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cât și inHtu'țiuuil« «an», a se 
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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 

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

Abonamente numai la numerul poporal
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 4 
corone, pe șese luni 2 corone

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.
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h Lavisse et Rambaud Histoire generale du
IV siecle A nos jours, Tome III, p. 845: pour le 
salut de la Hongrie se leve Jean Hunyade, voîe- 
vode de Trausvlvanie, un heros de race roumaine, 
celui qu’on surnomine „Le Chevalier blanc des 
Valaques".

N’aducearetsf, ce aduce ceasul!
Acum, când numai câte-va cțile 

ne despart de un nou an, e bine se 
ne dăm sâma de tote câte le petre
cem și le severșim într’un an, ca cel 
ce trece, și de rolul ce-1 au in 
viața nostră individuală și națională-

In viață omul muncesce și stă- 
ruesce pentru îmbunătățirea sorții 
sale pe acest pământ. Acâsta e mer
sul firesc al desvoltării, este regula. 
Asemenea individului muncesc și 
stăruieseși poporele, ca se-și câștige 
o esistență sigură, demnă și cinstită 
în mijlocul celorlalte popore, cu cari 
alături seu împreună trăiesc și se se 
potă bucura de libertate și de tote 
binefacerile progresului și ale cul- 
turei.

Care e datoria unui bun eco
nom ? Se întrebuințeze anul cu bună 
împărțelă și chibzuială, gândindn-se 
mereu la tote și avend grije de a fi 
cât mai bine pregătit și pentru d’le 
bune și favorabile, ce i-s’ar ivi, și 

pentru timpuri grele ce ar pute se 
urmeze.

Tot așa trebue se facă și un 
popor. Stăruind din răsputeri pe că
rarea înaintării în tâte privințele, el 
e dator a se gândi necurmat Ja vii
torul seu și deci a se pregăti și 
pentru cțile bune și pentru (jile rele.

Ce însemneză acesta?
Insemnâză, că noi muritorii nu 

putem se pătrundem tainele vremilor, 
suntem înse obligați de a ne face 
în tot cașul datoria, pe cât numai 
ne iârtă puterile, apoi vină ce va 
veni. Omul consciu de împlinirea 
datoriei sale și cu credință tare în 
destinul său mai înalt, e în stare a 
întâmpina cu curagiu și cu mintea 
neturburată ori ce i-ar veni înainte. 
De va da de vre un pericul îl va 
sci înfrunta cu bărbăție, âr de i-se 
va ivi vre o ocasiune favorabilă, se 
va sci folosi de ea cum se cade.

De aceea cel mai bun mijloc 
de a-ne pregăti pentru a întîmpina 
ori ce schimbare a împrejurărilor și 
nestatornicie a vremilor este să 
căutăm a-ne împlini mai întâiti de 
tote datoria nostră morală, adevă
rat patriotică și națională.

Să folosim timpul spre a-ne lu
mina, spre a-ne întări credința și a 
strînge legăturile frăției între noi. 
Să nu ne descurajăm vecțend, că 
trece an după an și sărtea nostră 
încă tot nu se mai îmbunătățesce, 
luptele nostre încă tot nu-șl aduc 
rodele lor, ci să ne împlinim dato
ria, fără șovăire și fără cârtiri, neîn
trerupt, căci cțicala. ne învață, că 
„n’aduce anul, ce-aduce cesul“.

Decă ceasul acesta ne va găsi 
nepregatiți, de ne va afla nepăsători, 
când va trebui să fim mai pătrunși 
ca vre-odată de marele nostre inte
rese naționale, de a ne afla desbi- 
nați, când se va cere să fim mai so
lidari decât am fost vre-odată, el va 
suna și noi nu-1 vom auc|i și va trece 
fără să lase urmă în viața nâstră.

Pentru-ca însă se putem fi în 
tot-deuna pătrunși de chiămarea și 
de datoria nostră ca popor, care cu 

credință, lealitate și sinceritate stă- 
ruiesce a-și câștiga o posițiune demnă 
de sine și de omenime, alături cu 
poporele conlocuităre, trebue să 
avem un îndemn bun și continuu, 
povețe bune și încurajare.

Ca să țină viu în noi spiritul, 
ce ne inspiră să fim diligențl, cons
tanți, curagioșl și neobosiți în lupta 
pentru drept și libertate, este che
marea gazetelor nostre.

Grea chemare și mare răspun
dere ! Pressa nâstră ori cât s’ar svâr- 
coli, nu este în stare fără sprijinul 
și ajutorul poporului a și-o împlini!

Fiți dâr deștepți și prevăzători 
voi cei ce simțiți românesce și do
riți înaintarea nâmului, fiți cuminte 
și dați (Țiaristiccei nostre naționale 
ceea-ce i-se cuvine, împărtășiți ga
zetele, pe cari le aflați vrednice de 
încrederea vostră, de sprijinul și aju
torul deplin, pe care e în drept a-1 
pretinde de la voi.

Atunci veți pute aștepta cu 
drept să vi-se întorcă cu prisos ce 
ați dat, ca să nu amorțâscă nici o 
clipită în sînul vostru consciința da
toriei cetățenesc! și naționale.

Nepăsarea față cu Ziaristica 
nâstră este un păcat, ce odinioră se 
va răsbuna cumplit asupra celor ne
păsători.

Pâră der acâsta nepăsare dintre 
noi. Impliniți-vă cu toții datoria și 
pretindeți se ni-o împlinim și noi ga
zetarii pe a nostră!

Acestă urare o facem „mamei 
văduvite14 în ajunul anului nou!

Revista politică.
In ședința de la B Ianuarie n. 

a comisiunei financiare a dietei, s’a 
desbătut budgetul insțrucțiunei publice. 
Vorba fiind de instrucție, nu se putea, 
ca membrii din oposiție ai comisiu
nei să nu ridice din nou plângeri și 
recriminări în ce privesce resultatul 
slab la care s’a ajuns pănă acum 
prin șcâlele maghiare înființate în 
ținuturile locuite de naționalități. Cu 
tâte acestea cei din oposiție au de

clarat, că primesce budgetul. Minis
trul Wlassics li-a răspuns rând pe rând 
tuturor. El a Zis, că nu-i adevărat, 
că școla maghiară ar fi dat faliment 
în ce privesce misiunea ei în mijlo
cul naționalităților, căci acolo unde 
esistă șcâle de stat, numai orbul nu 
pâte vedâ resultatele ei. Gestiunea 
naționalităților, Zise Wlassics, nu se 
pote resolvi numai prin șcălăl — 
Despre autonomia catolică a Zis Wlas
sics, că ea trebue să se înființeze, 
însă fără de a se schimba legile fun
damentale esistente.—Vorbind despre 
scotele secundare (gimnasii) și despre 
șcălele primare (poporale) a Z’s Wlas
sics, că el pune mare pond pe in
struirea elementului maghiar, dâr că 
nu negligâză nici ținuturile locuite 
de naționalități (!) bu e mulțumit d-1 
Wlassics cu sporul ce sefaceînșco- 
Iele naționalităților din studiul lim- 
bei maghiare și din istorie, și află 
că e o mare scădere, că tinerii pă
răsind șcâla, în multe părți nu mai 
aud vorbindu-se unguresce. Din c.ausa 
acâsta el pune mare preț pe con
versația în limba maghiară în pre- 
parandii, și constată, că în privința 
acâsta a adresat ordine energice pre
parandiilor nemaghiare. — A ținut 
Wlassics să spue câte-va cuvinte și 
despre liturghia maghiară, deși însuși 
recunosce, că cestiunea acesta cade 
înafară de sfera de influentă a sta
tului. Guvernul, declară ministrul,și-a 
făcut partea sa de datorie în privința 
acâsta și a întîmpinat bunăvoință. 
Drept coronă a răspunsului său Wlas
sics declară sărbătoresc?, că în noul 
plan de îuvățământ greutatea prin
cipală a pus’o pe obiectele naționale 
și că în privința acâsta progresul nu 
se pote nega.

