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abonam^
LA„GAZETA TRANSILVANIEI".

Cu 1 Ianuarie st. v. 1903
se deschide nou abonament, la care invităm 

pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.
Prețul abonamentului:

Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 
corâne, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Ce va fi cu pactul pari amentar?
S’a făcut pactul economic între 

guverne, der a rămas încă în deret 
ratiehificarea lui de cătră parla
mente.

In discursul său de anul nou 
ministrul-președinte Szell a c|is, că 
cele două guverne dualiste n’au lu
crat unul contra celuilalt, ci au lup
tat pentru pace și înțelegere; că 
nu este învingător și nu este în
vins; fie-care, din cele doue părți, 
au câștigat un succes, fie-care din 
aceste părți a dobândit un resultat 
în interesul seu.

Așa e zugrăvită icăna pactului 
dintre guverne. Să vedem acum ce 
va fi de pactul parlamentar.

Preludiul luptelor pentru pactul 
parlamentar în Austria se petrece 
tocmai acum.

Sâmbătă s’a întrunit la presi- 
diul ministerial, așa numita confe- 

rență de înțelegere ceho-germană, a 
căreia chemare este de a găsi o mo
dalitate de înțelegere între cele două 
națiuni, cu privire la cestiunea lim- 
bei, pentru-ca printr’asta să 9e facă 
posibilă încetarea obstrucției cehice 
și desbaterea și votarea pactului cu 
Ungaria de cătră parlament.

Se scie, că guvernul Koerber 
este, care a conchemat acesta con- 
ferență.

Ministru-președinte a salutat con- 
ferența, a vorbit de cele două me- 
morande, de al Germanilor și al Ce
hilor, ser: se în cestiunea dreptului 
de limbă, și a pus în vedere un ela
borat al guvernului pentru confe- 
rență, prin care, să se facă posibil 
un compromis între cele două părți. 
Guvernul crede, că mai bine se va 
pute aplana certa germario-boemă 
pas- de pas, decât dintr’bdată.

A vorbit cu avent Dr. Koerber 
și despre scopurile mai înalte ale 
împărăției (Gesammtreich), despre 
încheierea pactului cu guvernul un
gar. pe basa comuniunei economice. 
A c]is și el, că pactul nu însemnă 
triumful unuia asupra celuilalt și a 
încheiat declarând, că acum e rân
dul parlamentului să-și împlinescă și 
el obligămintele sale, căci „și pentru 
el esistă o ultimă oră.“

xAu urmat apoi declarațiunile 
conducătorilor partidelor germane și 
cehe, accentuând fie-care punctul său 
de vedere și declarând ambele părți, 
că țin la memorandele lor. Din par
tea Cehilor însă, s’a mai declarat, 
că ei limba internă oficială n’o pot 
privi nici de cum, ca obiect de com
pensație. Der Cehii, fiind-că guvernul 
a anunțat nouă elaborate, vor aș
tepta, cu tote nedumeririle lor, se 
vadă, ce va propune guvernul în 
aceste elaborate.

Conferența, de care vorbim, a 
fost în prima ședință comună pentru 
Boemi și Moravi, de aici încolo însă 

Boemii și Moravii se vor sfătui 
separat.

Din tote semnele, câte s’au ară
tat deja la prima întrunire se pote 
conchide cu ore-care signritate, că 
nu se va ajunge nici de astă-dată 
la v.re-un resultat practic și mulțu
mitor. Fie care parte s’arată încli
nată. pentru pace Când vine vorba 
însă, de a-se stabili principiile și 
condițiunile ei, divergențele, ce se 
ivesc par-că devin tot mai mari, în 
loc de a-se micșora.

Este, prin urmare, de tot puțină 
speranță de a pute face posibil, ca 
„Reichsrat“-ul să funcționeze și să 
lucre în mod normal, ceea-ce însâmnă, 
că o resolvare parlamentară a pactului 
este, ca și eschisă. Ce va aduce apoi 
„ora ultimă,41 de care a vorbit Dr. 
Koerber, nu se scie.

Nici aceea nu șe pote prevedâ 
cu signritate, dăcă ministrul-preșe
dinte Szell va pute trece ușor prin 
dietă proiectele pentru pact.

Avem deci prospecte, de a nu 
mai ieși din nesiguranță și irita- 
țiune. Și acâsta nici că va fi altfel pe 
câtă vreme nu se va găsi cheia de 
a împăca tote poporele monarchiei 
după dreptate.

Acțiunea partidului național sâr
besc. Dr. Mihail Polit, cunoscutul condu
cător al partidului liberal sârbesc, a pu
blicat în diarul „Braniku un articol, în care 
chemă la regenerare națională pe Serbii 
din Ungaria. Bolit învinuesce majoritatea 
poporului sârbesc (alusiune la partidul ra
dical), că plutesce în apele guvernamen
tale și că actualul guvern unguresc a 
ajuns adî la succese însemnate față cu 
Serbii. Cu tote acestea Polit nu crede, că 
în vieța poporului serbesc ar fi întrat de
cadența. In fine declară, că partidul libe
ral sârbesc este acel partid național, care 
înainte de asta cu 40 de anî, încă sub 
Miletici, a luat lupta atât pe t.eren .poli

tic, cât și pe teren autonomie. Partidul 
acesta stă pe basa principiilor stabilite în 
congresul naționalităților de la 1895.

Compromisul ceho-german.
Alalta-erî s’a întrunit în localitățile 

presidiului ministerial din Viena confe
rența convocată pentru regularea aface
rilor de naționalitate din Boemia și Mora
via. Din partea guvernului s’au presentat 
miniștri Koerber, Hurtei și Rezek și toți 
delegații partidelor din Boemia și Mo
ravia.

Ministrul-president Koerber deschi- 
dend conferența a declarat, că guvernul 
e vesel, că atât din parte germană cât și 
din parte cehică se dă prioritate desbate- 
rilor comuue. Guvernul va urmări cu 
atențiune încordată decursul conferenței. 
Deși cele doue memorande (german și 
ceh) difer mult în ce privesce conținutul 
și condițiile lor, totuși de astă-dată ese în 
relief ideia necesității aplanării contraste
lor. Guvernul va face încercare pentru 
realisarea compromisului printr’un memo
rand, care pdte și el să fie modificat, căci 
nu principiile fac să se aducă o decisiune 
ci voința de împăcare.

Koerber continuând clise : Domnii 
mei! După o luptă pe cât de leală, pe 
atât și de gravă s’a dobândit o învoială 
între guvernul Austriei și Ungariei pe 
timp de 10 ani, cu privire la pact. învo
iala acesta s’a făcut fără a se atinge in
teresele celor doue state și fără ca unul se 
învingă asupra celuilalt. — Asupra ambi
lor însă a învins conștiința cohetiunei, 
marea datorie față de monarchic. Decă s’a 
putut, ca pe lângă curente contrare, to
tuși se se ajungă, după vechia modalitate, 
marile ținte ale monarchiei unitare, cu 
atât mai vârtos trebue se fie posibilă în
vingerea greutăților, cari timp prea înde
lungat au slăbit forțele acestui stat. Tre
bue să mergem înainte și să nu ne oprim 
mereu la piedecile acestea. Oăsul din 
urmă pentru opera aedsta n’a sunat încă. 
Vă- rog, deci, faceți ca se se întâmple

BOI LETONUL „GAZ. TRANS.“

Ultimul vis al bătrânului stejar.
Poveste de Crăciun.

