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ANUL LXV.

„gazeta* iese în fiacare iii.
Ătoaffimte neutrii Ausîro-UngaTis: 
Pe un an 24 aor.. pe șăoe luni 

12 aor., pe trei luni 6 oor.
N-rii de Duminică 2 jt. pe an.

Pentru România si străinătate:
Pe un an 40 franc!, pe șâsa 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 f ran ol.
Se prenumeră la tdte ofi

ciale poștale din întru și din 
afara și la d-nii colectori.

itonamentul pentru Bra®
Admtnistrațiunea, Piața Dfftie. 

Târgul Inului Nr. 30, etețiu 
I.: Po un an 20 oor., pe ș^ge 
luni 10 oor., pe trei luni 5 oor. 
Cu dusul în caaă : Pq un. an 
24 cor., pa 6 lunII2 o., petrei 
luni G cGronc. — Un esemplar 
10 bani. — Atât abonamentele 
cât și mserținnile sunt a se 
plăti înainte.
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Din causa știutelor sărbători ale Nascerii 
Domnului, ([iarul nu va apără pănă Sâmbătă săra.

Jn sera de Crăciun.
Câte reminiscențe din frageda 

nâstră copilărie nu ne copleșesc în 
sera de Crăciun, causându-ne atâtea 
emoțiuni și deșteptând în noi atâta 
pietate, chiar și atunci, când lacri
mile. ce ne-au umplut ochii odinidră 
în ae.âstă sfântă seră, n’au fost nu
mai lacrimi de bucurie, ci au fost 
amestecate cu amarul vieții, de care 
nu sunt feriți nici copiii nevinovațl.

Der nu mai puțin însemnată e 
acestă sfirbătore a creștinătății pen
tru noi, cei in verstă, cei ce ne încăl- 
c]:m la radele dulci, ce le restrânge 
bucuria și veselia copiilor, cari aș
teptă pe moș Crăciun cu darurile 
lui, și așteptă cu însuflețire pe cei-ce 
după obiceiul vechiu umblă cu Vi- 
fleemul și cu steua.

Este ceva înălțător, ce pătrunde 
c’un tainic fior de bucurie pe mic 
și pe mare, când aude glasul religios 
intonând, că s’a născut Christos — 
și a răsărit lumii lumina cunscinței. 
Der cea mai mare putere, ce-o are 
acâstă serbare este iubirea, ce ea o 
aduce la vetrele familiilor, pacea și 
bunăvoirea, ce o propagă între omeni.

Decă om cu om, după precep
tele evangheliei, trebue să caute a 
trăi în pace și bunăvoire, cu atât 
mai mult trebue să se simță în acestă 
(ți mare atrași unul de altul, frații 
cu frații, cari formăză împreună ma
rea familie a unei seminții, a unui 
neam.

De ce ore nu ne-am gândi noi 
frații de un sânge, cari împreună 
suntem chemați a representa marea 
familie dela răsărit a gintei latine, 
de ce, cficem, nu ne-am gândi în 
săra de ac|I la armonia și iubirea, 
ce trebue să ne lege la olaită ca pe 
unii, pe cari sortea i a adus pe 
acest păment, ca împreună suferind 
și bucurându-se și împreună luptând 
să-și împlinescă menirea de popor 
muncitor, harnic și credincios, ce tră- 

iesce între munții și văile dintre Car- 
pațl și Tisa pentru binele patriei și 
pentru lauda și ondrea românis
mului.

Mai trebue să fim conscii și de 
datoria creștinescă și românâscă, 
ce-o avem, de a lucra cu cuvântul 
și cu fapta pentru susținerea bunei 
armonii și iubiri între fiii nemului. 
Căci nimic nu pdte dăinui în lume 
fără rîvna cea bună și nisuința no
bilă a omenilor.

Pacea și bunăvoirea între frați 
trebue se fie și ea nutrită și susți
nută de cei cu iubire și cu credință 
în inima lor. De aceea cjicem, este 
datoria sfântă a fîe-cărui Român de 
bun simț și datoria lui creștinescă, 
ca om religios, să stărue necurmat 
cu blândețe, cu bunătate, der cu ne
înfrântă statornicie de-a nutri fo
cul frăției și al iubirei adevărate în
tre fiii națiunei sale.

Cei-ce turbură buna armonie și 
vîră veninul desbinării între frați 
trebue să se topescă și să dispară 
la căldura focului iubirei de frate 
și de nâm, a iubirei desinteresate și 
pline de abnegare pentru binele 
obștesc.

De aceea nu li-se ertă și nu 
li-se pdte erta nici pe păment nici 
în cer acelora, cari au sentimente 
bune și adevărate și totuși stau ne- 
mișcațl, mâhniți, privind cu mânile 
încrucișate cum dmenii gâlcevei, 
spiritele neînțelegere] și desbinării 
umblă a-șl face mendrele și a-șl îm
plini poftele în paguba armoniei, iu
birei și a solidarității naționale.

Pacea și iubirea trebuesc mereu 
propovăduite la mic și mare prin 
vorbe și fapte, ca neghina se n’aibă 
prilegiu și răgaz de a cupleși fruc
tele sănătose ale holdei strămoșesc!.

Iubirea și bunaînțelegere între 
frați să ne fie pavăza sfântă, cu care 
se ne întărim inima și spiritul pen
tru luptele grele de existență și de 
apărare a bunurilor ndstre națio
nale.

Visita lui Lamsdorff la Viena e 
apreciată favorabil de pressa din Ger
mania. „Berliner Tageblatt“ dice, că Lams- 
dortf și Golucdowski s’au ocupat esclusiv 
de^kifuația din Orient., respective de ces- 
tiunea macedoneana și de pacificarea a- 
cestei provincii.

Austro-Ungaria și Francia. Pu
blicistul frances Henry publică în „Ques
tion diplomatiques et coloniales" un arti
col în care arată, că poporele din rnonar- 
chia austro-ungară și-au pierdut ilusiile ce 
le aveau față cu tripla alianță. Henry 
relevă contrastul de interese între Germa
nia și Austro-Ungaria în Balcani și proro- 
cesce un mare resboiii vamal între aceste 
două state. La fine conclude, că o alianță 
a Franciei cu Austro-Ungaria ar fi una 
din cele mai firesci legături, căci Francia 
pote se conteze pe simpatiile poporelor 
cari locuesc monarchia austro-ungară, er 
monarebia n’ar mai ave necesitate de 
esistența triplei alianțe, mai ales că Ger
mania n’are s’o sprijinescă în nisuințele 
sale privitdre la Peninsula balcanică.

Banffy și un nou partid politic. 
Diarele maghiare, în deosebi cele cari 
plutesc în apele politicei fostului ministru- 
president Banffy, de vre-o câte-va luni 
deja vestesc, că anumite cercuri politice 
se ocupă cu ideia înființării unui nou par
tid politic maghiar, în sensul principiilor 
profesate de baronul Banffy. Oeea-ce ar 
voi să însemne, că fostul ministru-presi- 
dent râvnesce să ajungă de nou factor în 
politica țârii. In acesta cestiune diarul 
„Magyar Vilâg“, noul organ de publici
tate al baronului Banffy. în numărul de 
anul nou spune, că interviewat de un ga
zetar maghiar, baronul Banffy a declarat 
următdrele: Cu înființare de partid (părta- 
lakităs) nu mă ocup, pentru-că peste tot 
nu me ocup cu politică activă. Dăcă însă 
întrebarea d-tale țintesce la formațiune 
de partid (părtalakulâs), pot să-ți spun, că 
este ceva în lucru. La ceea-ce se formdză 
însă — de sine, — om singuratic n’are 
nimic de adăugat; aceea însemnă simplu 
numai atâta, că sunt mulți în țeră, cari 
cugetă la fel cu mine; acestă cugetare 
tinde se îmbrace formă concretă, tendința 

politică isvorîtă din ea, voesce se se va- 
liditeze, și e forte firesc lucru, că de la 
acăsta tendință eu nu mă void subtrage, 
cum tot așa de firesc e, că fără o ast-fel 
de formațiune eu pe căi măestrite, condus 
numai de ambiție, n’ași căuta nicl-odată 
se mă amestec de nou în politică".

Așa e legea lirei.
In numărul de Crăciun a) lui „Bud. 