*
Miniștri presidenți ai celor două 

state dualiste, miniștri de finanțe și 
cu referenții ministeriilor de comerciu 
și agricultură s’au întrunit din nou 
săptămâna acâsta în Viena, ca să re
dacteze proiectele pactului vamal, pro
iecte, ce se vor presenta parlamen
telor din Viena și Budapesța.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Resboiele lui Ștefan-cel-mare.
După istoricii poloni Dlugoss și Cromer.

De Nic. Densușianu.

In 29 Main 1453 Constantinopolul, 
întemeiat de Constantin-cel-raare spre a 
apropia pe Romani mai mult de țările 
Orientului, a fost luat cu asalt de armata 
otomană, compusă din 265.000 de luptă
tori și condusă de sultanul Mahomed II, 
numit Faty victoriosul, și [Ghazi învingă
torul necredincioșilor.

Imperiul roman oriental, care încet 
cu încetul devenise un imperiu grecesc, 
însă fără forțe și fără prosperitate, se des
ființa, și Mamomed II strămută capitala 
imperiului turcesc pe țărmuri! Bosforului.

Europa de apus desperase încă din 
secuiul al XIV-lea, după lupta din Câm- 
pul-merlei (1389), și de la Nicopol (1396), 
cu deosebire însă după faimdsa catas
trofă de la Varna (1444), ca să mai pdtă. 

împedeca invasiunea Turcilor în părțile de 
răsărit.

Sultanul Mahomed II terminase în 
timpurile lui Ștefan-cel-mare cucerirea în- 
tregei peninsule balcanice. In 1459 el su
puse Serbia întregă și o prefăcuse în pro
vincie turcescă. In 1464 fu cucerită Bos
nia, în 1467 Herzegovina și Albania. Er 
în 1475 Mohamed II supuse Crimul și în
credința guvernul de aici unui Chan tă
tăresc. Athena a fost luată în 1458, Pelo- 
ponesul în 1460. Ihracia, Macedonia și 
Bulgaria deveniseră provincii turcesc! încă 
din secolul al XIV-lea. In fine Țera ro- 
mâneșcă, ca să-și asigure frontierele de 
medă-(ji în contra incursiunilor musul
mane și ca să-șî potă păstra autonomia 

i națională, se vădu silită, după bătaia de 
I la Nicopol, se recunoscă suzeranitatea 
I Porții otomane.

In aceste timpuri grele și lipsite de 
entusiasm, în cari Occidentul era divisat, 

, impotent și indiferent pentru sortea Eu
ropei de sud-ost, singur numai doi <5meni‘ 

: mari de curagiu și de acțiune, se aflară 
în nordul Dunării-de-jos, resoluți să apere 

independența patriei lor și să împedece 
întinderea mai departe a puterii musul
mane în Europa. Amândoi acești eroi au 
fost Români. Unul Ion Cor vinul rAscut pe 
la anul 1386 și decedat la 1456, care se 
ridicase să apere Transilvania și Ungaria1), 
și altul Ștefan-cel-mare, domnul Moldovei, 
(1457—1504), cel mai superior geniu mi
litar al secolului al XV-lea. Din nefericire 
însă pentru causa cea mare a Europei și 
a creștinătății, în timpurile cele pline de 
succese ale lui Ștefan asupra Turcilor, 
Ion Corvinul, eroul de peste Oarpați, nu 
mai trăia.

Ștefan-cel-mare, domnul Moldovei, 
departe de a împărtăși spaima de care 
erau cuprinși, în timpurile sale cei-lalțî 
Principi creștini, se hotărî, îndată-ce ajunse 
la domnie, să apere cu totă energia și cu 
tâte forțele, de cari putea să dispună în * IV 

aceste timpuri, integritatea și independența 
politică a țărei.

Cunoscând ambițiunile lui Mahomed 
II de a estinde cuceririle sale și în păr
țile de nord ale Dunării, cu deosebire 
asupra Moldovei, Ștefan cerca încă în a, 
1459 a-se pune în relațiuni de bună ami
ciție cu toți Principii vecini, cu deosebire 
cu Polonia2). Tot-odată el începu și opera 
de reorganisare a puterii militare a țârei 
o organisare, prin care el ajunse se fie un 
Principe fdrte temut.

„Ștefan Vodău, scrie cronicarul Gri- 
gorie Ureche, „gătându-se de mari lucruri 
să facă, nu cercă se așede țera, ce de res- 
boie s'a gătit, că au împărțit ăstei sale, 
steguri și au pus hotnogi și Căpitani, cari 
tote cu noroc i-au venitu.

Er Dlugoss, istoricul polon, scrie: 
„El a pus în arme nu numai pe militari 
și pe boieri, der și pe țerani, făcând pe 
fie-care să pricepă, că trebue se luptepen-

-j A-se vede tractatul de pace încheiat cu 
Polonia în a. 1459, la Densușianu. Documente pri- 
vitore la Istoria Românilor, Vol. II. Partea Il-a, 
p. 126.
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Din Viena se anunță, că băr
bații de încredere ai partidelor ger
man și ceh din „Reichsrath“ conti
nuă lucrarea pentru acțiunea de împă
care ceho-gevmană. Deputății germani 
din Boemia au ales o comisiune, 
care se ocupă cu proiectele de limbă 
ale guvernului. Ministrul president 
Koerber a fost primit de Maj. Sa 
și se 4i°e! audiența aceste ar sta
în legătură cu conferența de împă
care, despre decursul căreia Koerber 
a raportat monarcbului. — Mari spe
ranțe nu sunt nici față cu aceste 
încercări de împăciuire. Atât Cehii, 
cât și Germanii reclamă fie-care pen
tru sine hegemonia de limbă in Boe- 
mia, și e greu de crecjut, că intere
sele deosebite de rassă și limbă se 
vor pute împăca ușor.

*

Miercuri s’a ținut în palatul din 
Viena un mate consiliu militar presi- 
dat de însuși Majestatea Sa. Au par
ticipat afară de monarchul, archidu- 
cele Francisc Ferdinand, șeful statului 
major br. de Beck, ministrul de res- 
boiă Pitreich și generalul Weigel. Con
siliul a durat timp de iy2 oră.

