmerulendd 
koltsdgeknek kieldgitese vegett. az 1881. LX t cz. 144 §. alapjân es a 
146, 156 §. ertelmdben a brassdi kir. tdrvenyszdk (a zernesti kir. jârâs- 
birdsâg) teriiletdn lev6 az also-moecsi 63. sz. tljkvi 5161, 5163 hrsz. in- 
gatlanra 61 kor 6s az 6296 hrsz. ingatlanra llkoronâban ezennel meg- 
âllapitott kikialtâsi ârban elrendeltetik.

Az ărverds megtartâsâra hatârid<5ul 1902-ik evi deczember 23 ik napjă- 
nak d. e. 9 orăja alsd moecs kozsdg hâzânâl tuzetik ki.

Ârverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârănak lC°/0-ât 
kdszpenzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szămitott es az 1881 november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8 §-âban, kijeldlt dvadâkkepes ertdkpapirban a kikiiL 
dOtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-sa drtelmeben a 
bânatpenznek a birosâgnăl eldleges elhelyezeaerdl kiăllitott szabâlyszerii 
eliemervenyt ătszolgâltatni.

Vev<5 kbteles a vâtelârt ket egyenlo rdszletben es pedig az elstSt 
az ârveres napjâtâl ezâmitando 15 nap alatt, a măsodikat ugyanazcn 
naptdl szâmitandd 30 nap alatt, minden egyes vâtelâri reszlet utân az 
ârverâs napjâtol szâmitandd 5% kamatokkal egyiitt az 1881 6. deczem
ber hd 6 ăn 39415/1 M. sz. a. kelt rendeletben elbirt mddon a brassoi 
kir. adohivatalnâl, mint biroi leteti pdnztărnâl lefizetni.

A bânatpenz az utolso rbszletben fog beszâmittatni.
Az ezen ârverbsi hirdetmbny kiboceâtâsâval egyidejiileg megâllapi

tott ârverâsi feitetelek a bivataloB drâk alatt ezen kir. birosâg mint tl - 
hatdsăgnâl es Alsd-Moecs kcL.sâg elfiljârdsâgânâl tekinthetâk meg.

Az elrendelt âtveres a fentet tljkvben feljegyeztetni, ezen ârveresi 
hirdetmânyi tâblâjâra kifuggesztetni, tovâbbâ kifiiggesztds vdgett az âr
veresi feltâtelek pedig megtekinthetăs vegett egy-egy pbldânyban Alsd- 
Moecs kozseg elâljâfdsâgânak, nam kiilonben ezen ârverdsi egy-egy pel- 
dânya Felsd-Moe s, Simon, Fundâta, Peștera szomszedos kozsegekben 
a helybeli szokâs ezerint azonnali korozee vdgett nevezett kozsegek eldl- 
jârosâgâhoz megkuldetni rendeltetik.

Brassd, 1902 dvi szeptember 23-ân.
A kir. torv-szek, mint tlkvi hatosâg. KOVĂCS,

e. bird.

Pagina 7.

|f| £1 plătesc celui ceva 
wUO ÎL mai căpăta vre-odată 
durere de danț ori îî va 
mirosi gura, după ce va folosi 

apa de diajl
a lui Bartilla, o sticlă 70 bani. 
(Pentru pa hetare 20 filler deosebit)
Erezii A. Bartilla (E. Winkler)

VIENA, (9/1., Sommergasse 1.

Să se câră pretutindenea apiiat apa 
de dinți a lui Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
rile, unde nu se pdte căpăta, triimt 7 
sticle cu 5 Cir. 20 fii. franco; 16 sticle 
cu 9 cor. franco.

Se capătă în BRAȘOV la farmaoia 
D-!ui Victor Rotii.

DEPOSIT 
de articole 

igienice.

k
DEPOSIT

de mărfuri de gunii
din Paris.

J.REIÎSpsdaMJim
I., B rând s t îitt e 3.

Prețuri curente în coverte închise franoo și gratis

Trimiterea în provincie cu Rambnrsă.
Discreț ă K. 2, 4. 6, 8, 10 eto.
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0o
Cadou potrivit p“7e âe sărbători.

De-orece am început cu vendarea Șampaniei escelente 
ieftine, ce o fabricăm din vinuri curate de Ardeal, oferim 

cadou potrivit pentru sărbători 

ieLm.-psm.iei "O

Și

o Gloria Sec (mai acrișoră).