Hirl.“ s’a publicat un articol interesant 
despre Români, scris de d-1 Jancso Bene- 
dek, profesor în Budapesta. D-1 Jancsd se 
crede a fi între Maghiari cel mai bun cu
noscător al Românilor. El s'a și ocupat cu 
cestiunile referitore la mișcările Românilor 
pe teren cultural și politic național, a 
scris și a publicat volumuri întregi despre 
noi — nu fără ore-care tendență.

De astă-dată etă ce scrie d-1 Jancsd:
„Sunt câți-va ani de când călăuzeam 

prin stradele vechi și strimte ale Budei 
pe un membru fruntaș al comitetului na
țional român disolvat. Discutam asupra 
cestiunei naționale române și ajunserăm 
astfel în cea mai liniștită și părăsită stradă 
a cetății, în strada „Fortuna". Pavagiul 
strădii liniștite îl acoperea erba bogată, 
crescută printre pietrii. Ici colo numai se 
vede sclipind câte-o petră albă.

— „Uite, d-le, îmi dice zîmbind to
varășul meu, și în realitate poți să vetji 
cum se repetă lupta dintre cele două nd- 
murî de omeni. Românii din Ardeal sunt 
ca erba acAsla. Ea cresce și printre pie
trii, în primăvara asta mai puțină, în cea 
viitore însă lot mai multă. Vântul duce 
peste uliță gunoiul și pravul. O parte din 
el cade printre erbă, și tomna amestecân- 
du-se cu firele de erbă veștedite, se pre
face în mici straturi de humă. Acest strat 
de humă devine din an în an mai gros și 
mai întins, și de-odată cu el ârba cresce 
tot mai mare, mai bogată. Dâcă nimeni 
nu se amestecă în procesul firesc de des- 
voltare, peste dece ani vei ave chiar rost 
de cosă pe pavagiul acesta 1 — Gu legi 
și cu ordonanțe de tot felul, puteți pava 
și d-vostre Ardealul întreg, Românul inse 
va cresce și printre lespedile de petrăl La 
început numai câte-va fire, pe urmă o 
tufă două. Mai târdiu, conform legilor firii, 

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Colindă.
(Din popor.)

Rătăceam într’o grădină
Florile dalbe, 

Mă ’ntâlnii cu o albină
Florile dalbe.

Albina strîngea din flori
Florile dalbe, 

Ceră pentru sărbători
Florile dalbe.

Oera se făcea făclii
Florile dalbe, 

Se le dea sântei Marii,
Florile dalbe.

Făcliile s’aprindeau
Florile dalbe,

îngerii în raid rîdeau
Florile dalbe.

Făcliile se stingeau
Florile dalbe,

îngerii în raiu plângeau
Florile dalbe...

St. O. losif.

Balada strămoșilor.
Dormiți în morminte tăcute, 
Sub dîmburî sădite cu flori, 
Sub pânza curatei ninsori, 
Sub umbrele liniștei mute... 
Păzită de paznici pioși 
Sunteți a moșiei comdră: 
Vă fie țerîna ușdră!
Ne-aducem aminte, strămoși.

Voivod!, logofeți, bani și vornici, 
Spătari, pârcălabi și cluceri, 
Țărani, ori moșneni, ori boieri, 
De-a neamului datină dornici

Cu toți de-o potrivă vînjoși 
Stropita-ți cu a sângelui rouă 
Moșiile vdstre-araendouă... 
Ne-aducem aminte, strămoși.

Cu Gherghița, Baia, Rovine, 
Nicopol, Grumaji, Răsboeni, 
Cu vadul din Călugăreni, 
Cu roșile braniști cosmine, 
Crestat’ați prin veci neguroși 
Răboj în istoria lungă: 
Cresta și Curcanul o dungă! 
Ne-aducem aminte, strămoși.

Ne-aducem, ne-aducem aminte! 
Căci pietra cu cruce și corb 
E cartea din care se sorb 
Credința ’n menirile sfinte 
Lăsate de morții faimoși 
Și dragostea — dulce povară — 
De lege, de domn și de țeră... 
Ne-aducem aminte, strămoși.

Și decă pe lespedea frântă 
Pomelnicul vostru s’a șters.

De vremi și de-al gldtelor mers, 
Culesu-l’a doina și ’1 cântă 
Bătrânilor codri pletoși, 
Ce scutură ’n ori-ce dumbravă 
Un frâmăt de-a munților slavă... 
Ne-aducem aminte, strămoși!

închinare.
Ivescă-se der pe moșie 
Zori blânde seu timpi fioroși, 
Române, lozinca se-ți fie: 
Ne-aducem aminte, strămoși!

(„Sămen&torul") A. Davila.

Insemnetatea Crăciunului.
Serbările mari sunt prilegiurl de re

culegere.
Luăm în mână o carte de istorie și 

cetim să vedem ce s’a. petrecut în timpu
rile vechi, și resfoim din adins mai ales pa
ginile, în cari se descrie motivul instituirei 
acelei sărbători.
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stratul de humă de la basa ierbii, se în- 
grdșă și se lățesce și erba deasupra lui.— 
Și Românii vor fi tot mai deși și mai 
plini de vieță.“

D-l Jancsd întregesce de la sine asă- 
menarea acesta c’un esemplu scos din 
istorie. La 1515 — urmâză densul — 
episcopul ungur din Ardeal Fr. Vârdai a 
cerut de la senatul orașului Sibiiu se 
apere pe plebanul din Șibot de năvălirea 
Românilor, căci numai puțini credincioși 
mai are în Șibot și Românii au cuprins 
tdte moșiile și primejduesc esistența ple- 
baniei. „Rugarea episcopului n’a folosit 
nimic. Clopotele din Șibot au amuțit deja cu 
400 de ani înainte, oglindând în istoria lor 
lupta de neam dintre ungurime și romă- 
nime în Ardeal. Românii se ivesc mai 
întâi singuratici, apoi cete-cete, er când 
s’au înmulțit în de ajuns, ei strîmtoreză 
populația maghiară ori săsdscă, încât după 
vremuri nu-i mai rămâne nici pomenirea".

*
D-l Jancsd a vrut de sigur, ca prin 

esempiul acesta se bage spaima în cei ce 
conduc destinele acestei țări și se le arate 
cum cresc și sporesc „Valahii14, cu totă 
starea de asuprire în care se găsesc. De 
altă parte pare a le spune conaționa- 
rilor săi, că prin politica ce o urmeză 
față cu naționalitățile nemaghiare, n’au 
să dobendescă resultatele ce le promit cei 
mari de gură vulgului nesciutor. Și noi 
suntem de părerea asta. Ori-cât ai năduși 
și bătuci firicelul de erbă, el tot răsare și 
cresce și se face mare, căci așa-i scris în 
legea firii, în legea peste care nu pot 
domni puterile țcelor cari stăpânesc pă
mântul și nemurile lui.

Discuția budgetului in camera 
română.

Miercurea trecută s’a încheiat des- 
baterea generală asupra budgetului în ca
mera română.

Ou acesta ocasiune ministrul de fi
nanțe d-l Emil Costinescu a ținut un dis
curs, prin care a răspuns la obiecțiunile 
oposiției.

După ce a făcut observarea, că în 
decursul desbaterei s’a făcut o apropiere 
între cele două grupări conservatdre, cari 
prin representanții lor au cerut deopotrivă 
sporirea cheltuelilor, și anume la aceleași 
capitole — și după-ce dise, că acordul 
acesta, cu totul opus programului finan
ciar al guvernului, este pote ramura de 
măslin, pe care conservatorii și-o întind 
unii altora, d-l ministru de finance Emil 
Costinescu continua în modul următor:

S’a dis că trebue părăsit sistemul de 
economii al d-lui Sturdza; că budgetul, 
așa cum este alcătuit, nu corespunde ne
cesităților și deci cheltuelile trebuesc spo
rite, în deosebi în ce privesce armata, in
strucția și lucrările publice.

Necesități, de sigur, sunt multe; în 
dorința prea vie de a merge înainte, ne
cesități nouă pot fi create. Chiemarea băr
batului de stat este, însă, tocmai de a 

cumpăni și apreția la justa lor valdre a- 
ceste necesități și de a le satisface în mar
ginile cuvenite și ale posibilității.

Budgetul actual corespunde necesi
tăților reale; cu el am satisfăcut tdte ce
rințele serviciilor și — fiind-că s’a vorbit 
mai ales de nevoile armatei — am avut 
în acești doi ani din urmă, cele mai bune 
și mai apreciate manevre.