*

0 scire interesantă circulă prin 
pressa europenă. Se c|ice' că regele 
Serbiei a*-  ave de gând se se despartă 
de regina Draga. Nu e vorba de astă 
dată de-o dramă amordsă. ci de o 
silă politică, ce i-s’ar face regelui. 
Se afirmă anume, că ministrul ru
sesc de esterne contele Lamsdorff a 
pus regelui Alexandru alternativa, ca 
seu se primescă, pe unul din cei trei 
candidați ai Rusiei la tronul Serbiei, 
seu să se despartă de regina. Acest 
pas hotăritl’ar fi făcut Rusia din causă 
că așa cum stau lucrurile acjl la 
curtea sevbâscă, ea nu vede garantat 
viitorul Serbiei, decă cestiunea suc- 
cesiunei la tron nu va fi resilvită 
Candidații Rusiei ar fi: prințul Marco 
de Muntenegru, care prin căsătorie 
stă în relații de înrudire cu curtea 
rusescă; al doilea candidat e prințul 
Luchtenburg, o rudenie a familiei im
periale rusescl, care își face actual
mente studiile în academia militară 
din Petersburg; al treilea candidat 
ar fi prințul de Battenberg. Și se mai 
spune, că regele Alexandra nu-i în
voit cu nici unul din acești candi
dați și că mai bucuros s’ar despărți de 
soția sa, care încă n’ar pune din par
ted piedici divorțului

De altmintrea scirea despre di
vorțul părechei regale serbesci se 
desminte, cu adausul, că contele 
Lamsdorff nu s’a ocupat de astfel 
de afaceri sensaționale cu ocasia pe- 
trecerei sale în Belgrad.

*

Din Petersburg vine scirea, că 
Țarul Rusiei cu Țarevna va pleca în 
Februarie din Odessa prin Bosfor, 
prin marea Marmora și maria Adri- 
atică direct spre Italia. Părechia 
imperială rusescă va debarca într’un 
port italian și de acolo va merge 
c’un tren special la Roma. Din 
Roma Țarul va merge la Cetinje și 
Atena și la reîntorcerea sa în Rusia 
va visita și Sofia și Bucurescii—In 
jurul acestei călătorii se fac multe 
și felurite eombinațiunl.

*

De un timp încbce Turcia are 
mereu de lucru cu marile puteri. Nu 
numai situația desolată. ce i-s’a creat 
prin intervenirea marilor puteri în 
cestiunea Macedoniei și prin impu
nerea de reforme, ei și alte afaceri 
neplăcute i-se creăză dilnic acjl din- 
tr’o parte, mâne dintraltă parte. Rusia 
a făcut ce a făcut, și a dobendit de 
la Turcia învoirea de a i lăsa se 
trâcă prin Dardanele câte-va vase de 
resboiu. Concesiunea acesta a pro
dus resens în Anglia. Iute și degrabă 
Anglia a cerut ca se i-se concedă 
și ei ceea-ce i-s’a conces Rusiei. Su
părarea și pretensiunea Angliei e 
forte esplicabilă, motivată chiar, în
tru cât între marile puteri esistă 
convenția, ca Dardanelele se fie în
chise pentru vasele de resboid. stre
ine. După „Daily Mailu din Londra, 
Anglia consideră perieulosă pentru 
status quo deschiderea Dardanelelor 
și un mijloc de presiune asupraTur- 
ciei pentru introducerea reformelor, 
presiune din care numai Rusia ar 
dobendi folbse reale, pe când cele
lalte puteri s’ar vede reduse la ro
lul de simple privitdre a politicei 
de cucerire ruse-»cl.

însemnătatea politică a bisericei 
orientale în Bucovina,

Sub acest titlu „Vat.erland“, organul catolic 
și de influență, în cercurile înalte politice, scrie în 
numărul seu din 25 Decemvrie următorul articol:

„Cetitorii diarului Vaterland îșî vor 
aduce aminte de articolii noștri din 11, 12 
și 13 Februarie a c. asupra, stării catoli
cismului în Bucovina. Pe basa constatărilor 
autentice din partea catolică, acolo între 
altele s’a dis, că Românii gr. ort., fiind-că 
aparțin rassei latine, de loc nu iau o posi- 
ție ostilă față de catolicism, pe când Ru
tenii gr. ort. sunt a se privi ca direcțl 
vrășmași ai catolicismului.

„Astădi suntem în posiție a ne pro
voca la un discurs important rostit de 
vice presidentul Ligei culturale din Bucu- 
resci, Dr. George Popovicî, care a trezit 
un echo simpatic în totă diaristica română.

„Dr. Popovicî a accentuat, că orto
dox este în ochii Slavilor identic cu ru
sesc. Decă biserica gr. ort. bucovinenă va

rămâne, ca pănă acum, românescă, atunci 
ea va fi atât pentru stat, cât și pentru ca
tolicism nepericulosă; decă însă ea va de
veni rutenă, atunci ea va fi în realitate o 
filială a sf. sinod din Petersburg.

„Ou drept cuvent Dr. Popovicî face 
guvernului austriac reproșul, că el a pro
movat rutenisarea Bucovinei, fără să se 
cugete la pericolul ce va trebui să se nască, 
dăcă conducerea bisericei gr. ort. ar ajunge 
odată în manile Rutenilor, prietini ai Ruși
lor. Să nu se dică, că loialitatea guvernu
lui rus, care nici odată nu a fost agresiv 
față de Austria, înlătură ori-ce pericol; 
prin slavisarea bisericei din Bucovina cel 
mai loial guvern odată ar pute ajunge în 
situația de a ceda curentului opiniei publice 
mai puțin loiale! Vedem acesta în mișcarea 
„Los von Rotn“, care de sigur este anti- 
austrică, nu este promovată de guvernul 
Germaniei, totuși însă cuprinde în sine pe
ricole evidente.

„Din acesta causă Dr. Popovicî se 
adreseză cu tot dreptul cătră cercurile ca
tolice. El procede ca un adevărat Român, 
der și ca un adevărat prietin al Austriei, 
decă face atent, că catolicismul este pe
riclitat în Ost. Și este conform adevărului, 
decă mai departe accentueză, că biserica 
gr. ort. română din Bucovina nicî-odată 
nu purcede agresivă contra catolicismului, 
pe când de altfel bisericele gr.-or. ale na
țiunilor slave în tot-deuna sunt antica- 
tolice.

„Acesta ne pare de tot natural. Ro
mânii gr. or. se simt doră în prima linie 
Latini și văd în Roma centrul natural al 
rassei lor. Slavii gr. or însă graviteză con- 
scient seu inconscient cătră puternicul tată 
de la Nord, în care văd capul bisericei 
gr.-or. De aceea nici regatul României nu 
împedecă desvoltarea catolicismului, >pe 
când statele slave orientale o fac acăsta. 
Opinia publică română nu se teme de ca
tolicism ca de un neprietin, consciința aces
tei împrejurări ar trebui să pătrundă în 
cercurile catolice din Austria și să influin- 
țeze atitudinea bărbaților de stat ai Aus
triei.