Le Andersen,

Pe o costă înaltă de deal, în strînsă 
apropiere de țărmul mării, se afla un ste
jar bătrân, care număra tocmai trei sute 
șese-deci și cinci de ani. Timpul acesta 
înse nu însemna mai mult pentru arbore, 
decât pentru noi omenii tot atâtea dile.

Noi suntem treji dina, durmim nop- 
tea și atunci ne vin visurile; cu arborele 
însă stă lucrul altfel. Arborele vegheză 
timp de trei anotimpuri și se dă somnului 
abia cătră iernă, ierna este timpul când 
dorme el, ărna este ndptea lui după dilele 
îndelungate de primăvară, vară și tomnă.

In câte-o di căldurosă de vară a ju
cat împrejurul coronei sale, a trăit și s’a 
simțit fericită musculița. care trăesbe nu
mai o di, Ș> când se odiehnea inica făptură 
pentru vre-o câte-va clipite pe una din 
frundele cele mari și fragede de- ștejar, 
atunci (jicea arborele tot-deuna: „Sără
cuța de tine! Numai o clipită ține întregă 
viața ta! Ce timp scurt! E trist de tot!“

„Trist?“ răspundea tot-deuna muscu
lița, „ce vrei să <jici cu asta? Totul e nu
mai lumină și seninătate, atât de cald e 
și de strălucit, și eu sunt atât de veselă !u

„Insă numai o di, și apoi totul s’a dus !u
„S’a dus?" dicea musculița. „Ge s’a 

dus? Și tu te-ai dus?“
„Nu, eu trăesc multe mii de dile de 

ale tale și diua mea ține vecuri întregi. 
Asta-i un restimp atât de lung, încât nici 
nu ești în stare să-l socotesc! !u

„Nu, fiind-că nu te înțeleg! Tu ai 
mii de dile de-ale 'mele, dăr eu mii de 
clipite, pentru-ca se le trăesc veselă și fe
ricită! Inceteză întregă strălucirea lumii 
acesteia, decă mori?"

„Nu14, (fise arborele, „ea esistă. de si
gur și mai departe, nespus de departe, în
cât nici nu mî-o pot închipui!44

„Der atunci avem amândoi același 
restimp de traiu, numai cât facem so- 
cotela în chipuri deosebite.44

Și musculița juca și-și da vânt prin 
aer, se bucura de aripiorele fine, măes- 
trite, se bucura de catifeaua acestora, se 
bucura în aerul cel cald, străbătut de mi
rosul câmpurilor de trifoiu și rose sălba
tice. de liliac și caprifolii, ca se nu mai 

amintim și de mirosul cel dulce al sânzie- 
nei și de mintă creță.

Mirosul era atât de îmbătător, încât 
musculița credit că a cuprins’o amețela. 
Diua era lungă și strălucită, plină de bu
curie și sensații dulci, și îndată ce a apus 
sorele, simțea musculița o oboselă dulce. 
Aripele nu mai voiau să o ducă și înceti
șor de tot cădea pe molele firicele de 
ierbă ce se clătinau, și adormea apoi feri
cită. Așa era mortea ei.

„Sărmană musculiță!" (fise ștejarul. 
„Scurtă țî-a fostvieța!"

Și di de di se repeta același joc, 
aceeași conversație, aceleași răspunsuri și 
aceleași adormiri line; se repeta lucrul 
acesta la tot nemul musculițelor și tote 
erau tot așa de fericite, tot așa de ve
sele. Stejarul veghia dimineța de primă
vară, ainîada de vară și săra de tomnă, 
acuma însă i-se apropia timpul când tre
buia să ddrmă, noptea. Se apropia ierna.

Deja cântau fartunele: „Ndpte bună ; 
Ndpte bună! Ici cade o frundă, alta 
dincolo! Culegem! culegem! Vedi, să 
dormi: Te adormim cântând, te scuturăm 
în somn; așa-i că asta face bine ramuri
lor bătrâne? Pocnesc de plăcere! Dormi 
ușor, dormi ușor! E noptea a trei sute 

șese-deci și cincea; de-altcum ești numai 
un copil de un an! Dormi ușor! Norul de 
zăpadă te va pune într’un așternut mdle, 
îți așterne un lințoliu întreg, o plapomă 
mole la piciore! Dormi în pace și visuri 
plăcute1“

Stejarul se desbracă de tot frundișul, 
pentru-ca se se dea odichnei erna întregă 
și să se lase alintat de visuri frumose. 
Der, întocmai ca visurile dmenilor, așa și 
ale lui îi re-produc tot-deuna ceva trăit.

A fost și el odată mic, da, o ghindă 
i-a fost legănul; după socotăla omenilor 
era acum într’al patrulea veac. Era arbo
rele cel mai mare și cel mai frumos din 
pădure, cu corona sa ajungea departe 
peste toți ceilalți și se vedea din largul 
mării și servea corăbiilor ca semn de orien
tare. Nici că se gândea câți ochi îl caută. 
Sus de tot, în corona lui cea verde și-au 
făcut cuib porumbii sălbatici, și cucul îl 
striga pe nume, eră tomna când frundele 
aveau înfățișarea plăcilor de aramă bătută, 
veniau paserile călătdre și șe odihneau pe 
el înainte de a sbura peste mare. Der 
acum era iernă, desfrunzit stătea arborele 
și puteai se ve<fi bine cum i-se întindeau 
ramurile în formă de arcuri și cotituri. 
Veniau ciorile și se așezară cete-cete pe
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ceea-ce dorim cu toții Să ne unim pute
rile și se înlăturăm piedecile ce ne stau 
în cale.

Pupă vorbirea ministrului president 
delegații partidelor și-au făcut declara
țiile lor.

Dr. Funke (german) a dis; Noi tot- 
deuna am fost, gata a participa la o con- 
ferență de înțelegere. Declarăm însă, că 
numai pe basa propunerilor nostre putem 
să întrăm în acțiunea de împăciuire.

Pac.ak (ceh) dise; Noi vrem pacea 
cu concetățenii noștri germani, însă o 
pace dreptă pentru ambele părți. Oratorul 
recomandă se nu se discute de-odată 
tdte cestiunile controverse, ci pas de pas. 
Mai întâiiî să se desbată asupra cestiunei 
limbei autorităților statului. Regularea 
cestiunei limbilor nu privesce numai Boe- 
mia și Moravia, ci și Silesia și tdte țările 
în care locuesc Slavi. Decă Germanii de
clară, că ei numai pe basa elaboratului 
lor pot să discute, atunci și Cehii declară, 
că ei pot întră în discuțiune numai pe 
temeiul elaboratorului lor. Prin acdsta însă 
ori ce discuțiune devine imposibilă. Și fi- 
ind-că guvernul pune în vedere din par
ted un nou elaborat, trebue se se aștepte 
realisarea acestei promisiuni.