E drept, că la instrucția militară se 
făcuseră dre-cari economii, der acdstă chel
tuială a fost împlinită prin budgetul ac
tual. Se vor complecta și satisface și alte 
necesități, nu însă cu rentă, cum se obici- 
nuia în trecut chiar pentru nevoi ordinare, 
ci din escedente.

In afară de apărarea țărei, nu cu
nosc, dice d-l ministru de finanțe, cheltueli 
inexorabile; tdte celelalte de orl-ce natură 
ar fi, pot aștepta un an, spre a fi reali- 
sate, nu din împrumuturi, ci din escedente.

Acesta ar și fi, de altfel idealul în 
materie de finanțe, ca lucrările extra-or- 
dinare să fie esecutate din venituri Iocdi- 
nare economisite.

Când d-l Carp, prin urmare, cere un 
spor de 8 milidne în budget, dovedesce 
că n’a studiat în amănunt budgetul, care 
satisface tdte nevoile ordinare; vorbesce 
de inspirație și se înșală.

In fața închipuirei avem însă expe
riența. Sunt doi ani de când aplicăm bud
getul redus de 218'/2 milidne. Ce serviciu 
public a fost desorganisat? — Nici unul.

A spori budgetul, a prevede de pe 
acum într’însul cheltueli, pe cari le putem 
amâna un an, pentru a le face atunci din 
escedente, decă vor fi, ar fi să anticipăm 
asupra încassărei veniturilor, cari se pot 
realisa, der pot și se nu se realiseze, ast
fel încât cheltuelile făcute să se traducă, 
în definitiv, în deficit, ceea-ce ne-ar în- 
torce la timpul când neîncrederea bătea 
la ușă.

Ca să nu ne mai întorcem acolo, tre
bue însă ca în budget se nu trecem de
cât cheltuelile ordinare, să destinăm es- 
cendentele pentru cele estra-ordinare și 
să nu facem cheltueli când nu avem de 
unde.

In afară de acesta, cheltuelile nu vor 
fi sporite, decât făcend împrumuturi său 
sporind dările. D. Carp însuși recunosce 
că împrumuturi nu se mai pot face, și pro
pune deci mari irnposite. La guvern fiind, 
d-sa a propus chiar, afară de unle rema
nieri, impositul complimentar și cel mobi
liar; der le-a propus fără nici nu studiu 
serios, fără să scie cât au să dea ele și 
fără să se gândescă la consecințe.

Impositele nostre, așa cum sunt aședate’ 
pot să nu fie ideale; ele sunt însă isvo- 
rîte din necesitățile și starea nostră so
cială Ele sunt, așa dicend, intrate în mo
ravuri, adaptate'nevoilor publice, și în tot 
cașul nu pot fi modificate seu transfor
mate radical, fără studii și date amănun
țite, fără să seim esact mai dinainte ce 
vrem și unde vrem să ajungem.

Tot așa stă d-l Carp și în privința 
afirmărei, că am ave bogății mari, pe cari 
le-am lăsa neesploatate.

Singura bogăție constatată e petro
lul. Pentru esploatarea acestei bogății, des
tinată esportului, se cer însă capitaluri 
mari mari, reserve pe cari noi nu le avem. 
Au năvălit, ce este dreptul, streinii asupra 
acestei bogății, der nu ca s’o esploateze 
în mod cinstit, ci ca să speculeze asu
pra ei și să compromită altfel reputația 
țărei.

Asupra unei afaceri de pildă, care a 
costat la origine 400.000 lei, s’au emis în 
străinătate acțiuni în valdre de 6 milidne. 
S’au perdut astfel, într’o sumă de aseme
nea afaceri, peste 40 milione și s’a strigat 
apoi că cine vine în țera românescă se 
ruineză!

Nu suntem, prin urmare, în contra 
capitalurilor străine; suntem însă datori, 
trebue să luăm măsuri în contra specula
torilor și aventurierilor, cari înșelă lumea 
în străinătate și strică bunul renume al 
țărei.

La cestiunea ridicată de d-l N. T. 
Pop asupra raportului, cifra budgetului și 
cifra mișcărei comerciale d-l ministru de 
finance dise:

Ca mișcare comercială, țera nostră 
stă, mai ales de cât-va timp, destul de 
bine, mai bine chiar decât ne-am închipui; 
mișcarea comercială însă nu pote fi un 
indiciu pentru măsura ce trebue s’o dăm 
budgetului.

Față de mișcarea ndstră comercială, 
care este de 500 milidne, budgetul cu 
cheltuelile lui de 218‘/2 milidne, represintă 
cam 44%. Acestă proporție est.e de 44'/20/0 
în Franța, de 43 în Austria, de 21 în An
glia, de 12'/2 în Belgia, de 144 în Rusia. 
Totul depinde deci de condițiunile spe
ciale ale diferitelor țări în mișcarea lor 
economică și comercială.

La noi, față cu mișcarea comercială, 
avem desavantagiul că ea nu dateză de 
cât de puțini ani, pe când în alte țări da- 
tâză de secole; că suntem datori greu 
în străinătate; că simțul economiei națio
nale este abia la început și că, după lungi 
vecuri de restriște, nu ne gândim decât 
la dina de astădi, ceea-ce împedecă acu
mularea bogăției naționale.

Avem în petrol un prețios combus
tibil. Cu tdte acestea, importăm cărbuni 
pentru 8—11 milidne pe an, asvârlind ast
fel banii peste graniță, fără a ne gândi 
cât ar contribui, la sporirea muncei națio
nale, decă ar rămâne în țeră.

Când vom soi să apreciem valorea 
banului păstrat în țeră; când vom sci 
economisi și acumula; când avuția națio
nală va cresce și va lua avântul dorit, 
atunci numai vom fi ajuns la deplina nds
tră emancipare economică. Atunci și veni
turile din irnposite vor spori de la sine, 
pentru-că impositele sunt și trebue să fie 
în raport cu cu acesta avuție.

Față însă cu starea actuală a avuției 
naționale la noi, impositele sunt destul de 
grele și budgetul de 219’/2 milidne suficient.

Dragii mamii!
Preotăsa din Floresci a isprăvit cu 

frămîntatul colacilor și covata era acope
rită cu o față de masă, peste care mai pu
sese și un țol da lână. Aluatul trebue să 
fie ținut cald decă e vorba să iasă 
colacii frumoși. Și corindătorii se bucurau 
înainte, că cei mai frumoși colăcei tot- 
d’auna la casa preotesei îi căpătau. In cup
tor ardea focul și Ileana lui Duruș, care 
era de casă la preotesa, împrăscia cu 
„cociorva" lemnele aprinse, ca se se încăl- 
zescă vatra cuptorului de-opotrivă.

Preotesa se aședă pe un scaun și cu 
mana stângă peste piept ținea cotul de la 
mâna dreptă, er cu mâna dreptă își răzima 
obrazul.

Din ochi îi curgeau lacrămile șirdie.
— De ce „te cânți" preotesă?
— Mă gândesc la casa asta, cum era 

odată plină de copii, și amu n’am pe ni' 
meni lângă mine.

Preotesa era ; văduvă de șepte ani. 
Rămăsese cu șese copii minori, trei fete 
și trei băieți. Alte trei fete le măritase pe 
când trăia încă părintele. De atunci a 
măritat și pe cele trei fete, er băeții erau 
pe la școli.

— N’am pe nimene pe lângă mine în
tr’o di așa de sfântă și mă simt așa de 
străină și părăsită....

Se înserase.
De pe deal se audiau glasurile co

piilor, cari luaseră casele de-arândul, în
cepând din partea de sus.

In casă era cald și bine, afară 
ningea.

De odată se aude un duet la te
restră :

Resărit-o resăritu
Florile d’albe
Resărit o resăritu...

Preotesa tresare și nu mai pote de 
bucurie. Cunoscea glasurile celor doi co- 
rindători. Erau băeții ei mai mici, cari din 
orașul unde erau la școlă veniseră pe jos 
și sosiră acasă tocmai în sera de Crăciun.

Bucuria preotesei era nespusă.
ȘLa șters lacrămile și i-a strîns la 

piept:
„Dragii mamei"...

g....
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O bucurie de Crăciun. Frații noștri 
din Brad au Crăciun vesel. Dilele acestea 
s’a terminat pertractarea lăsămentului fe
ricitului Teodor Pop din Baia-de-Criș și 
gimnasiul nostru de acolo a intrat ca 
erede testamentar în proprietarea celei 
mai mari părți din averea rămasă după 
Teodor Pop. Administrația gimnasiului a 
luat dilele acestea în primire suma de 
bani rămasă gimnasiului.