„încă nu e prea târdiu. încă ierarhia 
gr. or. din Bucovina este română și e.ous- 
titue un zăgaz prețios pentru tendințele 
slavilor din ost. încă rutenii gr. or. din 
acăstă țeră nu sunt nici măcar în stare a 
pune candidați în realitate calificați pen
tru dignitățl bisericescl mai înalte. Deră 
totuși se ridică pret^nțiunea parității ne
admisibilă pe terenul bisericesc, deja se 
pretinde preferarea de candidați vrednici 
români în favorul de candidați ruteni mai 
puțin cualificațl, spre a crea astfel cașuri 
de precedență.

„In timpul din urmă guvernul a călcat 
în felurite privințl pe o cale mai corectă 
față de Români. Lui îi este ușor, căci ho- 
tărîrea zace în manile lui. Dâr și opinia 
publică a Austriei catolice trebue să se 
pronunțe pentru susținerea românismului 
în biserica gr. or., spre a salva în ost ca-

tolicismul atacat la vest și spre a-1 apăra 
de pericolele eventuale.

„Departe de catolicismul Austriei este 
tendința de a infiuința în afacerile celor 
de alte confesiuni; posibilitatea unui nou 
pericol nu se pote retăcâ însă și necesita
tea a o discuta devine o datorie atât din 
punct de vedere catolic, cât și austriac. 
Ba chiar mai mult din ultimul de cât din 
primul. Căci etern neperitorea putere a bi
sericei sfinte romane va înfrunta oele mai 
mari pericole și le va învinge; imperiului 
nostru îusă ele pot da mai mult de lucru, 
pot crea greutăți, cari a le evita este pro
blema guvernului".

Incompatibilitatea membrilor camerei 
magnaților.

Etă după gazetele ungurescl o parte din 
disposițiile proectului de lege despre in
compatibilitatea membrilor din camera mag
naților :

Nu pot fi membrii miniștrii comuni, 
membrii corpurilor diplomatice și consulare 
ale statelor străine, deputății dietall și cei 
ce primesc salar din grația Coronei.

Dreptul de membru îl pierde cel nu
mit din causa oficiului său dignității, ce 
ocupă, indată ce repășesce din ele, oel con
damnat la temniță, inchisore, apoi cel pe
depsit pentru crime isvorite din lăcomia 
de câștig, în fine cei ce au perdut dreptul 
de cetățăn.

Nu pot esercita dreptul de membru 
liferanții guvernului, mijlocitorii și comi
sionarii de afaceri cu guvernul, arendașii 
de bunuri, venituri și drepturi erariale (cu 
esoepția cașurilor când se întâmplă acesta 
în urma unei licitațiunl publice), concesio
narii de căi ferate, canalurl și alte mijioce 
de comunicațiuue, concesionarii de drep
turi impreunate cu câștig, membrii din di
recțiuni și consiliile de supraveghere, pre
cum și organele firmelor băncilor, între
prinderilor economice, comerciale și indus
triale, cari mut în legătură de afaceri cu 
guvernul.

Proiectul conține și interdiceres. de-a 
interveni la guvern în afaceri de câștig sâu 
pentru acordarea de distincțiunl.

Acum 50 de ani
Teatrul National.

31 Dec. 1852—31 Dec. 1902.

Sub acest titlu d-1 Ionescu-Gion 
publică în' „<’ouservatorul“ un arti
col din care estragem următorele:

„Peste4 —5 dile, se împlinesc 60 deanl 
în cap, de când neîntrerupt, eu și fără greș, a 
început să funcționeze Teatrul Național. In 
sera de 31 Decemvrie 1902, vor fi 50 de 
ani, o jumătate de secol, da când, cu mare 
pompă, cu multe și scânteietor*  diamante, 
purtate de tot ce societatea Bucurescilor 
avea mai frumos și mai boie-esc, Știrbei 
Vodă a inaugurat noua sală de teatru, care 
s’a numit Teatrul Național, și care și as-

tru aperarea țSrei, și decă afla pe vre-un 
țăran, că nu are arc, săgeți și sabie, seu 
că deși a fost chemat la resboiu, nu s’a 
grăbit ca să vină, îi tăia capul fără nici 
o milă".

Spirit petrundetor și de mare activi
tate, Principe răsboinie, eșit din șcdla cea 
veche militară a țârei, el eclipsa pe toți 
Principii epocei sale. El sciu cu forțe in- 
feridre se bată în repețite rânduri arma
tele cele puternice și victoridse ale Mu
sulmanilor, de cari pănă aci tremura 
Europa.

Secolul al XV-lea, care se caracte- 
riseză prin talentele militare și prin res- 
bdiele cele gloridse ale lui Ion Corvinul 
și ale lui Ștefan-cel-mare, este unul din 
cele mai frumdse și instructive peridde 
despre succesele artei de resboiu a Ro
mânilor, o artă care consista nu numai în 
ctiragiu și în entusiasm, der într’o auda- 
cie întru adevăr impetudsă, ori cu alte 
cuvinte, repede și violentă. Lupta pe neaș
teptate său prin surprindere, ori după-cum 
se esprimă cronicarii noștri „lovirea fără

veste11, era principiul tacticei de răsboiă 
ale țărilor române. Tot-dduna gata se atace, 
și gata a-se retrage, marii Căpitani ro
mâni sciau se ascundă inimicului tote 
marșurile sale, și sciau se tragă profit de 
răsboiu din tote ocasiunile, să se folo- 
sescă la moment de tdte accidentele, de 
tdte calitățile terenului și de tote împre
jurările timpului, de neguri, de nopte și 
chiar de lumina lunei.

Etă pentru-ce oștirile române câști
gară secole întregi învingeri atât de stră
lucite asupra armatelor celor mari oto
mane, alt-cum destul de bine organisate.

Noi vom reproduce aici descrierile, 
ce le fac istoricii poloni Dlugoss și Cro
mer despre resbdiele mai însemnate ale 
lui Ștefan cel mare.

loan Dlugoss, canonic din Cracovia, 
a fost, contemporan al lui Ștefan cel mare. 
El fusese adese-ori însărcinat cu misiuni 
diplomatice în Ungaria, pe lângă Papa, 
împăratul Germaniei și Cavalerii teutoni. 
Er regele Casimir îl numise preceptor al 
fiului său Vladislav. Martin Cromer (născ.

la 1512 decedat la 1589) a fost secretar 
al episcopului Gamrat din Cracovia și 
adese-ori însărcinat cu misiuni diploma
tice la Roma, la Viena și la conciliul Tri- 
dentin. Ca fântâni, amendoi acești repre- 
sentanți celebri ai istoriei polone au în
trebuințat documentele oficiale din archi- 
vele coronei.

I.
Lupta de nopte a lui Ștefan c°l mare cu Mathia, 

regele Ungariei, l« orașul Baia din Moldava, 
în anul 1467.3J

Mathia, regele Ungariei, scrie Dlu
goss, supărându-se că Ștefan, Voivodul 
Moldovei, se pusese sub ascultarea lui 
Casimir, a regelui Poloniei, și vădându-se 
acum isolat și desprețuit, se hotărî să 
alunge pe Ștefan din domniej și 9ă ridice 
pe tronul ^Moldovei pe un așa numit Be- 
rendeanu, care spunea, că se trage din 
familia domnitore a Moldovei, și astfel să 
răpescă Poloniei drepturile, ce le avea 
asupra Principatului Moldovei.