Contele Sylva-Tarouca crede, că tre
bue se se lase în sarcina representanților 
cehi și germani aflarea căii de împăciuire 
Marii proprietari conservativi boemi vor 
saluta și sprijini ori-ce pas potrivit a 
împăca contrastele naționale și a crea 
pacea.

Br. Klumeizky e de părere, că succes 
nu se va dobândi de căt atunci, când Ges
tiunea se va trata separat.

Herold (ceh) crede, că înainte de 
tdte ambele părți (Cehi și Germani) tre
bue se desbată intre sine principiile fun
damentale, înainte de ce guvernul și-ar 
face propunerile sale.

Koerber constată, că consfătuirile 
asupra afacerilor de naționalitate din Bo-. 
emia și Moravia trebue să se continue în 
conl’eiențe separate.

Cu acesta conferența s’a închis.

Ungaria și România.
Intr’un articol întitulat Orientul al 

popdrelor orientale, „Budapesti Hirlap" 
de la 4 Ianuarie se ocupă de sortea po
porelor din Răsăritul Europei.

Intre altele spune, că echilibrul eu
ropean de odinidră nu mai esistă adi. Ru
sia a secerat, succese mari. Sângele ver
sat de Franța, Anglia, Turcia și Piemont 
în resbo'ml din Criemea, n’a putut'rețjne pe 
Rusia în înaintarea ei. Marea negră este în- 
tregă a Rușilor. Gurile Dunării le stau 
deschise. In drumul spre Constantinopol 
Rușii și-au câștigat, un mijloc sigur prin 

crearea Bulgariei. Testamentul lui Petru 
cel-mare e realisat, er realisarea visului 
împărătesei Caterina e în ajun, — căci 
politica rusescă a triumfat pe întrega 
linie.

Apoi se întrebă: posibilă ar fi ore 
mântuirea Balcanilor și a Turciei de o- 
presiunea rusescă?

„Bud. Hirlap" dice că da, e posibil. 
Trei națiuni sunt chemate a face acesta ? 
Maghiarii, Românii și Grecii. Mai curând 
seu mai târdiu — dice — trebue s6 ur
meze timpul, când Ungurii își vor pută 
valora politica lor națională. Ei au forță, 
iubire de libertate și consciență națională. 
S’au opus în trecut Slavilor, Turcilor, 
Germanilor, și fără de ei cestiunea orien
tală nu pdte fi resolvită.

Apoi:
„Precum însă Ungaria este o insulă 

în oceanul slav, tot așa isolată e și. Ro
mânia. In curentul popdrelor Românii 
încă și-au păstrat caracterul de rassă. Ei 
iubesc libertatea ca și noi. Nisuesc spre 
progres ca și Maghiarii și sunt mândri de 
naționalitatea lor. Amândouă națiunile do
resc același lucru : vrem se fim liberi în 
mijlocul popdrelor adversare, independenți 
de pangermanism și panslavism. Interesele 
nostre sunt comune, căci și pericolul e co
mun... Decă Ungaria și România înțele- 
gendu-se își dati mâna: ele pot pune o 
ast-fel de piedecă față cu înaintarea Ru
șilor, încât țările slave din Balcani pot 
fără nici o temere se se sustragă de sub 
jugul puterii Țarului. Budapesta și Bucii- 
rescii sunt cele două faruri puternice, de 
unde trebue să se împrăseie radele de 
lumină ale culturei și libertății în mijlo
cul popdrelor balcanice14...

In alt loc aceeași fdie vorbind des
pre planurile de împărțire a Macedoniei, 
dice, că deși Aust.ro-Ungaria e putere 
mare, totu și îi cade bine, că în ora de- 
cisiunei ea nu stă isolată și părăsită, căci 
are pe parte-i ■— România.

_________ (

Resuitatul inteinirei din Viena.
înainte de a părăsi Viena, secretarul 

contelui de Lamsdorff a acordat un nou 
interview unui redactor de la „Die Zeii1,1.

Contele Lamsdorfi — a dis secreta
rul acestuia — e forte mulțumit de resul- 
tatul călătoriei sale la Viena. Cestiunea 
reformelor în Macedonia cere timp și re- 
flexiune.

De-ocamdată visitaa întărit amiciția 
aust ro-rusescă, ceea-ce se dovedesce prin 
acordul complet dintre cele două state, în 
tdte cestiunile Orientului

Turcia este îngrijată, cu tdte asi
gurările ce i-s’au dat de Austria și Rusia.

Lamsdorff și Goluchowski s’au în
țeles deplin și în privința ori-cărei even

tualități în Balcani. Ast-fel se speră, că 
statele balcanice vor înțelege seriositatea 
situațiunei și vor ține cont de ea, înfrâ
nând cu înțelepciune tot ce ar pute se 
fie periculos în așa împrejurări.

*
După nNeu.e Freie Presseu din Viena, 

cei doi cancelari n’au luat nici o hotărîre 
definitivă, relativ la Macedonia. Decisiu- 
nile ulteridre ratificate de Țar și împăra
tul Francisc Iosif, vor fi supuse ratifică- 
rei celorlalte cabinete ale puterilor sem
natare ale tractatului de Berlin.

Reformele în Macedonia vor fi făcute 
în basa statului quo și fără a se micșora 
autoritatea Sultanului.

Austria și Rusia au hotărît se nu ia 
nici o măsură militară pentru atingerea 
scopului, pacificărei E vorba numai d’a se 
aplica reforme internaționale.

»
Tot „Neue Freie Presseu publică un 

interview cu un diplomat turc:
Congresul de Berlin a voit se întă- 

rescă esistența Turciei. Acestă dorință pre- 
pohdereză adî mai mult ca ori când,

Agitațiunea artificială din Macedonia 
vine din afară. Creștinii se bucură de pri
vilegii din partea nostră și de perfectă li
bertate. Am fugărit bandele din Macedonia, 
usând de moderațiune în represiune, pe 
când dușmanii noștri sperau, că o să co
mitem crudiim, pentru-ca astfel lumea se 
fie ațîțată în contra nostră.

Eu nu cred, că articolul 23 din trac
tatul de Berlin este aplicabil. Decă în pri
măvară se vor petrece desordini, vom 
pute să le reprimăm cu înlesnire.

Din Atena se anunță, că guvernul 
prepară o notă pentru guvernele din Viena 
și Petersburg în cestiunea macedoneană.

Grecia își va lămuri atitudinea în 
cașul unei eventuale soluțiuni prin pre
siunea puterilor și își va espune revendi
cările ei în Macedonia, Tracia și Epir.