Banchet. Sâmbătă sera corpul func
ționarilor „Filiala Albina14 din Brașov au 
aranjat în sala de la „Gewerbeverein14 

i un banchet în onorea fostului lor șef 
d-l N Petra-Petrescu, care s’a retras la 
pensie. La acest banchet a luat parte și 
membrul direcțiunii Petru Nemeș, noul 
dirigent Dr. N. Vecerdea precum și advo
catul filialei d-l losif Pușcariu. S’au rostit 
mai multe toaste.

„Călușerul" și „Bătuta" .pe scenă 
ungurescă. Trei dile înainte de Crăciunul 
gregorian, societatea ungurescă din Ora- 
dea-inare a aranjat nisce serbări filantro
pice, după-cum ne spune „Familia". Intre 
cântece, piese teatrale și dansuri, s’a jucat 
și „Călușerul" și „Bătuta" de cinci tineri 
români, cari au fost sgomotos aplaudați 
și rugați, ca să jdee și a doua seră.

La sărbătorea nasceril Domnului, in
voluntar deschidem cartea istoriei, să ve
dem cam a fost pe vremea, când s’a năs
cut Mântuitorul, ce a fost înainte de veni
rea lui Christos și ce a urmat după aceea.

Cine nu cunosce cartea lui A. W. 
Grube, „Charakterbilder aus der Geschichte 
und Sage?".

Este una diu cărțile cele mai respân- 
dite în literatura pedagogică.

Bătrânul pedagog prusian, care a mu
rit la 1884, a avut fericirea să-și vadă va- 
lorosa sa carte, în trei volume, apărând în 
23 ediții, dovadă destul de eclataută despre 
popularitatea ei.

Chiar la început în prefață vedem 
următorea constatare:

„Creștinismul este pretutindenea fer 
mentul, care pătrunde lumea și o preservă 
de putrejune, er Isus Christos este și în 
istoria profană centrul și punctul de despăr
țire între epoca veche și nouă".

Ne punem deci cu renumitul scriitor 
german pe terenul istoriei profane și con
siderăm creștinismul nu din punct de ve

dere bisericesc său teologic, ci din punct 
de vedere curat profan.

Imperiul puternicului Cyrus se pră
buși cu totă splendorea sa în momentul-^ 
când marele erou Alexandru străbătu în 
Asia; statul elen atât de înfloritor, se veș
teji încă pe timpul lui Filip și al lui 
Alexandru; imperiul universal macedonean, 
abia înființat, se ruina în curând, și impe
riul roman încă și mai puternic, avu mai 
târdiu aceașl sorte.

Omenii se luptau pentru onore, pen
tru gloria patriei lor, însă aceea pentru-ce 
se luptau nu ara, decât ceva pământesc, 
trecător. Supremul, pentru care trebue să 
lupte omul, aceea ce este vecinie și nepe- 
ritor, mai prețios decât aurul și mărgări
tarele, comunitatea cu Dumnedeu, adorația 
lui Dumnecjeu în spirit și adevăr, acâstă 
înaltă țintă a omenirei era ascunsă dina
intea ochilor omenesel prin politeismul pă
gân. împărăția lui Dumnedeu, care îmbră- 
țișeză pe toți omenii fără escepție, în care nu 
sunt stăpâni, nici sclavi, unde regele este 
egal cu cerșitorul, în care predomină iubi
rea și spiritul păcii, care nu cunosce res- 
boiul și vărsarea de sânge — împărăția 
acesta era necunoscută timpului antic, liltă 
de ce alergau omenii după poftele inimei 

lor, etă de ce înțelepciunea și arta elină 
nu le era nici de un folos, etă de ce po
porul umbla în întuneric și în umbra morții.

Fruntașii și bogății se resfățau în 
vieță luxuriosă, în onore și putere, der cu 
tdte acestea simțiau, care este calea cea 
dreptă, și nu puteau face să amuțescă vocea 
conscienței lor, care căuta pe Dumnedeu. 
Poporul se ruga și jertfia idolilor, simția 
îusă, că aceștia nu le pot da nici un ajutor.

Procesiunile solemne și jertfele, pro 
fețiile și vrăjile deveniseră un fel de bat
jocură chiar în ochit sacerdoților, și când 
se întelniau doi augu-T romani, nu se pu
teau opri să nu rîdă.

Singuratici bărbați, ca de esemplu 
Socrat“, puteau sS aibă o idee despre ade
văratul Dumnecjeu, der învățătura lor nu 
pătrundea în popor, căci îi lipsia puterea 
divină; asemenea bărbați erau nisce scântei 
de lumină, cari se stingeau repede, pentru- 
ca după aceea întunecimea generală să fie 
cu atât mi.i apăsătore.

Omenimea era doritore de mântuire, 
de răscumpărarea din păcat, de cunoscerea 
curată a lui Dumnedeu și de adorația cu 
rată a lui; cine putea însă să aducă ceva mai 
bun, de cât însuși Dumne4©u? El șl a tri
mis pe unul născut fiiu al său, pe Isus Chris

tos, Mântuitorul lumei, în mijlocul corupției 
neamului omenesc și cu dânsul a venit o 
nouă putere divină în sufletele istovite. El, 
împăratul împăraților, a întemeiat o împă
răție, care deja este mult mai mare, decât 
monarchia universală a unui Alexandru seu 
August, și, care deja a trăit mai îndelungat, 
decât tot.e împărățiile timpurilor vechi și 
nouă, și va trăi pănă la diua cea din urmă.

Și înțelepciunea nemărginită a trimis 
Salvatorul tocmai într’un timp, care a fa- 
vorisat forte mult propovăduirea evangheliei.

Isus Christos s’a născut „când s’a pli
nit vremea" sub împăratul August. Sub 
sceptrul lui veniseră în contact poporele 
cMe mai îndepărtate, cele mai culte cu 
cele mai î arbare; după răsboiele civile îs- 
tovitore veni în sfârșit o pausă mai înde
lungată; în tot imperiul se vorbia limba 
grecâscă și solii evangheliei puteau să se 
înțelegă cu totă lumea.

Evreii cu religiunea lor și cu speranța 
lor într’un Mântuitor (Messia) fură cei din- 
tâifl. accessibili pentru noua învățătură. Ei 
erau de mai ’nainte împrăsciațl în tdte pro
vinciile imperiului roman și casele lor de 
rugăciuni (sinagogele) erau deschise și pă
gânilor. Astfel găsi noua învățătură un bun 
razim. Chiar și persecuțiile au servit spre
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Ofițeri de honvedi în contra im- • 5
nului „Gott erhalte'. Din Ujvidek (Neo
planta) se anunță, că ofițerii din Neo 
planta, Petruvarodin și Kamenitz au 
aranjat o convenire colegială în s^ra anu
lui nou într’un otel din Neoplanta, la care 
au participat și familiile ofițerilor. După 
concert, generalul ’ Wawrct, comandantul 
garnisdnei din PetruvarodiOi a ținut un 
toast pentru Maiestatea Sa. După toast 
musica regimentului de infanterie 70 a cân
tat „Gott erhalte". Atunci câți-va ofițeri 
ai batalionului de honvedi din Neoplanta 
au început să vorbescă demonstrativ cu 
glas înalt și au întors spatele generalului 
și musicei, vrând ast-fel să demonstreze 
contra imnului casei imperiale și regale. 
Incidentul a produs impresie penibilă între 
asistenți.

Alegere de preot în Țînțarl. In 
diua de 22 Decemvrie st. v. s’a făcut ale
gerea de preot în comuna Tințari. Erau 
trei candidați: Aron Mețianu înv. în Zâr- 
nesci, David Pop înv. și diacon în Her
man și N. Comaniciu, înv. în Tilișca. Ale
gerea a condus-o părintele Dr. V. Saflu. 
comisar protopopesc. Din cele 328 voturi 
esprimate d-1 Mețianu a întrunit 210 vo
turi, d-1 Pop 118 voturi. In urma acestui 
resultat s’a declarat ales d-1 Aron Me
țianu.