3) După Dlugoss, Historia Poloniae. Tom. 
II (1712) pag. 417—418,

„Regele Mathia adunând astfel o 
armată puternică, compusă din oste de 
țeră și din mercenari — cam la 40,000 de 
omeni, — și luând cu sine pe Berendeanu, 
plecă din Ungaria pe la mijlocul lunei 
lui Octomvrie, trecu peste alpii și pădu
rile, ce se numesc Polonini (Plaiuri), pe- 
trunse în Moldova și ajunse la Totruș.

„După ce dete voie ostașilor săi, ca 
să prădeze Totrușul, îl prefăcu în flăcări. 
Apoi luând drumul pe lângă munți veni 
la Bacău, er de aici trecu la Roman și Ia 
Nemțu, ardând tote orașele aceste și sa
tele vecine, devastând cu sabie și foc 
tdtă țâra pe unde trecea, necruțând nici 
etatea, nici sexul, nici condițiunea <5me- 
nilor. Și cu tdte că Ștefan Voivodul ’i 
alergase înainte cu dmenii și cu puterea 
sa de resboiu, pănă lângă Totruș.... el 
însă nu voi se se lase într’o luptă des
chisă și decisivă cu armata ungurescă, ci 
în curs de 40 de dile el atacă în con
ținu din locuri ascunse pe Unguri cu 
multă vehemență. Regele Mathia ajun
gând la orașul Baia (Banya), întări orașu



Nr. 284.—1902 GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3

tădl, cu două reparațiunl mai însemnate, 
este aceeași ca și cea din 31 Decemvrie 1852.

„Loc cu noroc încă de când era, în 
secolul XVII, Ia sfârșit, proprietatea boie
rilor coborîtorl din Herea Brezoianul, — 
loc cu noroc și mai târdiu când fuse clă
dit pe el Hanul Metropolitului Filaret, care 
stete în fața Curții domnesci a lui Șuțu în 
primele decenii ale secolului trecut, locul 
pe care a fost clădit Teatrul Național, cu 
parale de-ale țârii și cu parale luate din 
vendarea unor munți dăruițl Societății fil
armonice de familia lui lancu Mânu, a fost 
și este loc cu noroc.

„Nici apele nu I’au înecat ca pe cele
lalte clădiri ale boierilor din GorganI, din 
Isvor și din mahalaua Antimului; nici fo
cul nu l’a ars ca pe atâtea și atâtea mari 
case boieresc! din secolul XVIII și din se
colul XIX.

„Teatrul ale careia temelii au fost 
puse de Bibescu-Vodă și a cărui sferșire 
„de cheiă“ a făcut’o marele administrator 
și bun gospodar Știrbei-Vodă, a scăpat 
teafăr nevătămat și de luminările de sper- 
manțet, și de gazul-petrol, și de gazul ae
riform, și de electricitate. A fost și este cu 
noroc!“

Scriitorul articolului dă apoi espre- 
siune speranței, că direcțiunea teatrului va 
publica o broșură peDtru sărbătorirea aces
tor 50 de ani ale uneia din betrânele insti- 
tuțiuni ale tinerei Românii contemporane, 
și continuă:

„Nu se va uita de sigur frumusețea 
nouă și d’aurită a sălii; logiele în care, ca 
’n nisce colosale coșuri de catifea roșie, se 
aflau ca flori minunate tote coconele cele 
mari ale Capitalei; — și «dl bătrânii vor
besc de rochia stacojie „de mânca iocv a 
domnei Sihleanu, muma poetului Alexandru 
Sihleanu; nu se uita frumosa și sincera 
manifestațiune făcută de public M. S. Dom
nului care, gospodar în tote, îngrijise sin
gur ca totul să fie bine, venind adesea 
înainte de inaugurare să vadă ce lucreză 
mașiniștii, tapițerii, artiștii decoratori; nu 
se va uita arcușul lui Wiest, care fu iresis- 
tibil în sera aceea. Am dori să ni se spuie 
ce a jucat Millo în sera de 31 Decemvrie 
1852 și cari au fost cele două acte de 
operă, cari s’au cântat de artiștii trupei 
i' aliene.

Autorul broșurei va consacra câte-va 
meritate rânduri lojei consulilor, mai tot- 
deuna plină de stagiunea operei, când 
acesta sală atât de golă acum, adese-orl 
era pe atunci salonul de întâlnire a tot ce 
Bucurescii aveau mai eu nume, mai cu 
vadă, mai frumos și mai bogat".

In fine propune a se organisa cu oca- 
siunea acestui jubileu un museu retrospec
tiv în foișorul Teatrului Național.

Să se scotă la ivâlă tot ce este isto
ric, orânduiți-1 frumos în foyer, și sunt con
vins că nu Bucurescii, ci și provincia va 
veni la Teatrul Național să vadă cei 50 de 
ani de vieță ai Teatrului nostru. Regreta
tul Urechiă spunea că la Banul Mărăcine 
Giurgitivenii puneau opt cai înaintași și ve
neau drept la Teatru. Gfiurgiuvenii, Ploes- 
teDii, Piteștenii, Oâmpulungenii, Tergoviș- 
tenii și atâtea alte orașe au drumul de fier 
și nu m«i au trebuință să mai crepe cai 
ca să vie la Teatru.

„Și ar fi drept astădl când celebrăm, 
când merită să celebrăm cincuentenarul 
Teatrului Național, ar fi drept să ne adu
cem aminte tot îu museul retrospectiv din 
foyer și de Teatrul cel vechiu, de Teatrul 
Momolo, pe locul Slătinenilor, unde s’a ju

cat și s’a cântat pănă și în sărbătorile Cră
ciunului din 1852. Trebue să fie în Archiva 
Teatrului și despre Momolo.

„Ar fi drept, ca de la 31 Decemvrie 
1902 și pănă la 15 Ianuarie 1903 Teatrul 
Național să fie în continue sărbărl și săr
bători. Lucrul acesta ar fi cu întreit folos: 
ne-am plăti o sfântă datorie cătră cei cari 
au înființat acestă instituțiune, slăvindu-le 
memoria; ne-am onora pe noi înși-ne ară
tând că seim să respectăm trecutul căruia 
îi datorăm presintele, și al treilea... partea 
practică: am aduce lume la Teatru...."