SC1R1LE DILE1.
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Împărțirea de haine și încălță
minte la copii săraci, anunțată pe uri, 
s’a făcut cu solemnitatea obicinuită. Co
mitetul reuniunei femeilor era representat 
prin d-na presidentă Agnes Dușoiu, încun- 
jurată de d-nele: Săbădeanu, Blebea, 
Chicomban, Voina, Burduloiu, Lupan și 
secretarul L. Nastasi. — Din partea re- 
presentanței bisericei Sf. Nicolae era de 
față părintele protopop Voina, St. Slinghe, 
G. Navrea. Era de față și public de dame 
și .domni, de astă-dată însă în număr mai 
restrîns. Solemnitatea a fost inaugurată 

prin un cântec esecutat de un cor mixt 
sub conducerea d-lui învățător Stoicovici, 
după care părintele Voina a rostit un dis
curs • ocasional. Părintele protopop Voina 
a relevat viul interes al Românilor brașo
veni față cu acțiunea caritativă inițiată 
înainte de asta cu ijece ani și își esprimă 
dorința, ca și în present se se manifesteze 
același interes. Aduce elogii reuniunei fe
meilor, care și anul acesta a colectai 565 cor. 
din cari s’au îmbrăcat 37 fete, aduce mai 
departe mulțumiri d-șorei Teclur directdra 
internatului de fete al reuniunei, care îm
preună cu elevele sale a confecționat cos
tumele. Representanței bisericei. care din 
banii destinați pentru acest scop a procu
rat cele necesare, îi mulțumesce de ase
menea părintele protopop pentru ostene- 
lele depuse.

Advocați „pangermanl". Foile un
guresc! publică cu mare satisfacție soirea, 
că în contra advocaților sași Carl Lang 
și Gustav Komp din Bistriță, s’a deschis 
cercetare disciplinară din partea camerei 
advocaților din Tergu-Mureșului, pentru că 
cu ocasia unei festivități au întrebuințat 
„colori streine" (colori'e naționale săsesc! 
venăt-roșu) și prin acesta ar fi „demon
strat contra colorilor naționale maghiare 
și contra ideii de stat maghiar".

Băncile poporale în România. In 
anul 1901 au fost în România 256 bănci 
populare cu 20.604 membri. In 1902 nu
mărul acestor bănci a sporit la 700 cu 
59,844 membri și cu un capital de Lei 
4 250,600 13. De aici resultă. că numărul 
băncilor a sporit Cu 444, al membrilor cu 
39,240 și capitalul cu Lei 1.905,554’13. 
Delegatul ministerului pentru supraveghia- 
rea acestor bănci constată în Anuarul băn
cilor pe 1902, că în satele unde funcțio- 
neză asemenea bănci țăranii au scăpat de 
cămătari și samsari, cari îi esploatau nc- 
onienos și au început să-și procure plu
guri sistematice, stropitori de vii, semințe 
selecționate, vițe altoite, pomi roditori, 
cărți folositore ș. a.

Parastas. Eri, Duminecă, s’a sevîrșit 
în biserica sf. Treimi de pe Tocile (Scheiii) 
un parastas solemn în fața a peste 100 
persone, la care s’au împărțit lumini de 
la sf. biserică. întru amintirea mult regre
tatului repausat în Domnul, O. Frigător, 
care a avut bunăvoința a lăsa prin testa
ment și acestei sf. biserici un fond destul 
de considerabil. Dumnedeu să-l odihnescă 
în pace, er celor vii să le lungescă dilele 
spre a-1 pută pomeni.—In numele comite
tului parochial Dumitru Popp.

Societatea pentru cultura și lite
ratura română din Bucovina publică 
anuarul seu pe anul 1901. Din acest 
anuar vedem, că societatea la sfîrșitul

el și poveslian despre timpurile grele, în 
cari trăiau și despre greutatea, cu care-șî 
găsesc ierna hrană.

Era tocmai pe timpul Crăciunului, 
când și-a visat arborele visul cel mai fru
mos. Să vedem ce a visat.

Arborele simțea bine, că e timp 
de sărbătdre; i-se părea, că aude sunând 
tdte clopotele de la bisericile din apro
piere și se simția bine ca într'o Duminecă 
liniștită. își întindea cordna puternică, 
prospetă și verde, razele sdrelui se.jurau 
printre frunzele și ramurile lui, aerul era 
plin de miros de erburl și tufe; fluturași 
pestriți se jucau de-a mija și musculițele 
jucau, ca și când totul ar fi numai pentru 
joc și veselie. Tdle câte le-a trăit stejarul 
ani de-a rândul. i-se părîndau acuma pe 
dinainte într'un convoiu de sărbătdre. Ve
dea în timpurile trecute, cum călăreau 
prin pădure cavaleri și domnițe, cu pene 
’n pălărie și în mâni cu șoimi. Cornul de 
venătdre suna și cânii adulmecau. Vedea 
soldați dușman! eu arme lucitdre și în 
uniforme colorate, cu siiiiți și helebarde, 
îi vedea ridicându-și corturi și plecând 
dră ; focuri de pază flăcărau erășt sub ramu
rile sale ce se întindeau departe, cântau 
și dormeau. Vedea cum se întâlnesc la 
razele lunii părechiie îndrăgostite și cum 

își gravau numele în cdja lui. Ghitare și 
harfe eolice fură agățate de ramurile ste- 

■ jarului din partea tinerilor călători. E hei! 
1 mulțl ani au trecut de atunci 1 Porumbii 
i sălbatici gnrguiaii, ca și când ar vrd să 
i povestesc.ă, ce simte pădurea, și cucii îl 
striga pe nume și-i spunea câte dile de 
vară va mai trăi.

I-se părea ca și când l’ar străbate 
un curent de vieță de la cea mai mică 
părticică de rădăcină pană sus Ia ramiiT' 
rile cele mai înalte, ba chiar și până prin 
frunze. Arborele simți, că are aceeași pu
tere să se întindă, el simți cu rădăcinile 
împreună, că și jos în pământ e viâță și 
căldură; simți cum îi cresce puterea, 
și crescea înalt., tot mai înalt. Trunchiul 
crescea tot mai tare, cordna i-se umplea 

I din ce în ce, se lăția. se îndrepta în înăl
țime — și dimpreună cu crescerea. arbo
relui îi crescea și buna disposiție, dorul, 
care-1 umplea, de a ajunge țeluri mai 

I înalte, să crescă pănă la strălucitorul și 
I caldul sore.

Deja crescuse pănă sus, peste nori, 
acolo, de unde vedea cum jos sub densul 

i sburau nisce cete negre de paseri migră- 
tdre, seu șiruri lungi, albe de lebede.

Și fie-care din frunzele arborelui pu
tea vedea, ca și când ar fi avut câte un 

ochiu deosebit, putea vede tdte. Stelele 
se puteau vedea și dina, radele atât de 
mari și de sclipilore erau ; fie-care dintre 
ele lumina ca o păreehe de ochi. Ele rea
minteau nisce ochi cimoscuți și plini de 
drăgălășie, ochi de copii, ochii părecliilor 
îndrăgostite, când se întâlneau sub arbore.

Era un moment atât de nespus de 
fericitor, atât de plăcut, și totu-și în feri
cirea acesta îl cuprindea un dor, ca să 

|’se pdt.ă ridica dimpreună cu el și cei-ialți 
I arbori ai pădurii și tdte tufișurile, buruie- 
I hele și florile, pent.ru-ca să simtă și ele I 
; splendorea și bucuria acesta.