Pentru „Casa Națională14. Ca răs
cumpărare a felicitărilor de anul nou pen
tru „Casa Națională“i au mai întrat con- 
tribuirî de la următorii domni: D-șcîra 
Elena Petrașcu, directora internatului Asoc. 
6 cor., Lazar Tritean, coreferent consistor. 
2 cor., Teodor V. Păcățian, publicist, 2 o., 
Silvia Păcățian n. Popp, 2 cor. (Sibiiu), 
Ioan cav. de Pușcariu, septemvir i. p, 
(Bran), 5 cor., Dr. Eusebiu R. Roșea, pro- 
tosincel (Sibiiu) 5 cor., loan Papiu, pro- 
topresbiter, 5 cor., Nicolau Hențu, notar, 
(Săliște), 5 cor. D-șora Eugenia Iovescu, 
profesără, (Sibiiu), 2 cor. Paul Iovescu, 
controlor la comunitatea de avere (Ca
ransebeș), 2 cor. Constantin Stezar, căpit. 
i. p. (Sibiiu), 3 cor. Din Agentura rSatul- 
nou* a desp. „Panciova al Asociațiunii44 
de la domnii: Petru Stoica, dir. de bancă, 
2 cor. George Roșculeț, cassar de bancă, 
1 cor., Alexandru Andrei, învățător, 1 cor. 
Petru Sacoșan, învățător, 1 cor. luliu Băr- 
bulescu, învăț, dirig. 1 cor. loan Bălnojan, 
proprietar, 1 cor. Nicolau Miuța înv. conf. 
1 cor. Liubomir Rusovan, librar, 1 cor. 
loan Gașpar, învățător, 1 cor. Dr. Victor 
Mihailașiu, medic comunal (toți' din Satul- 
nou) 1 cor. Dr. Andreii! Popp, advocat, 
(B.-Huedin), 10 cor. Ioan V. Rusu, cano
nic metropolitan, (Blașiu), 5 cor. Nicolae 
Garoiu, advocat, (Zernescî), 3 cor. Dr. loan 
Popescu, advocat și soția, domna Sidonia 
Popescu n. Crișan (Reghin), 10 cor. Vic
tor Păcală, profesor, (Sibiiu), 2 cor. 60 b. 
In total 157 cor. 60 bani. Sibiiu, în 3 
Ianuarie 1903. Dr. C. Diaconovich.

Un parochian de la biserica Sf. 
Adormiri din Brașov-cetat.e ne rdgă a pu

blica următdrele rânduri, pentru-care e 
gata a lua răspunderea: „Onor. Redacțiune! 
Duminecă în 22 Decemvrie st. v. s’a să
vârșit în biserica Sf. Adormiri din cetate 
prin P. On. Domn protopop B. Baiulescu 
un parastas pentru răposatul D. I. Fri- 
gător, fost comerciant în Galați (România) 
der cu părere de rău trebue să mă es- 
prim, că deși parastasul a fost anunțat în 
„Gaz. Trans.44 de cătră comitet, totuși n’a 
luat parte la acest parastas mai nimeni 
dintre parochieni și comitet, ba n’au fost 
de față nici măcar epitropii acestei bise
rici. Acesta n’o pot pricepe, căci odinioră 
era altfel când parochienii voiau să aducă 
prinosul lor de recunoscință cătră binefă
cătorii bisericei nostre44.

Szell contra creniațiunei cadavre
lor. Având în vedere, că în Budapesta se 
proiecta a-se înființa sub titlul de „Um
bra14 o societate pentru cremația cadavre
lor, ministrul-președinte și de interne Co- 
loman Szell a dat o circulară cătră pri
măriile orașelor, în care se declară în 
mod categoric contra acestui proiect. Mi
nistrul-președinte dice, că nu se pdte invoca 
pentru o asemenea instituție nici un mo
tiv de drept public seu social. Din contră 
sunt numerose motive din cari reiese, că 
nu se pote admite cremația cadavrelor 
omenesc!, căci cremația ar vătăma senti
mentele de pietate ale acelor cetățeni, 
cari nu împărtășesc părerile numitei so
cietăți și ar provoca chiar tulburarea ar
moniei și bunei înțelegeri. Afâră de acest 
motiv, care este luat din concepția bise- 
ricei creștinesc!. mai este și un alt motiv 
și anume împrejurarea, că în multe ca
șuri constatarea crimelor făptuite contra 
vieții omenesc! nu se pote face, decât prin 
exhumare :

Un diar din Viena face la acestă 
circulară următdrea observație: „Așa se 
vede, că liberalismul în Ungaria este în 
același timp și reacționar44.

1052 ofițeri în reservă. Foia ofi
cială a armatei, în numărul d-to I Ianuarie 
aduce lista ofițerilor în reservă, numiți cu 
datul de 1 Ianuarie. Sunt 1052, dintre 
cari: 620 la infanterie, 43 la cavalerie, 
84 la artileria campestră, 37 la artileria 
de fortăreță, 25 la trupele sanitare, și 243 
la trupele de geniu.

Un copil virtuos la „Carmen 
Sylva". Foiletonistul diarului „N. F. Presse" 
Th. Thomas, descrie vieța renumitului vir
tuos în violină Branislaw Hubermaun, po
lon, care încă ca copil de șepte ani a de
venit vestic, fiind înșirat chiar între „copiii 
miraculoșl“. Hubermanu însuși i-a istorisit 
cum a ajuns să dea concerte la Berlin în 
etate de 10 ani, cum în Vieni a dat con
cursul seu la un concert al renumitei cân
tărețe Patti, unde și a câștigat un nume 
mare de artist și cum tot acolo a cântat 
un concert de violină compus de Brahms, 
care a fost de tot încântat de modul cum 
a esecutat piesa sa. Apoi virtuosul continuă 
așa: „In ierna următore mă duseifi. la Bucu- 

rescl unde mi-a fost permis a cânta adese
ori la „Carmen Sylva44. Eu mă duceam mai 
cu semă deja pe la 9 ore dimineța la palat 
și făceam musică cu acestă rară femee, es- 
pertă în tote artele și căreia îi place a face 
să emuleze o artă cu cealaltă. Cântam îm
preună, apoi ea întrerupea musica și cetea 
versuri. Odată i-am stat model. Ea picta 
într’o di o mare biblie românesc-ă în aqua- 
rel. Două ore i-am stat model, împrovisând 
în acest timp pe vioră. Am fost apoi forte 
surprins vădendu-mă desenat ca înger și 
Regina îmi dise: „Cel-ce ecie să cânte com- 
posițiile lui Bach așa ca d-ta, acela trebue 
să fie un înger44. Dâcă nu mă înșel, biblia 
aceea a fost mai târdiu espusă în Viena și 
se află acum într’o mănăstire românescă44...

Cărți poștale militare. Un obicehî 
frumos s’a introdus în armata italiană, qe 
imprimeză, anume, cărți poștale, pe sânta 
fie-cărui regiment, desemnate fiind pe ele 
bătăliile în cari regimentul respectiv a 
luat parte, și alte momente însemnate din 
trecutul regimentului. Cu miile se vînd 
aceste cărți poștale ofițerilor și soldaților, 
cari le întrebuințeză pentru coresponden
țele lor, propagând ast-fel cunoscerea fap
telor frumose din trecut ale armatei ita
liene. Acest obiceiu e pe cale de a fi in
trodus și în armata română. începutul l’a 
făcut deja regimentul 4 de Roșiori, al că
rui comandant e A..S. Regală principesa 
Maria. Etă un mijloc practic și sigur pen
tru reamintirea faptelor mărețe din trecut!

Spargere și hurt la o percepție. La 
percepția din Careii-mari în noptea de 29 
spre 30 Decemvrie nisce hoți au spart 
cassa de fer și au furat din banii de con
tribuție suma de 186.000 cordne.

Numfirosi desertori din armata ro- 
mână, cari din diferite motive, au fost si
liți se fugă în Basarabia, constrînșî acuma 
de cea mai negră miserie și aflând de 
ordinul M. S. Regelui, prin care se amnes- 
tieză tote pedepsele date acestor neno
rociți, s’au decis se se reîntdrcă pe pă
mântul patriei.

Bancnote false. Se scrie din Fiume, 
că acolo s’au pus în circulație de câte-va 
săptămâni bancnote falsificate de câte 10 
coifine. In diua de 3 Ianuarie poliția a 
pus mâna pe un individ cu numele Pe- 
tenlikar din Ralek, la care se aflau 39 de 
bancnote falsificate.

anarchist! arestați. In Dusseldorf 
s’a ținut săptămâna trecută o întrunire 
anarchistă Poliția a disolvat întrunirea și 
a arestat un număr considerabil de anar- 
chiști.