SOIRILE DUELJ
— 28 Decemvrie v

Introducere de paroch și protopop. 
Din Sibiiu ni-se scrie: Astădî în țliaa Nas- 
cerei Domnului poporațiunea parochiei și 
protopopiatului gr. cat. al Sibiiului a avut 
o di de rară bucurie. Și acestă bucurie i-a 
causat’o — ca un dar prețios de Crăciun
— I. P. S. Sa d-1 Metropolit și venerabi
lul consistor archiepiscopesc din Blașiă 
prin numirea și introducerea în oficiile de 
paroch și protopop a d-lui Nicolau Togan. 
Pentru înălțarea festivităților a venit de 
la Blașiu Rev. d-n canonic Dr. Vasile 
Hossti, care a oficiat împreună cu noul 
protopop și cu d-1 Arseniu Bunea, secre
tarul comitetului școlelor grănițărescî. Cu
vântarea de introducere a d-lui canonic a 
fost înălțătdre. A relevat în ea meritele 
regeneratorului parochiei și protopopiatului 
Sibiiu, a Rev. d-n loan V. Rusu, de pre
sent canonic în Blașiu, și a scos în relief 
eminentele calități a-le succesorului seu, 
pe basa cărora acesta a fost înaintat la 
trept.a de paroch protopop al Sibiiului. In- 
t.r’adevăr parochia și protopopiatul nostru 
au de a mulțumi forte mult d-lui canonic 
Rusu, care și-a câștigat aici merite nepe- 
ritore prin activitatea sa îndelungată și 
rodnică, căreia i-se va dedica sigur o pa
gină strălucită în istoricul acestei parochii 
și a acestui protopopiat. Tot-odată spe
răm, că noul nostru paroch și protopop,
— care a colaborat timp de 16 ani îm
preună cu magistrul seu, d-1 I. V. Rusu, 
și care în acest timp s’a pregătit perfect 
pentru oficiile ce are să conducă în viitor,
— va continua cu succes opera ce i-s’a 
încredințat. Numirea de paroch și proto
pop a d-lui Togan a fost întâmpinată cu 
simpatie în t<5te părțile, și cu tot dreptul, 
pentru-că nici nu s’ar fi putut face o ale
gere mai potrivită.

De aceea noi, cei interesați mai de 
aprope de viitorul parochiei gr. cat. a Si
biiului, mulțumim din inimă 1. P. S. Sale 
d-lui Metropolit și ven. consistoriu archi
episcopesc de numirea potrivită ce a fă
cut și Rev. d-n canonic Hossu de înălță
torul act al întroducerei. Felicităm și pe 
d-1 protopop Togan și îi dorim cele mai 
splendide resultate. — X.

Banchetul sindicatului diariștii or 
în Bucuresci. O frumosă manifestațiune 
de colegialitate și solidaritate și de recu- 

noscință față cu doi confrați, d-nii Ales. 
Ciurcu președintele sindicatului și vechii! 
(jiarist și P. lanovici cassierul sindicatului 
și director al „V. Naționale11, a întrunit 
în 23 Dec. v. la restaurantul Iordache 
peste 40 de diariști la o masă comună. 
Au luat parte representanții diarelor de 
tote partidele și nuanțele. S’au ținut dis
cursuri în cari s’a accentuat necesitatea, 
ca toți diariștii să se unescă ca nisce frați 
și se stăruie împreună a asigura bătrâne- 
țele acelora, cari mor cu condeiul în 
mână, se lupte pentru îndulcirea moravu
rilor în pressă, pentru frăție și solidaritate. 
La propunerea președintelui M. S. Re
gina „Garmen Sylva*  a fost proclamată 
protectoră a acestei prime asociațiuni a 
diariștilor. Președinte de ondre fu ales d-1 
Ion Kalinderu, care a dat dovedi de 
multă solicitudine pentru diariștii români. 
Diariștii împiedecați de a lua parte, au 
salutat întrunirea în scris și prin telegraf.

4) Dlugoss Hist. Pol m. II 1712 p. 418.

6) In anul 1468 însă Mathia făcu pace cu 
Ștefan Voevo Iul și dete castelele Oiceiu fi Cetatea 
de baltă din Transilvania. {Engel Geschichte der 
Moldau und Walachey, II. Bd. Halle, 1804 p. 136. 
— Densufianu. Documente privi tore la istoria Ro-

I manilor. Vol. II. p. 179.)
7) După Oromerî Polonia siue de

origine et rebus gestis Polonorum. Ed. Coloniae 
Agrippinae, 15d9 p. 403.

Mortea lui Grigore Capșa. Marți, 
în 6 Ianuarie a repausat în Bucuresci Gri
gore Capșa în etate de 61 ani. Capșa a 
învățat în Paris cofetăria, bucătăria și fa
bricația de bombone și ciocolată. La 1867 
s’a întors la Bucuresci unde a deschis cu 
fratele seu Constantin o prăvălie în cen
trul orașului. Acestă prăvălie (cofetărie, 
restaurant și hotel) a devenit locul de în
tâlnire al elitei politice și sociale. Aface
rile lui Capșa au mers fdrte bine, renu- 
mele lui a devenit cunoscut și în străină
tate. După mdrtea sa lasă o avere de 5 
milione, pe cari le vor moșteni cele 3 fiice 
măritate una după advocatul Hagi Tudo- 
rache, a două după directorul societății 
de basalt M. Zanne, er a treia după d-1 de 
Montlebert, ofițer în armata francesă. Uni
cul seu fiu a murit anul trecut. Sub Con
servatori Capșa a fost ales senator. Poli
tică militantă n’a făcut.

Tabloul sf. George. De sărbători s'a 
espus la Ateneul din Bucuresci unde se 
află și esposiția Verona, un mare toblou 
representând pe sf. Gheorghe, călare, și lu
crat în relief cu mult gust de d-1 Radu I. 
Popp, în fir de aur și argint veritabil. 
Acest tablou, care este o adevărate lucrare 
artistică, a stârnit admirația tuturor celor 
ce l’au vădut.

Nouă urmărire. „Libertatea" din 
Orăștie scrie, că fostul ei redactor respon
sabil, d-1 loachim Munteanu, fii citat la ju
dele de instrucție pentru a fi ascultat 
în causa procesului intentat de procura
tura din Clușiu pentru articolul; „A murit 
Matia și cu el dreptatea"! apărut din pri
lejul desvelirii statuei lui Mateiu Corvinul 
la Clușiiî.

De la Liga culturală din Iași. In 
cjiua de 8 Decemvrie v. s’a ținut în aula uni- 
versităței din Iași adunarea generală anuală 
a Ligei. Entusiasmul publicului pentru [mi
siunea Ligei Culturale a luat un îmbucu
rător avânt. Inimile s’au reîncăldit, astfel 
că în ultima ședință a comitetului Ligei 

din diua de Duminecă 15 Dec., s’a pro us 
O listă de peste 20 de persone marcante 
din societatea lașului și înscris ca membrii 
noi ai Ligei. Apoi 70 de studențl ai uni
versității au solicitat înscrierea lor între 
membrii Ligei. printr’o petiție caldă și en- 
tusiast.ică adresată d-lui președinte. Mai 
de remarcat este îmbucurătorul avânt ce a 
cuprins pe domnele din elita ieșană, prin
tre care cele dintâiîi au fost înscrise ca 
membre în Ligă, d-nele: Aspasia Culianu, 
Paulina Găvănescul, Maria A. C. Cuza, d-na 
Dr. Roșculeț, Elena Th. Burada și d-na O. 
Gănescu.