Puternicul stejar totuși nu era fe- 
I ricit. pe deplin cu tdte poddbele visului 
i său. căci nu putea se împartă norocul seu 
i cu toți, cu mic. cu mare, și simțământul 
, acesta-i sgmluia atât de puternic ramu- 
t rile și frunzele, în tocmai precum tremură I 
I un piept omenesc;'

Cordna arborelui se mișca, ca și când 
ar căuta și i ar lipsi ceva, se uita înapoi 
și atunci îl isbi mirosul sânzienei și în cu- , 
rând acela al eaprifoliilor și al viore- I 
lelor. 1 se părea, par că ar audi, cum îi 
răspunde cucul.

Da, printre nori căutau în sus creș
tetele venii ale pădurii, el vedea sub dân
sul crescând eei-lalțî arbori și ridicându-se 

asemenea lui. 'Fufe și buruieni cresceau 
în sus. Mestecănul a fost acela, care l’a 
ajuns mai iute, ca un fulger alb îi șerpuia 
trunchiul svelt în înălțime, rarnurile-i flu
turau ca văluri și stegulețe. întrega/ pă
dure, chiar și trestia crescea și pasările 
cântau și pe paiul care flutura și sbura ca o 
pantlică de mătase lungă, verde, stet.ea un 
greuruș și se juca cu aripa, pe care o în
tindea pe picior. Cărăbușii bîzăiau și al
binele murmurau, fie-care pasere cânta 
în glasul ei. Totul era o cântare și o ve
selie, în tocmai ca în ceriuri.

„Se vie și floricica cea roșie de pe 
apă!" clise stejarul. „Să vie și clopoțelul 
cel albastru și mărgăritărelul!“ — Da, ste
jarul voia ca tdle se ia parte.

„Si noi. și noi luăm parte!“ cântau 
cu tdtele.

„Frumosa sânziană din vara trecută
— și mărul sălbatic, cât de măreț stetea!
— și tdtă strălucirea pădurii, de atâția 
amar de ani! — decă ar fi rămas în vieță 
pănă astădi și ea ar pute lua parte!"

„Și noi luăm parte, și noi!" cântau 
de răsuna.

„Dă. e nespus de frumos!" chiuia 
stejarul cel bătrân. „Le am pe tdte, cu 
mic, cu mare! Nu-i nici una uitată! Cum 
îți poți închipui numai atâta fericire!" 
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anului 1901 avea o avere curată de 239,274 | 
cor. 50 h. Societatea are un cabinet de 1 
lectură și o bibliotecă, ce la sfârșitul 
anului 1901 număra 3939 volume ' și mai 
multe sute de fascicule și broșuri. Socie
tatea Întreține și un internat de băieți. In 
fruntea comitetului se află Dionisie cavaler 
de Bejan ca președinte, Dr. Alex. baroh 
de Hurmuzachi vice-președinte, Iancu Bal- 
moș, secretar și 14 membri în comitet.

Principii României la Iași. In cur
sul liniei ianuarie, A. S. Principele Ferdi
nand va visita orașul Iași. Alteța Sa va 
fi însoțit și de micul principe Carol, care, 
se dice, că ține să facă cunoscința cole
gilor săi de la școla militară, al cărei elev 
este. Ieșenii pregătesc o primire strălucită 
iubiților principi.

Repetiția de „Romană" ce s’a ținut 
Sâmbăta trecută le-a întrecut pe tdte în 
ceea-ce privesce animația. Fiind timpul 
cam nefavorabil și făcându-se publicarea 
în „Gazeta" numai cu o di înainte, câteva 
dame au absentat de astă-dată, de sigur 
însă vor fi regretat absența, după-ce vor 
■fi aflat cât de bine s’a petrecut. Proxima 
repetiție se va anunța de sigur cel puțin 
-cu două dile înainte.

„Sindicatul diariștilor din Bucu- 
Tesci" a oferit Duminecă un banchet în 
-sala cea mare a restaurantului lordache, 
membrilor din comitet eșițî la sorți cu 
ocasia ultimei alegeri, precum și noului 
seu președinte d-1 Al. Ciurcu, și fostului 
■câssier d-1 deputat N. P. lanovid.

D-1 Luigi Cazzavillan, proprietarul 
d.,irului „Universul", a fost din nou obiec
tul unei distincțiunî din partea suveranu
lui Italiei. D-1 Cazzavillan a fost decorat, 
cu ocasia dilei de anul nou, cu crucea de 
•ofițer al „Coronei Italiei".

O scire necontrolată publică „Echo 
de Paris* Diarul parisian spune, că Ma
iestatea Sa monarchal Francisc Iosif 1 
ar ave de gând să abdică la tron în cursul 
anului 1903, în favorul archiducelui Fran
cisc Ferdinand. — Soirea foii parisiene 
e primită pretutindeni în monarchie cu 
neîncredere. Astfel de sciri s’au mai col
portat și altă-dată de cătră pressa din 
străinătate, der s’au dovedit simple svo- 
nuri neîntemeiate.

Catastrofă îngrozitore In America 
a fost săptămâna trecută o ciocnire de 
trenuri îngrozitore. Ciocnirea a avut loc 
Vinerea trecută la cesurile 10 și 15 m„ la 
stația Wanstead, între orașele London și 
Sarnia (Canada) produsă de un tren ex
pres cu un tren de marfă. Trenul expres 
avea 300 de pasageri, mai multe femei și 
copii, cari erau în voiajuri de Crăciun. 
Trenul mergea cu o iuțelă de 50 mile ,

„In ceriurile Domnului se pot uite!" 
i-se răspundea.

Și arborele, care crescea mereu, 
simți, că i-se desfac rădecinele de pământ. |

„Asta-i cât se pdte de bine!" dise : 
.arborele. „Acum nu mă mai ține nimic , 
legat! Mă pot înălța spre atot înaltul în ; 
lumina și strălucirea lui! Și am pe lângă! 
mine pe toți îndrăgiții mei, cu mic cu 
mare!“

„Pe toți!“ .
Acesta a fost visul stejarului și în - 

timp ce visa, sufla o furtună sdravănă 
peste mare și uscat în sfânta nopte a 
Crăciunului.

Marea rostogolia valuri grele spre 
ițărmure, arborele trosnea, se rupse și fii 
desrădecinat, tocmai pe când visa, că i-se 
desfac rădăcinile. Cădii la pământ. Cei I 
trei sute șese-deci și cinci de ani nu erau I 
alta decât diua musculiței.