Trei copii înecați. Se scrie din 
Oradea: Țăranul loan Negru din comuna 
Borzik se ducea Vinerea trecută cu că
ruța Ia Kepestanya. In căruță era el cu 
nevasta și trei copii. Pe drum se speriară 
caii și luându-și vînt se repediră de-a- 
dreptul spre părâul Gyepes. Părăul era 
umflat de topirea zăpedii. Negru și-a putut 

scăpa nevasta și pe sine, der cei trei copii 
s’au înecat în apă.

Apele Dunărei s’au urcat la Brăila 
dilele acestea, dâr mai trebue să se urce 
mult pentru a ave un efect asupra ghe
țurilor. In Dunărea de sus, de la Giurgiu 
înainte, ghețurile s’au mișcat în unele lo
curi causând daune la câte-va șlepuri. 
Chiar două șlepuri au fost împinse spre 
uscat. Porturile Sulina și Constanța sunt 
acum libere de ghiață. Vapdrele Dromore, 
Kilmore și Yarborough au fost puse în 
locuri sigure, în apropiere de Tulcea.

Exploatată de un evreu. Domnișdra 
Titina Paraschivescu, absolventă cu di
plomă a șccîlei profesionale de la Asilul 
„Elena Domna44 din Bucuresci, ca fată 
săracă s’a presentat la firma „Au bon 
gofit" din Bucuresci, unde s’a înțeles să 
între în atelierul de croitorie pentru un 
salar de 75 lei lunar. După-ce a lucrat 
în atelier 16 dile, (liua-noptea, adesea câte 
33 6re fără întrerupere, patronul firmei 
care este Evreu, a dat’o afară și i-a plătit 
numai 11 lei 70 bani. Doranișora l’a ac
ționat pe jidan pentru restul sumei și 
tot-odată să plânge într’o inserțiune pu
blicată în „Apărarea Națională" de ne
dreptatea ce i-s’a făcut: „De aceea vă rog 
D-le Redactor, să binevoiți și D-văstră să 
publicați plângerea mea; deorece e păcat 
ca eu fată sărmană și orfană de părinți 
să rîdă un jidan în astfel de mod barbar 
de bietele fete românce...44 dice biata fată. 
Și încă se mai plâng Evreii, că ei sunt 
prigoniți în România....

In magazinul de încălțăminte I. 
Sabadeanu 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, da iernă și de vara, se pdte procura 
încălțămintea cu pr-țuri reduse, forte ieftin, 
gata precum și după măsură. Pentru soli
ditate garanteză firma.

F>. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari 
sufer de nemistuire, lipsă de apetit, seu stomacu- 
nu le funcționeză regulat, pot cotita )a vindecare si
gură în scurr. timp prin folosirea cunoscutelor 
prafuri seidlitz ale lui Moli. Prețul unei cutii 2 cor 
Se trimite diinic prin postă cu rambursă, di far 
macistul Moli, liferantul curții din Viena Tucblau- 
ben 9 In farmaciile din provincia se se ceră pre
paratul A. Moli, provfidut cu marca de contra
venția și subscriere.

Princesa Luisa și copiii ei.
Se telegrafiază din Dresda: In istoria 

fugei princesei de coronă Luisa este de 
relevat ca moment deosebit interesant, că 
princesa numai câte-va <5re înaintea ple
cării ei la Salzburg a cinat împreună eu 
soțul său. Acesta din urmă a fost cumplit 
atins de lovitura sorții, ce i-a preparat.’o 
soția sa, pe care o adora. Prințul de co- 
rdnă resimte absența ei fdrte dureros. 
De aceea regele George a încercat printr’o 
scrisore plină de iubire adresată norei 
sale la Salzburg, s’o îndemne a-se reîn- 
torce.

a manifesta spleudorea credinței oreștinescl, 
care ținea împărăția ceriurilor mai pe sus, 
decât oriorea și vieța.

Și câud imperiul roman se prăbuși ca 
o zidire putredă, veniră poporele germanice, 
fiii voinici și necorupțl ai naturei, și pri
miră în inima lor buna vestire despre Isus 
Christos.

Cuvintele de mai sus nu sunt ale 
mostre, ci sunt ale unui istoric mirean, care 
face parte din națiunea germană, una din
tre cele mai înaintate națiuni ale Apusului 
civilisat.

El îșl încheie capirolul în care vor- 
besce despre creștinism, cu pasagiul în care 
amintesce despre încreștinarea rassei sale.

Și e natural să fie așa. Ii urmăm și 
noi esemplul și ne gândim la neamul nos
tru, care a fost părtaș învățăturei lui 
Christos, încă înainte de a fi ajuns buna 
vestire la poporele germane.

Der au venit timpuri vitrege peste 
plaiurile, unde se așezase o mică ramură 
a gloriosului popor roman, și o serie lungă 
de secole au împedecat pe străbunii noștri 
de a se bucura de avantajele civilisațiunei 
noului imperiu. Și s’a mai întâmplat ceva.

învățătura lui Christos, care proclamă 
egalitatea desăvîrșită între stăpâni și sclavi, 
între regi și cerșitorl, n’a pătruns la tote 
poporele în candorea ei originală.

Unele popore purtau și portă pănă în 
cjiua de astădl pe buze mărețele priucipii 
despre egalitate, propovăduite de Mântui
torul, der faptele lor portă pănă în diua 
de astădl timbrul păgânesc al oprimării.

De două mii de ani aprope se răs- 
pândesce împărăția dreptății inaugurată de 
Christos, cu durere trebue să constatăm 
însă la fie-care pas, că acestă dreptate 
este interpretată după interesele meschine 
și egoistice ale celor ce o administreză și 
o aplică ou îngustime de inimă păgâne mă.

Intensivitatea învățăturei creștinescl 
nu s’a desvoltat paralel cu estensivitatea.

Etă de ce în meditațjunea acâsta de 
Crăciun, reoapitulâud cu o privire, fugitivă 
distanța secolelor, ne oprim pentru un 
moment și dorim, ca principiile înalte de 
egalitate, frățietate și dreptate, să pătrundă 
in inimile tuturor poporelor. Să nu mai fie 
asupritor și asuprit, să nu mai fie popore 
stăpâne și popore asuprite, ci să fie pace

între popore pe 1/ meiul adevăratei egali
tăți isvorîte din evanghelia dreptății 1

Noptea pănă ’n zori...
Noptea pănă ’n zori
Vin colindători, 
Gazdă te trezesce 
Și te veselesce!
Vedi în răsărit
Oă ni s’a ivit 
Stea prietinosă,
Albă lurainosă.
Și steua ne spune
G’a venit în lume 
Un mângăitor
Și mântuitor,
Isus împărat
De toți așteptat,
Ca se mântuiescă 
Firea omenescă 
De pecat și morte, 
Neamurile tote.

Scolă gazdă scolă, 
Lasă-ți somnul lin, 
Vino vedi cum vin

Crai din răsărit
Care s’au pornit
Și merg înainte
Și aleg cuvinte
Cum să-l premărescă
Și se-1 dăruescă
Pe cel nou venit
De la Răsărit,
In iesle culcat
In fașe ’nfășat, 
De raze ’nvălit
De îngeri păzit.

* 
tî: $

Ție ne ’nchinăm
Și te lăudăm
Te mărim pe Tine
Pentru atâta bine
Ce l’ai isvorît
Din isvorul sfânt 
Al iubirii tale, 
Care semăn n’are.

Scdlă gazdă scolă
Și te premenesce
Și te veselesce
Pe Christos măresce.

M.
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Și copiii ei, mai ales cei mai mici, 
doresc tare pe mama lor, întrebă mereu 
de ea și cu mare greu ei pot fi liniștiți. 
Și cum-că și principesa Luisa a început 
să-i dorescă tot mai mult, se pote con
chide de acolo, că ea a solicitat deja 
sein despre aflarea copiilor și că pentru 
scopul acesta s’a adresat chiar la bona 
fetiței sale celei mai mici prin scrisore. 
I-s’a dat însă de scire, ca se nu-și mai 
dea ostenela de a scrie și de a întreba, 
căci nu va primi nici un răspuns.