Representație teatrală-declamato- 
rică în Tolianul-vechift. A doua di de 
Crăciun inteligența din Tohanul-vechifl a 
dat o representație teatrală-declamatorică 
fdrte bine reușită, după care a urmat dans. 
Representația a avut loc în localul d-lui 
comercianr Haralambie Ungur. S'a repre- 
sentat comedia în 5 acte „Petulantul", de 
Kotzebue în traducerea lui I. St. Șuluț. 
Rolurile au fost interpretate de: d-na Rosa 
Manoilă, d-șdrele: Rea Silvia Ungur, Va
leria Pop, Alexandrina Nemeș și de d-nii: 
B. Clococeanu, N. Crăciun, ***.  N. Vodă 
și Haralambie Ungur. Toți diletanții s’au 
achitat cu mult succes de rolurile lor. 
După representație, d-1 N. Crăciun a de
lectat publicul cu câte-va anecdote țigă
nesc! de Speranță, cu car! a stors furtu- 
ndse aplause. Era de față un public nu
meros și distins nu numai din Tohanul- 
vechiu, ci și din Zârnesci, Bran, Poiana- 
Mărului și chiar din Brașov. Sala era 
prea mică pentru atâta public. După re
presentație a urmat dans pănă diminăța. 
In pausă s’au rostit mai multe toaste; Pă
rintele Brumboiiă a toastat în sănătatea 
dspeților. Au mai vorbit d-1 Gogonea din 
Zârnesci, Clococeanu și N. Pop. Venitul 
curat, care se va întrebuința pentru un 
scop filantropic, după cum spunea cassie
rul, d-1 D. Pop, a fost destul de conside
rabil.— In Tohanul-vechiu nu s’au dat re- 
presentații de diletanțî de vre-o 10 ani. 
Reluarea firului întrerupt este un semn 
îmbucurător. — Rep.

Gendarmî sfâșiat! de lupi. Se scrie 
din Reghin: In hotarul comunei Borgo- 
prund o haită de lupi a atacat pe doi 
gendarmî. Gendarmii se apărau cu armele 
de serviciu și au reușit a culca la pământ 
7 lupi. Era nădejde să împrăscie fiarele 
sălbatice, când din nenorocire unul din 
gendarmî alunecă și cădii. Lupii s’au arun
cat asupra lui și l’au sfâșiat. Rămânând 
cameradul lui singur, nu se mai putu apăra 
cu atâta succes și în curând l’au sfâșiat 
și pe dânsul. Trecătorii au găsit la fața 
locului puscile și săbiile și sdrențe de haine 
pline de sânge.

Pentru masa studenților din Bra
șov. In loc de felicitări de anul nou: D-1 
Dr. N. I. 20 cor., D-1 Bartolomeiu Baiu- 
lescu, protopresbiter, Brașov 6 cor., D-1 
Cornel Aisăr, Brașov 2 cor., d-1 Dr. I. 
Hosanu, Brașov 10 cor., d-1 Dr. V. Safțu,

cu valuri, cu șanțuri și cu carele de trans
port ale ostei, fiind-că se temea de năvă
lirea Românilor. Er Ștefan Voivodul luă 
posițiune cu oștea sa între cele două 
rîuri, între Moldova și Șomuz, așteptând 
timpul oportun, când să potă da lupta cu 
dmeni puțini în contra mai multora. Apoi 
lăsându-și caii și bagajul în castrele sale 
stative, veni cu pedestrimea și cu trupele 
sale ușore la Baia.

„Tot odată trimise înainte omeni, ca 
se dea foc orașului din câte-va părți, apoi 
îndată ce se făcu seră și erupse incendiul, 
densul năvăli asupra Ungurilor. Acesta se 
întâmplă în sera de 15 Decemvrie, și lupta 
decurse cu succese schimbăciose pănă se 
făcu dină. Mai mulți dintre Unguri fură 
tăiați, mai mulți fură arși de vii în incen
diu. însuși regele Mathia, avend trei rane 
pe corp, cari însă nu erau mortale, fu 
scos cu lectica din locul luptei, ca se nu 
cadă de viu în manile Românilor?) Er 
partea cea mai mare a ostei unguresc!,

când ajunse la munți află drumul închis 
cu arbori tăiați. In astfel de situațiune 
desperată, ea dete foc la cară și la baga
jele sale de răsboiu, și îngrdpă în năsip 
cincî-decl de tunuri, ca se nu cadă în 
mânile inimicului, apoi cercă fie-care se 
scape cu fuga. S’a întâmplat numai prin 
bunătatea unui român, că regele Mathia 
nu a fost prins de viu, seu că n’a rămas 
pe câmpul de luptă. Inse Ștefan Voevodul 
aflând despre trădarea acestui om, i-a 
tăiat îndată capul.5) După cum se rela- 
teză, în acestă luptă au fost uciși 10.000 
Unguri și li-s'au luat mai multe, stegurl, 
pe cari Ștefan Voivodul, drept semne de 
învingere a Românilor, le-a trimis cu soli 
la Casimir, regele Poloniei, care în timpul 
acesta se afla la Vilna. Ștefan și oștirea 
sa câștigară o mare pradă de răsboiu,

5) In anul 1468, pe când regele Casimir se 
afla în Lithvania, Prelații și Baronii Poloniei trimit 
un protest regelui Mathia, că. densul după insti- 
gațiunea lui Bereudeanu, a năvălit ca un inimic 
asupra Moldovei, pe care a devastat’o cu foc și a I 
comis nenumărate vărsări de sânge (Densufianu. 
Documente privitâre la istoria Românilor Vol. II 
Partea a 2-a p. 188.)

corturi, care și tunuri. Dimpreună cu re
gele Mathia scăpară numai cu fuga, aprope 
toți baronii Ungariei, anume loan Lants- 
loer, Episcopul din Cincl-Biserici. Mihaiu 
Ossak de Gruth, Palatinul regatului un
guresc, lob de Gara, Ladislau de Canisia, 
Ludovic de Valkow, Andreii! Kuper. Ion 
Giskra de Brandisz, Hardulath și alțl fdrte 
mulți. Din baronii mai mari ai regatului, 
singur Ion de Darocz. voivodul Transil
vaniei, cu întrega suita sa, cam de vre-o 
4000 de luptători au fost uciși pănă la 
cel din urmă.0)

II.
Ștefan, Voivodul Moldovei învinge și risipesce ordele 

tătăresc! ale Chanului Maniac de peste Volga.4 * 1) 
anul 1468

„Tătarii Zavolgenlu, scrie Cromer, 
„adecă aceia, cari locuesc dincolo de rîul 

Volga, trecură sub comanda ducelui Ma
niac peste Boristhene, apoi se împărțiră 
în trei coldne și năvăliră aspra Lituaniei, 
Podoliei și Moldovei. In partea Podoliei, de 
care se ține Lituania, și în Volynia, dânșii 
prădară și devastară tdte ținuturile de 
lângă Cremenețî, Zithomir, Cusmin, Zu- 
dovia și Vladimir, fără se întâmpine vre-o 
resistență, de unde luară și duseră în cap
tivitate la vre-o 10,000 omeni, de dre-ce 
Litvanii din causa micului număr de lup
tători, ce-i aveau, nu îndrăsniră se li-se 
opună. Despre sosirea acestor drde, regele 
Poloniei fusese însciințat încă mai dinainte 
de cătră Mangligere, ducele din Tauria 
care îi era amic și aliat, der cu tole că 
regeie (Poloniei) dase în acestă privință 
ordine Litvanilor, ei fiind prea puțini nu 
cutezară să le iesă înainte.