In dimineța Crăciunului, când rea- ! 
păru sdrele, se potolise furtuna. Tote elo- I 
potele bisericelor sunau sărbătoresce și 
din fie-care urloiu, chiar si din cel mai ’ 
mic, se ridica un fum de jertfă de recunos- , 
cință, într’un nor albastru de fum. ca de 
pe altarul, druidilor fumul jertfei de mul-' 
țumire. Marea s’a mai liniștit, și pe o eo- j 
rabie mare, care a suportat cu noroc vre

englezesc! pe ceas, când s’a produs cioc- 
I nirea. Ambele locomotive au fost sfărî- 
mate, er vagdnele strivite și pline cu morți 
și muribund!. Lămpile s’au stins, er scena 
a fost înrozitdre. Termometrul arăta 10 
grade sub zero. Pasagerii cari dormiau 
au fost făcuți în bucăți, er deci de alți 
fără speranță de scăpare au fost stâlciți 
și au înebunit. Țăndările de vagdne au 
luat foc și atunci răniții și nerăniții au 
fost prada flăcărilor. Măsuri pentru scăpare 
s’au luat numai de cât, chiar copii și 
omenii cu pieidrele sfărîmate dădeau aju
tor, er femeile cărau apă. Flăcările au 
fost în fine 'stinse prin zăpadă. jMuIte din 
victime erau desbrăcați și au trebuit ce- 
suri întregi să stea în zăpadă. Din Londra 
a venit un extra-tren, care a adus doctor 
și doctorii. Stația Wanstead a fost trans
formată în morgă de spital. Acestă în- 
grozitore ciocnire de trenuri n’a fost lip
sită de o scenă, care încoroneze o neno
rocire. O {biată mamă, pănă în ultimul 
moment al vieței se ruga, ca să fie scăpat 
copilul ei. Micul copil a fost scos de prin 
sfărîmături și se speră se scape cu vieță. 
Multe femei au murit, cântând Domnului 
imnuri de laudă!

O degradare utilitară. Joi la drele 
11 a. m. a avut loc în curtea casarmei 
batalionului VI de vânători din Iași de
gradarea a patru soldați din acel bata
lion, condamnați de consiliul de răsboiu 
al corpului IV de armată la pedepsa de
gradării și a reclusiunei pe timp de 10 ani 
pentru faptul de atentat la pudore prin 
violență asupra câtorva lipovence, soțiile 
unor lipoveni de profesiune agricultori în 
comuna Tăutești, județul Iași. In vederea 
ceremoniei degradării s’a format în curtea 
căsărmei un careu compus din detașa
mente de ale fie-cărei arme din garnizona 
locală. La orele 11 sosiră d-nii căpitan 
Stroja comisar regal și George Poineanu 
grefierul consiliului de răsboiu, care a dat 
cetire sentinței de condamnare, după care 
se proceda la degradarea vinovațiior.

Reuniunea română de agricultură 
din comitatul Sibiiului a scos de sub tipar 
al XIV „Raport general2 al comitetului 
central pe anul 1902.

Concertul cântăreței Laura Saner. 
Joi în 8 Ianuarie st. n. (a doua di de Cră
ciunul nostru) vom ave plăcerea de a pute 
asista la un concert ce-1 va da distinsa 
cântăreță dramatică de la teatrul nou din 
Lipsea Laura Sauer. D-1 Paul Richter di- 
rigentul corului reuniunei de cântări să
sesc! din Brașov, a luat âsupră-șî acompa- 
niarea la pian și vă esecuta și câte-va 
piese solo. Despre cântăreță d-ra Sauer, 
o artistă de seină, scrie o foie germană 

i din Troppau în Silesia între altele:

mea cea grea din năptea trecută, s’au 
pus tote stindardele spre sărbarea cea 
mare a dilei Crăciunului.

.S’a dus stejarul! Bătrânul stejar, 
semnul nostru de pe uscat!" Oiseră ma
rinarii. ,A cădut în ndptea asta fnrtn- 
nosă Cine nil va ținte înlocui! Nimeni!"

Arborele, care stetea acuma întins 
pe covorul de zăpadă de pe țermure, fii 
părtaș de un astfel de discurs funebru, 
scurt, der spus de la inimă. Și peste dân
sul răsuna dinspre corabie un coral de 
sărbăt.ore, un cânt despre bucuria Crăciu
nului și despre mântuirea sufletului ome
nesc în Christos și despre vieța vecinică;

Veseliți-ve ceriul! și margini de lume !
Căci astădl chiar Diurnul cu păcătoșii se 

[’mpacă.!
Pace și veselie
AsrădI ni se vestesce,
Bucumți-vB turme și păstori!"

Astfel sună vechiul cântec și fie-care 
de pe corabie se simți tocmai așa de 
înălțat de acest cântec și de acestă rugă
ciune, precum s’a simțit de înălțat și ste
jarul cel bătrân în visul său cel mai fru
mos, însă cel mai de pe urmă.

H. I». P

„Oompatriota ndstră tot așa de fru- 
măsă ca amabilă și simpatică, a avut la 
concertul său un succes briliant. Acesta 
pe lângă numele ce-1 pdrtă ca membră a 
familiei stimate și venerate a consilierului 
de tribunal Sauer, a făcut ca concertul 
dânsei să fie un eveniment musical însem
nat Der abstragând de la tote simpatiile 
locale și judecând numai cu măsura criti
cei celei mai seridse și stricte, acest con
cert se pete număra între cele mai pre- 
țiose prestațiuni din sesonul acesta. D-ra 
Laura Sauer, de când n’am mai vădut’o, 
n’a pierdut nimic din frumsețea ei vestită, 
der în anii din urmă ea a devenit o ar
tistă de frunte a cântului. Talentata cân
tăreță scie să scâtă cele mai frumăse efecte 
cu modul artistic cum predă cântecele 
ei, cu organul ei simpatic. Declamarea și 
vocalisarea ei e clară, artistic cumpătată 
și puternică.

Frumdse succese a secerat tînăra ar
tistă nu' numai la Troppau și Grafenberg, 
ci în urmă și în Lipsea.

Bilete, cu prețurile de teatru mode
rat urcate, se vând de adi 5 Ianuarie în
colo, la librăria Hiemesch, unde e espusă 
și fotografia artistei.

Concert. Musica comunală va da 
Maiți în 6 Ianuarie un concert în sala de 
la hotelul „Europa" sub conducerea ca- 
pelmaistrului Max Krause. Program va
riat, în care vedem și un punct românesc: 
nDor de țâră" de Gaudella. începutul la 
drele 8. Intrarea 60 bani.

Băile eforiei vor fi închise în diua 
de 25 Decemvrie v. 1902, precum și în 
dilele de l și 6 Ianuarie v. 1903

Principesa Luisa și arcbiducele 
Leopold.

Arcbiducele Leopold Ferdinand va 
publica o carte, în care va expune pe 
larg motivele ce l’au îndemnat să ia ho- 
tarîiea de a fugi cu d-ra Adamovicî.

Diarele dm Pesta anunță, că legile 
unguresc! mi se opun la întdreerea archi- 
ducelui în . Ungaria.

Principesa Luisa, va publica uniting 
rpemoriu, pe care îl va iscăli și în care 
va expune cu de-amănunt.ul ce fel de 
vieță ducea Ia curtea din Dresda și de ce 
a fugit la Geneva.

Principesa Luisa s’a mutat de la 
otel și s’a instalat într'o vilă, pe care a 
închiriat’o pe șese luni.

Poliția este în supraveghierea de 
aprdpe a principesei Luisa, pentru ca co
pilul ce se va nasce, să fie luat și dus la 
Curtea din Dresda.