Diarul „Dresdener Neueste Nachrich- 
ten*’, scrie: „Pentru orî-ce om, care cu
getă logic, față cu aserțiunile mai nouă 
ale princesei de coronă asupra prințului 
de corfină și față cu ceea-ce s’a audit 
despre Giron, cu care ea a fugit, devine 
țot mai de neînțeles și mai enigmatic 
cum femeia acesta de 33 de ani și-a pu
tut părăsi copiii, pe soțul ei, poporul 
saxon, care o purta pe mâni, posiția ei 
ca princesă de coronă și ca viitore „re
gină11 pentru un astfel de „june11, a căruia 
purtare ordinară în Geneva, aie cărei cri
tici impertinente asupra prințului de co
ronă saxon, trec peste tdte marginile lipsei 
de educație.

Cum se va forma viitorul prințesei 
de coronă alături cu acest om necopt? 
Care va fi sfârșitul? Sortea viitfire a 
acestei rătăcite și nenorocite femei, omul 
o pote urmări numai cu cea mai mare 
compătimire, părere de rău și îngrijire.

In popor se ventileză de altmintrelea 
mult întrebarea, decă în cașul dat efectul 
celor-ce s’au petrecut în căsătoria prin
țului de coronă nu se întinde și asupra 
posiției militare a prințului moștenitor. 
De la orî-ce oficer, burghez seu nobil se 
pretinde în cașuri analoge, ca se provoce 
la duel pe cel-ce i-a necinstit căsetoria, ori 
se propună ca un tribunal de onore se-și 
dea sentința, x^mendoue aceste modalități 
nu sunt admise la un oficer, care aparține 
unei case princiare germane domnitore, și 
acesta este încă o causă, pentru care Re
gele a instituit un tribunal deosebit, ce 
corespunde nu numai disposițiilor codului 
civil, ci și disposițiilor legei domestice a 
dinastiei. La acest tribunal deosebit prințul 
de corfină a ridicat jalba pentru despăr
țirea oomuniunei în căsătorie.

Ge se va întâmpla însă, decă boia 
Regelui ar lua un sfârșit reu, înainte de 
ce s'ar termina procesul acesta? Acestă 
întrebare măresce grija cea mare, cu care 
se urmăresce fasele bălei bătrânului Rege".

Un nou institut de credit românesc.
(Convocare.)

Subscrise fiind tdte acțiile pentru in
stitutul de credit și economii ^Creditul*, 
societate pe acții în Zernescl, se convocă 
prin acesta în sensul disposițiunilor legei 
comerciale toți domnii acționari la Adu
narea generală de constituire, ce se va 
ține în Zernescl la 17 Ianuarie st. n. 1903 
la 2 ore d. a. în localul ce se va destina 
spre acest scop.

Obiectele de pertractare sunt urmă- 
tfirele: 1) Raportul comitetului fundatori
lor despre subscrierea acțiilor. 2) Alege
rea presidentului, a 2 notari și 3 membri 
pentru verificarea procesului verbal. 3) 
Raportul fundatorilor despre plătirea ratei 
prime, censurarea socotelei și absolutoriu. 
4) Propunerea fundatorilor în privința ri
dicării capitalului social la suma subscrisă 
în prospectele institutului. 5) Decisiune, 
decă „Creditul11, institut de credit și eco
nomii, societate pe acții, se constitue seu 
nu. 6) Statorirea statutelor. 7) Alegerea 
direcțiunii. 8) Alegerea comitetului de su- 
praveghiere. 9) Eventuale propuneri în 
scopul și interesul institutului.

Nota. Domnii acționari se fac atențl că în
cât n’ar fi plătit prima rată de lOu/0 și câte 2 co
rone taxa de fondare după fie-care acție, se gră- 
lOs’.â a chita acestă rată, ce1 mult până la diua 
adunării generale de constituire. Acționarii se pot 
presanta și prin plenipotențiați, cari trebue se e 
tot acționari.

Zernescl, în 5 Ianuarie 1903.
In numele fundatorilor:

N. Garoiu, N. Pană,
prezident. notar.

♦ li>îl♦ li♦ îi* l|* îi♦ H ♦ II♦ li♦ u• !>• II♦ li• 11 ♦ n .♦ !'• 11 ♦ 11 ♦. 11_♦ LI*H♦ 1!•II»L1 ♦ ți*Ll•jl*L1» IIJ»L‘* l‘> •

ABONAMe^
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Ianuarie st. v. 1903

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

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corfine, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, petrei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3,50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.
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Crăciunul la Londra.
Crismas, Crăciunul, este sesonul plum- 

puddings (un fel de budingă cu măduvă 
și stafide, o mâncare de altmintrelea forte 
grea). Nu este familie englesă, unde nu a 
fost făcută, în dilele din urmă, una din 
aceste prăjituri, care a figurat sera la 
masa de Crăciun.

Der Englesii călătoresc mult, și în 
tot locul unde se găsesc, le trebue plum- 
puddings pentru Cristmas, și aceste prăji
turi de exportare se fabrică cu mult îna
inte, și în forte mari cantități, căci nu se 
espedâză, în fie-care an, mai puțin de 200 
de tone în străinătate.

Sunt cunoscute cărțile poștale pe cari 
Englesii ie adreseză,în diuade Crăciun, cu 
inscripția: A mevry Cristmas and a hapy 
new year. Ele sunt mai vechi ca cărțile 
poștale, dfir usagiul nu e așa de vechiu, 
fiind-că se urcă abia la anul 1862. S’a cal
culat că Englesii cumpără actualmente cărți 
ilustrate pentru 8' 0 mii lire sterlinge (200 
de milione de franci) în fie-care an. Dis
tribuirea acestor cărți necesiteză oficiului 
postai înrolarea a 4.500 de funcționari su
plimentari.

Se evalueză la 5000 franci prețul 
unei colecții complete a cărților publicate 
anul acesta numai.

La masa regală, la prândul de Cră
ciun, se servesce în fie-care an un rosbit 
colosal. Bucata nu cântăresce mai puțin 
ca 200 livre și trebue se provină din un I 
bou crescut în grajdurile de la Windsor.

Un record al cadourilor nu a fost 
încă întrecut pănă a<ji: cele mai impor
tante cadouri de Crăciun cunoscute sunt 
acelea pe cari un milionar engles, d-1 I. 
L. Elwood, a făcut celor cinci copii ai 
săi, în 1898. El le-a trimis fie-căruia, în 
diua de Cristmas câte un cec de 500.000 
franci.

•In sera de Crăciun, se scie că re
gina Alexandra a Angliei a oferit un mare 
prânz văduvelor și orfelinelor soldaților 
morțî în Transwaal.

El a fost organisat de sir Tomas Lip
ton, care primi, cu aefistă ocasiune, ofer
tele de serviciu al unui mare număr de 
dame din elita londonesă. El refusâ cu 
gentileță, neavând decât o încredere mij
locie în abilitatea profesională a acestor 
mari dame.

Cât privesce prândul, a fost servit 
250 livre de bou și 150 de curcani. 
Un budding de Crăciun de 6 piciore în 
diametru fu adus pe o tavă de argint.

250 servitfire fusese întrunite de res
taurantele orașului, în locul nobilelor dame.

literatură.
Reaparițiunea unei foi pedagogice. 

Ni-se scrie: „Scâla și familia an. IV, 
ffiie pedagogică literară. Intr’o consultare 
de mai mulți profesori și învățători de la 
șcfilele centrale române din loc s’a decis 
reaparițiuuea cunoscutei foi: „Șcdlași fa
milia* cu program ales și variat, sub 
conducerea mai multor profesori, învăță

tori și alțî bărbați de șefilă din localitate 
și din afară. In dilele acestea va și apare

Itepresentații și petreceri.
Corul bisericei gr. orientale române 

din Brașovul-vechiU învită la representa- 
țiunea musicală-teatrală împreunată cu dans 
ce se va ține Luni în 6 Ianuarie v. (19 
Ianuarie n.) 1903 (Diua de Boboteză) în 
sala hotelului „Orient'" nr. 1 din loc. în
ceputul la 7 fire sera. Corurile se dirigeză 
de d-nul Nic. Oancea jun. Venitul curat 
este destinat pentru „Șcfila română greco- 
or.“ a bisericei Sfintei Adormiri din Bra
șovul vechifi. Prețul de intrare: de per- 
sonă 1 coronă; de familie (3 persfine) 
2 corone 40 fileri; pentru studenți, 80 
fileri. Contribuiri și oferte marinimfise se 
primesc cu mulțâmită și se vor publica.