Superbe Sec (ma

SjocaBurEBe de vândare sunt!
Demeter Eremias Nepoții, Strada Hirscher;
H. Zilltz, Strada Porții; —: =
Karl Irk, „ „
Karl Harth, Strada lungă Brașovul-vechiu.

fomandelie sfe se trimită. Ba

/

KARL HARTH & C^,
Pivnița de Șampanie(786,1-4.)

w Săpun in isti-;d^e

0o
o

1/1 E G A.:

Corin seu Chois
Săpunul cel mai bun și cu spoi

de aceea cel mai ieftin.
capetă pretutindeni

Hi 17-40.(725),
■oeoaocowoeosQBo

^in partea pAJT| iDOT XbAtorUe’cuvine 
pivnițelor -CjL JL seruaTorne ce vine

W’ recunoscute ca escelente
ymurlie «rJe ma^a;șfW

DESSEHT:
(Riesling, Som, Steininger, Muscat-Samos, Ma
laga, Lacrimae, Christi), care se pot cumpera 

în localurile dela:

Csespl alb", nj „Altea Ba&haui",
Strada Porții nr. «O > Tergu grâului nr. 3.

(184,1-3.)

Haveloc și mantale de ploie Gumi.

Șl

Și
Ne luăm voe a atrage atenția On. public din oraș 

dela țără, că noi afară de haine gaia pentru bărăaațs 
copil ținem un 

deposit mare de postavuri 
din teră si streinătate.

Luăm comande pentru haine bărbătesc! și de eopiiî după 
măsură, și garantăm pentru croiala modernă și potrivită, care 
se esecută după cele mai nouă fasone.

Cu tdtă stima

Depner, Rotii, Westemean,
în edificiul „Spar Cas?a“ Strada Vămii 3—5.

-o
t^C> 
O' 
C=î 
CD

CF 
PÎ
S

CP

e.
<x>

697.9-10.

tn 
o 
a
CD 
Q

Mostre de postavuri Ba eerere franc».

HX>0®eOe»eOaO®eOO«eO«H
0

o
Cine doresce să aibă un costum bun, elegant și trainic 

acela să facă cumpărătura necondiționat la

HANS FIELDS
' în Brașov, Strada Vămei nr. S3, '

“stdeuna’în asortiment mare de stofe ~W 
de Lodeil-Tirotes neîntrecut de durabile, precum și 

Stofe sie a m g a a*  si
dela cele mai ieftine pănă la cele mai scumpe. Kamgarn 
negru, Peruviens pentru eostwcsie «Se ssaiois și fracuri.

La dorință pot recomanda croitori buni, cari sunt în stare 
lucreze în 10 ore un costum durabil și fără scăderi.

ZKeoiA.ncsciz2.țe numerose.
Me rog de a visita Magazinul ni eu, fără a fi silit 

cumpărătură.

să

la

FieUes,
(754,7—20. Strada Vămei nr. 13.
exc-asss Mostre se trimit cu bonificarea speseior poștei,

0

i

0
O
$

0■K5S09000® ecoes oeetes o-&

Ti pgrafia A. Mureșianu, Brașov.

sunt ultima noutate în fabricația eiasornicilor. Aceste cia- 
sornice frauțuzescl în miniatură, au lungime de 'J9 cm., cu 
căsulia cum arată desemnul, care este de lemn Je nuc, fin |ț
poleită, cu decorație artistic lucrai"b. , ,re oră L
cântă cele mai frumose marșuri i^u... . v-*  ou lădiță Ir
și ambalaj HRUSBiai S fi. Tot v-șl ciasornic fără mu- L
sică cu aparat sunător la fie-care ■ --i și jumătate de oră 
cu lădiță și embalaj munid Cs ’ Aceste' ciasornice nu k 
numai că sunt garantate, și umbl1 '-isact pe minut, ddr es
te și o mobilă frumosă, fiind forte cu <gr.st adjustate. Deștep- i
tător cu clopoțel și cadran, care luminăză, îl. Deș
teptător cu musică, care cântă în loc să sune, H. <1. Cia- '
sornic Nikel-Remont, fl. J6. Ciasornic de argint Rernont. L
cu capac duplu, £3. 5.50. Se trimite numai cu rambursă. I
Ce nu convine, primesc înapoi și restituesc banii, prin nr- l

mare nu-i nici un risic. Prețuri curente ilustrate despre j
ciasornice, lanțuri, inele, etc. se trimit gratis și franco, k

Firma e crestinescă (fondată la anul 1860).^^ L 
JOSEF SFIERI^O3 Wien, i. Postoasse Nr. 2—22. {y
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