Principesa aflând de acesta, a luat 
măsuri, că nici rndrtă nu va lăsa să i-se 
ia copilul.

De altă parte, diareic din Dresda 
cer ca divorțul să se sfîrșescă cât de iute, 
de dre-ce în cas când bdla actualului rege 
a'I Saxoniei, ar avo un desnodământ fatal, 
principesa Luisa să nu potă deveni re
gină.

Barbarisme.
Avem o sumedenie de espresiuni im

posibile în jurnalistica nostră de dincoce 
de Carpațl, pe cari numai cu mare greu
tate Ie vom pută elimina.

„Suprasolvirile- încă tot se mai „chiteză", 
„cuiteză" „publice", er abonamentele nu 
le achită abonații, ci le „achită" redacția, 
adeverind primirea abonamentului.

■ S ,
„Suprasolvirea" cu deosebire s’a îm

pământenit. atât de bine în invitările la 
„producțiunile" teatrale, încât astădi pare 
aprdpe o imposibilitate a o elimina.

Decă este „suprasolvire" trebue să 
fie și „solvire", și nu [iot. să nu-mî aduc, 
aminte cât haz s’a făcut mai anul trecut 
la „împăratul Romanilor" din Brașov, când 
renumitul nostru prosaist Caragiale, vrând 
să imiteze limbagiul ardelenesc, ia plecare 
a dis: „Birtaș. solvesc".

Și a „solvit" și a plecat.
S’a introdus în literatura nostră jur

nalistică și încă de cătră. omeni „chemați" 
cuvântul „oehiu de găină", pe care l’ar 
ave omenii, er cuvântul latinesc ai lui 
Tertullian și a altor scriitori bisericesc! 
„coaetaneus, a, urn" îi vedem introdus în 

foiletonele ndstre cu pretenții literare sub 
forma de „coetan", o espresiune nu tocmai 
de salon....

„Insinuarea" încă tot se mai între- 
buințeză în loc de „anunțare", și așa mai 
departe.

Cele mai bocăne greșeli se comit in 
terminologia juridică. Nici nu e mirare! 
La noi, unde limba română este esclusă 
din legislație, administrație și justiție, tre
buind să vorbim și scriem totuși în termi-' 
nologia juridică, întrebuințăm cuvinte tra
duse, după cum ne taie capul din alte 
limbi. Așa audim dicându-se „pîrîșul de 
sus" și „pîrîșul de jos", și vedem scriindu- 
se cuvântul „inct“, și altele asemenea.

„Și-a făcut escepțiile" încă tot se 
mai întrebuințeză în loc de „șl-a făcut 
contestația", er cuvintele: „încheiare", 
„carte de judecată", „sentință", „decisiune", 
„acțiune", „oposiție", „reclamant", „debi
tor-, „pîrît" și „inculpat" se întrebuin
țeză forte rar.

Intre „recurs" și „apel" mulți nu sciu 
să facă deosebire, âr cuvântul „punibil", 
care dincolo de Carpațl nu este cunoscut, 
numai cu greu va fi înlocuit cu altul mai 
potrivit.

Der acestea sunt numai elemente 
lexicale, cari în cele din urmă tot vor pută 
fi stîrpite și înlocuite cu cele corecte, oari 
s’au încetățenit în limba nostră prin între
buințarea dilnică în alte părți, unde ter
minologia juridică face parte dintr’un or
ganism viu.

Mult mai rău stăm cu sintaxa limbei, 
care este maltratată în mod oribil de că
tră unii, cari gramatică și sintaxă româ- 
uescă n’au învățat, graiul poporulni în 
vieța lor nu l’au studiat și totuși debuteză 
cu literatori!

Musica limbei, nuanțele fine, în cari 
limba nostră este atât de bogată, ni-se 
presentă în forme străine, așa că cetind 
asemenea elucubrațiunî pocite, chiar ori
ginale fiind, îți fac impresia unor tradu
ceri deplorabile.

Ce e de făcut? Școia la noi, multă 
puțină câtă este, merge și ea cu curentul, 
lectura sănătâsă a scriitorilor model e ne
glijată, er lectura străină este ca o maș
teră, care sustrage hrana sănătdsă de la 
cei ce o cultivă....

Etă un capitol cu care trebue să ne 
ocupăm mai de aprdpe.

ULTIME SCIRI.
Bt'CiiresCÎ, 4 Ianuarie. In ședința 

de erî. Camera a primit budgetul 
fixat în cifra de 225,117.000 la în- 
cassărl, 218,50'.000 la eheltuell, re- 
mănânci un eseedent de 6,617.000 
franci.

Belgr ? d, 4 Ianuarie st. n. Guver
nul a invitat, pe mai mulți fabricanți 
din străinătate se-și dea ofertele pri
vitor la fnrnisarea de cartușe în preț 
de 2 milione franci

Madrid, 4 larma;ie. „Liberal" în- 
registreza scirea, că Bu Hamara a 
intrat în Fez, unde a fost bine pri
mit. — Sultanul Azis e gata a lua 
însuși comanda trupelor și s fi eră că 
va birui pe revoluționarul Hamara.

Este (le obște cunoscut, că la dife
ritele hole de tuse și plămâni, are efect 
escelent untura de pesce, pe care și me
dicul o prescrie cu deosebire de când far
macistul Bela Zoltăn din Budapesta a 
pus în vendare untura de pesce fără mi
ros și gust neplăcut. Sticla 2 corona la 
farmacii.

Sosiți in Brafjov.
Pe diua de 3 Ianuarie n.

Europa: Kovâcs, Arad; Benko, S. Sân- 
georgiu; Strehlinger, Gyulafalva; Hieme.sch, Lipsea; 
Zeuptl. Miinchen ; Weber, Vien»; Kresil, Knbka, 
ZHee.ho; Schtbele. Szell, Schulek, Hintz, Buda
pesta.

Proprietar: Dr. Aurel Jlureșlanu. 
Redactor responsabil: Traian Ii. P>p.
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Dela „Tipograiia A. Mureșianau 
«Sin SSrașow,

S3 pot procura următ6rele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

. «■ lângă portul postai arătat, încă 2 bani pentru 
e 'omandație.)

Scrieri istorice.
Memorii din 1848 — 49 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei fii în 
1848—49. Prețul c r. 1 (cu posta c r. 1.10)

Viața și operile lui Andreiu Mu- 
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașifl, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitu' 
curat al acestui op se va contribui 1 » for 
marea unui fond pentru Internatul pr-pa- 
randsal din Blașid.

„Colonel David baron Urs de 
Maryina la, Solfertno și Lissa", inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
nnt’o d-nul colonel c. și r. Franc.sc Rieytr 
in reuniunile militare dela Brașov și Si 
bnu. Broșura conține și done portrete bine 
reușite aie baronului Urs, unul din anii 
de mai înainte, când încă era major, 6r 
altul din timpul mai recent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiut-ea 
mormântului eroului nostru. Prețul SO b. 
(plus 6 b. porto.)