Program: 1. Musică. 2 Imn „La mor
mântul lui Andreiu Șaguna", cor mixt de 
* * 3. „Peneș Curcanul11, de Vasilie
Alexandri, predată de d-nul Constantin 
Cârstea. 4. „Colo’n sus“, colindă de Ti- 
moteiu Popovici. 5. „Rugăciunea din urmă", 
de G. Coșbuc, predată de d-nul Constan
tin Voicu. 6. ,Horău, cor miest de C. M. 
Cordoneanu. 7. „Ion la Featru“, de Teo
dor Speranță, predată de d-nul loan Onea. 
8. „Un leu și un zlot", comedie într’un 
act de D. R. Rosetti. Rolurile le vor ave 
d-nii C. Voicu. D. Jaliu. I. Aldea, N. Serbu 
și d-șdrele M. Jianu. M. Russu, M. Moldovan.

Inteligența română din Sighișora în
vită la representațiunea teatrală declama- 
torică împreunată cu dans, ce se va aranja 
Duminecă în 11 Ianuarie 1903 st. n. în 
sala „Gewerbe-Verein“. începutul Ia 7 ore 
sera. Prețul întrărei: Rîndul 1 și 2 de per
sona 2 cor., rîndul 3 și 4 de persfină 1 
cor. Parter 80 bani. Venitul curat este 
destinat pentru înființarea unei bine tea
trale. Oferte marinimfise se primesc cu 
mulțâmită și se vor publica.

Reuniunea femeilor române din Brad și 
împrejurime învită la Balul împreunat cu 
tombolă, ce se va aranja Joi în 26 Decem
vrie st. v. 1902, a doua di de Crăciun. (8 
Ianuarie n. 1903) în sala hotelului „Bu- 
ceciu“. Începutul la firele 7'/.2 săra. Pre
țul întrărei: pentru familie 3 corone, de 
persfină 1 coronă. Contribuiri și oferte ma
rinimfise se primesc cu mulțumită și se 
vor publica. In pausă va urma tombolă.

Societatea „Progresul" din Făgăraș 
învită la concertul ce’l va da un grup de 
teologi din Sibiiu, Vineri în 9 Ianuarie st. 
n. 1903 (a treia di de Crăciun) în sala 
cea mare a hotelului „Lauritsch“ din loc. 
începutul la orele 8 sera. Venitul curat 
e destinat în favorul „Progresului'*. Pre
țurile : Locul I. cor. 2. locul II. cor. 1.60. 
Partere cor. 1. Galerie 60 fii. Contribuiri 
se primesc cu mulțâmită.

ULTIME SCIRi.
Budapesta, 5 Ianuarie. Ministrul- 

president Szell a plecat acjl sera la 
Viena cu referenții de la finanțe, co- 
merciu și agricultură, ca să redac
teze cu referenții austriac! proiectul 
de lege privitor la introducerea ta 
ritului vamal autonom

Belgrad, 5 Ianuarie Ministrul de 
esterne Autonomei și-a dat dimisia.

Diverse.
Vn râmășag. CâțI-va oficerl englesl 

diu Calcutta în India, erau invitați lainasă 
la un camarad bogat. Prândul s’a servit la 
orele șepte. Conversația era animată. După 
ce se servi prândul, în cursul căruia se ri
dicară o mulțime de toaste, colonelul Ma
caulay aduse pe tapet frumuseța meselor 
din salonul camaradului său.

— Mi-se pare totuși, că mesele aces
tea sunt prea înalte, spuse Macaulay. Nu-i 
așa Gordon?

— Nu, răspunse Gordon. Eu din con
tră, le cred prea jose.

— Te înșeli, dâcă credl ast fel. Am 
o escelentă măsură de ochi și sunt convins 
că am dreptate, striga Macaulay. Nici o 
masă nu trebue să fie mai înaltă de două 
urme și șâse policari, der acestea sunt c?l 
puțin cu un policar mai înalte.

— Nu-i adevărat, Macaulay. Mesele 
sunt tocmai de două urme și șâse policari.

— Der sunt sigur Gardon, sunt si
gur, că nu e așa. Eu nu m’am înșelat nici
odată.

— Vrei să p facem rămășag? spuse 
Gordon. Eu mă prind pe un lac de rupii 
(250.000 franci), că mesele mele nu sunt 
mai înalte de două urme și șese policari.

— Bine, răspunse Macaulay. Țin ră
mășagul !

— Un lac de rupii! striga Gordon.
— Da, un lac de rupii! repetă Ma

caulay
Rămășagul fu primit și se chiemâ un 

servitor să măsore mesele.
— Domnilor, nu trebue să mai mă

surăm, striga colonelul Macaulay rîdend. 
Eu nu pun rămășag nici odată pe un lucru 
despre care nu sunt absolut sigur. Dom
nule Gordon, te rog numără banii. Să-ți 
spun cum a fost. Arii dimiueță, tocmai 
când te îmbrăeai, am măsurat mesele și 
ătă însemnările: tote mesele sunt tocmai 
de două urme și șâpte policari de înalte 1

— Sciu, răspunse rîdend James Gor
don, sciu, că le-ai măsurat. Te-am vădut 
în oglindă și am sciut imediat ce planuri 
ăi. Ghicind prin uimare scopul tău, după 
ce plecaseși am tăiat câte-un policar de la 
picidrele fie-cărei mese așa că, acum tot 
eu am dreptate! Mesele sunt tocmai de 
două urme și șâse policari, domnule Maca
ulay...

Totă sala isbucni în rîsete. Și colo
nelul Macaulay, cât se încreduse in ageri
mea sa, văduse că totuși Gordon e mai 
ager de cât el. Părăsi a doua di Oalcuita, 
după ce plăti lui James Gordon cele 
250.600 franci. Se spune, că de atunci n'a 
mai făcut nici un rămășag.

O brâncă țestâsă. Este sciut, că 
broscele țăstose au o vieță forte lungă. 
Unele dintre ele ajung pănă la etatea de 
200 de anL O interesantă confirmare a 
acestui fapt se anunță din Florida, în 
America. Un pescar de acolo, a prins în 
rîul Saint-Jean o broscă forte mare, care e 
cel puțin de 200 de ani. Pe țâsta ei s’au 
găsit gravate cuvintele:

„Prinsă în anul 1700 de Fernando 
Gomez în rîul Sebastian și de-acolo adusă 
în marele Wekiwa11.

Marele „Wekiwa11 e numirea veche a 
rîului Saiut-Jean.

De-asupra inscripției era săpată marca 
Spaniei In vremurile acelea, statul Florida 
aparținea Spaniei.

Pescarul, care a găsit’o după două 
sute de ani, a adăogat lângă inscripția 
cea veche o alta nouă cu numele lui, cum 
și anul, 'una și diua în care a prins brosca 
interesantă.

Proprietar: Dr Aurel Alureșlanu.
Redactor responsabil: Traian li. Pof.

Prima reuniune
pentru înzestrarea fetelor și asigurarea 

copiilor.
Budapesta VI Terezkdrut 40—42. Fondată 1863.

In luna Iui Decemvrie anul trecut 
s’au înscris din nou 1032 partide' și s’au 
plătit premii de zestre 56.987 cor. 43 b.

De la l-a Ianuarie pănă la 31 De
cemvrie 1902 numărul partidelor înscrise 
este 11 837, și suma plătită ca premii pen
tru înzestrare, 637.027 cor. 56 b.

De la fondarea Institutului s’au plătit 
premii de înzestrare 7.493,500 cor. 40 b.

Comitetul de revisiune, precum în 
alți ani, așa și în ședința din 31 Decem
vrie a revidat cassa și starea averei in
stitutului și a constatat, că averea insti
tutului e plasată în următdrele valori, și 
anume:
Intabulări pe imobile cor.
Depuneri la casse de păs

trare și bănci „
Hărții de valore (valorea 

nominală)
Rentă ung. în co

rone. cor. 1.400.000
Împrumutul 
resid. și capit.
Budapesta „ 900.000
Scrisuri hipot.,
Prioritate „ 2.850.138 „ 
împrumuturi pe obligații „ 
Depuneri la fondul de pen
siune al amploiaților „
Bani gata n

1.495,741-20

1.605,505 29

5.150.138—
345.334-48

103.271-58
28.550.52

Suma totală cor. 8.728.541 07
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