„Pentru memoria lui Avram 
IttnciU, i-p-lul dat efttrft minister» > de 
interna D. P rcz-î prin d i Dr. Amos 
J-tâncuin cansa fondului p ntr.u monumen- 
tullui laticb. Prețul este 1 cor nă. In Ro
mania 2 lei plus 5 bi el porto

„Pintea Vitemd'1, tradițiunl, legende 
și schițe istorice, de loan P.<p-Reieaanul. 

Oc-a mai completă scriere despre eroul 
Pmtea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl ș: istorisiri din tot.e părțile, pe 
u> de a umb at Pintea. Prețul 40 baril. 
plus6 bani poito.

„Românul in sat și la âste*. 
A esta este titlul unei nouă eărtioele, ce 
d 1 Joan Pop Retfganul, cunoscutul și me
ritatul nost'U scriitor poporal, a dat lite
ra urei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Lupta, pentru drept de Dr. Rudolf 
de Iheiing traduc re de Teodor V. Pară- 
ț an. Prețul 2 cor. (-|- 10 b. port ).

„David AlmășianuP, schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acesta, 
p’esență și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

„leranul român și ungur din 
Ardeal,“. studiu psihologie poporal de 1. 
iau1. Pr -țul 1 < or. (-]- "■ b. p. rfo).

Mănăstirea Putua în Bucov na de 
Iraclie Porumb)seu. Prețul 20 b. (-|- 3 b. 
port< .)

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 tîner poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următorele articole: 
„Dușmanii economiei" de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor" de A. Boldor, „Cău
șele de ce semănăturile 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 „povețe^, apoi 
„Diverse" și în fine „Anecdote și Glume".

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

Dr. uuiv. med.

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

Specialist
pentru belele de wrecîai, nas, gât pre
cum și pentru belele de pîeSe și esterne.

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

în tie-care di. ==
Din 26 Decemvrie 1902 in

Str. Orfanilor nr. 18 {parterre). 
M 10-10, 785.)
■T
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De serbători 

recoman 1 onor, mele clientele eg>«siIu8 meu IfooșjsU a*ortai. 
cu Ciai, Rum, prăjituri 

forte fine, pentru Ciai
Viguri da Ardeal 

forte bune, Silvorium. PunciU, 
Curmale, Struguri de malaga.

Specialități diferite de pescă 
și Cașuri. Mare asortiment de 
împidobit pomul de Crăcium.

Cu distinsă stimă

ALFRED KAMNER, 
1VH«țfitziiD «le delicatese

Brașov, Strada Vămii 29.

>

Cillsianil
A apărut și se pdte procura de la 

tipografia A. Mureșiami — Brașov, „Că- 
liudarul Plugariului". 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.

Li partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
l'avel cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie) de M. Eminescu, Res- 
tignirea lui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „Se-1 urmăm"). 
C.-ilugărenii (poesie) de C. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen),

M

VIN natural
36 cr.,
32 „

0
0 O 
o o 
o © ® 
0 o 
0 o 
0 o 
0 o 
0

^xxxxxxxxxxxxxx»
Se vinde
11011 de Ardeal
litru cu ... .

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

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

cine de bunătatea vinului.
Ou totă stihia:

Maria Bucur Bâncilâ,
I (781,5-10.) Pe Tocile Nr. 31.

4CXXXXXXXXXXXXXX&

SCHICHT.
M Jx E Q 2L: 

[isrliii seu iLr ciiBia

Săpunul cel mai bun și cu spor 
de aceea cel mai ieftin.
Se capătă pretutindeni?

_________________ 23 —40.(725),

Cine doresce să aibă un costum bun, elegant s trainic 
acela să facă cumpărătura necondiționat la

HANS FIELES
ZZZZZZZZ în Brașov, Strada Vămeâ S3, ~

“otdeunăzi asortiment -mare de stofe "W
de Loden-Tiroles neîntrecut de durabile, precum și

Stofe de BC a m g a i* n
dela cele mai ieftine pănă la cele mai scumpe. Kamgarn 
negru, Peruviens pentru costume de saiogg și fractiri.

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

ZKecuinosciaațe numerose.
Me rog de a visita Magazinul meu, fără a fi si it la 

cumpărătură.
HarsS FieSeSj

(754,12—20. Strada Vămei nr. 13.

C333CSCC-. Mostre se trimit cu bonificarea speselor poștei, oxosc

sărbători.Cadou potrivit pen^“ de
De-orece am început cu vendarea Șampaniei escelente 

și ieftine, ce o fabricăm din vinuri curate de Ardeal, oferim S cadou potrivit pentru sărbători

<=3ta

5 Gloria Sec imaia-erișora).
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Sâv Superbe Sec (mai dulci e). ||

SjOcaSuriEe de vendare sunt: 0
Demeter Eremias Nepoții, Strada Hirscher; O
II. Zintz. Strada Porții; ~ — Q
Karl Irk, „ „ O
Trentina (Mercur) Tîrgul Inului. A
Karl Harth, Strada lungă Brașovul-vechiu. q

^oenaBidelc se se trâmitft la fh

KARL HARTH & C^, © 
„Râvnita de Șampanie“.

oooeoeoeooooooeoe-oeooo(7-6,3-4.)

Plecarea și sosirea trenărilor ie stat rug. nu. în Brașov.
VsriaSriB «Sâffi 1 Octoto. st. gg. 1909.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Sud-pesta:

I. Trenul mixt la ora 5'20 min. elimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.

III, Trenul de pers, la ora 8’13 min săra.
IV. Tr. acc. la orele 6’45 m. dimiu.

Dala Brașov la BucurescT:
I. Trenul de persone la 6ra 3-55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 6-55 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11’40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
Dela brașov la Kezdi-Oșorheiu:

I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.
(are legătură cu Tușuad la 6ra 9.18, cu Ciuc) 
Szereda, la 6ra 10.46 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.
III. Trenul de per. la ora 3’15 m. p. m.
Dela Brașov la Zernesci (gar. Barfolomeiu

I. Trenul mixt la ora 9’2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 5’26 min. p. m.

De'a Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim.

II. Trenul mixt la ore 8’50 mim. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3’15 min. p. m. 

(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-G-yirnes.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren aocel. la orele 10-4 m. sâra.
II. Trenul de persone la ora 7’50 dim.

III. Tr. accel. peste ClușiO. la 6. 2’9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9’27 min. sera.

Dela Bucurescî Ia Brașov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora" 9'23 min. p. m.
III. Trenul pers., ia ora 5,— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7’55 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal .
Dela Kezdi-Oșorheiu la Brasov:

I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 
(are legătură cu St.-Georgîu, Ciuc-Seredă dra 3’21)
II. Trenul de pers, la dra 1'53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gvimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la dra 6’50 m. sera 

țâre legătură dela Palanca la 8.54 dim.)
Dela Zernesci la Brașov (gar. Barfol mem.)

I. Trenul mixt la dra 7-C2 min. dim.
II. Trenul mixt, la dra 1’12 min. p. m.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la dra 8’25 m. dim.

II. Trenul de pers, ia dra 1,_3 m. p. in. 
III. Trenul mixt la dra 6’50 min. sera.

(Are legătură cu Tușnad-Diuc-Gyimcs).

Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.