Er în partea Podoliei, care se ține de 
Polonia, Tătarii nu făcură nici o devas
tare, ci se retraseră.

„In Moldova însă, Românii sub con
ducerea lui Ștefan Voivodul, folosindu-se 
de locurile lor favorabile, învinseră de trei 
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paroch, Brașov 4 cor., D-l Nic. Fizeșianu, 
preot militar, Brașov 5 cor.

Pentru „Casa Națională11 In loc de 
felicitări de „Anul nouu au contribuit pen
tru „Casa Națională11 ; Ion C. Pauțu, prof. 
Brașov 2 cor'., Dionisie Fâgărășianu, prof. j 
Brașov 4 cor., Ion Mețianu, învăț. Ghimbav 
2 cor., Ion Schiopu, paroch Crizbav 2 cor.

ori pe Tătari, cari apoi se retraseră per- 
dând acolo pe fiul ducelui. Pe acesta 
prindându-1 Românii, tatăl său’ trimise o 
legațiune la Ștefan Voivodul, cerendu-l cu 
amenințări. Insă Ste.fan dete ordin, ca în 
fața celor HO de soli, se despice pe fiiul 
ducelui Maniac, apoi trase în țepă pe toți 
solii, lăsând numai pe unul singur în 
vieță, cu nasul și urechile tăiate, pe care 
îl trimise înapoi, ca să ducă scire lui Ma
niac despre cele petrecute11.

Despre acest răsboiu scrie cronicarul 
român Grigore Ureche'. „Venit’au mulțime 
de oste tătărescă și au întrat în țeră să 
prade în anul 6978 (1470. La Engel 1468-4 
Eră Ștefan Vodă, prindând de veste, le-au 
eșit înainte Ia o dumbravă ce se chiamă 
la Dipinți, aprope de Nistru; și s’au lovit 
cu osțea sa, August 20; și dând răsboiu 
vitejesce, i-au risipit, și multă mfirte și 
perire a făcut într’ânșii, și pe mulțl i-au 
prins vii și le luă tot plenul.... Decă s’au 
întors Ștefan Vodă de la acel răsboiu cu 
isbânda ce au făcut, de au bătut pe acei 
Tătari, spre lauda aceea au mulțumit lui

Cununii. In diua de 25 Decemvrie 
st. v. a. c. d-l Dr. Nicolae lonescu, advocat 
în Caranșebeș și-a serbat cununia în bise
rica sf. Treimi de pe Tocile, Brașov, cu 
d-șdra Maria V. Sfetea, profesfiră la pre
parandia de fete de stat din Clușifi. — Adre
săm tinerei părechi sincerile nfistre feli
citări. '

— D-șora Victoria Joandrea și 
d-l Timoteiti Popovici, anunță cununia lor, 
ce va ave loc Sâmbătă în 28 Decemvrie 
v. 1902 la 4 ore d. a. în biserica gr. or. 
rom. din Sibiiu, suburbiul Iosefin.

Nou dial*.  Din Timișdra se anunță 
că pe la mijlocul lui Februarie va apare 
în acel oraș un diar social-democrat 
în limba română. Acest diar va purta tit
lul „înainte", va apare sub îngrijirea unui 
comitet în fie-care săptămână, er pentru 
redacție va fi responsabil un domn cu nu
mele Horacsek (!).

Hoți de cai. In nfiptea de 6 spre 7 
Ianuarie st. n. locuitorul Nagy Dănes din 
S.-Sângeorgiu, tredindu-se în lătratul câ
nilor, eși în curte și vădii cum un om îi 
scdte un cal din grajd. Repedindu-se la 
el, omul l’a trântit la pământ și a început 
să-l gâtue. La strigătele lui a eșit și soțul 
tâlharului din grajd, dfir s’autredit și că- 
senii și au început se strige după ajutor. 
Hoții au fugit. Nagy a recunoscut în ei 
pe doi țigani din Feldifira, de la cari cum
părase nu de mult caii.

Predică de concurs. Părintele Ro
mul Verzea a celebrat a doua di de Cră
ciun sf. liturghie la biserica sf. Adormiri 
din Satulung împreună cu parochul d-l 
Victor Popea. Cu acfista ocasiune păr. R. 
Verzea a rostit o predică despre „chema
rea adevăratului preot11, care a fost ascul
tată cu atențiune religiosă de cătră nu
meroșii credincioși Se scie, că în curând 
se va face alegerea la postul de al doilea 
paroch, vacant la acâstă biserică și că 
predica acesta a rostit’o în vederea ale
gerii, la care și densul a candidat. — Un 
asistent.

Execuție mortală. Erî dimineță pro
prietarul Elek Iănos din Șandrufalău 
(Odorheiu) a împușcat pe esecutorul Ba
logh Iosif, care s’a presentat la el se pună 
sechestru. Esecutorul muri pe loc, er 
ucigașul fu arestat.

Un student dispărut. Studentul în 
drept Mihail Lakatos a plecat în diua de 
22 Decemvrie din Budapesta să petrecă 
sărbătorile Crăciunului la părinții săi, cari 
locuiesc în Ciuc-Sereda. Bagajul tânărului * 

a sosit acasă, el însă nici pănă în diua de 
astădi n’a sosit. Se crede, că a devenit 
victima vr’unui atentat. Poliția cerceteză.

Un „pseudo-rege al României11. In 
fiarele din Viena, găsim amănuntele unui 
curios cas de grandomanie. O calfă de 
lucrător, Ludwig Klug, originar din Ro
mânia, suferind de alienație mentală, s’a 
dus în biuroul unui oficiu telegrafic din 
Viena și a declarat pe un ton misterios, 
că e „Regele României11. Oficiantului că
ruia i-a făcut acfistă confidență, i-a ordo
nat ca telegrafic să cfiră trimiterea unui 
detașament de trupe. Funcționarul refu- 
sând să-i satisfacă curiosa cerere, nebunul 
eși în stradă și somă pe un agent poli
țienesc, ca să aresteze imediat pe ofician
tul rebel ordinelor sale. La sfatul polițis
tului, grandomanul s’a dus în tovărășia ce
lui dintâiu, la comisariatul de poliție din 
cartier, pentru a depune plângere contra 
funcționarului „obraznic". Comisarul l’a 
primit.... cu mult respect și tot atât de res
pectuos l’a îndreptat, cu o „suită11 de agenți 
la casa de nebuni.

In magazinul de încălțăminte I. 
SabadeaDU Brașov, Strada Porții Nr. 10 
care de 34 ani se bucură de un renume 
bun și care posede un mare sortiment 
(alegere) de încălțăminte solidă și modernă, 
de tfite soiurile pentru domni, dame și 
copii, de iernă și de vara, se pote procura 
încălțămintea cu pr.țuri reduse, forte ieftin, 
gata precum și după măsură. Pentru soli
ditate garanteză firma.

Crăciunurile Carmen Sylvei.
țfiarul „ Wiener Journal11 din Viena, 

publică un prea frumos articol trimis de 
Carmen Sylva, în care poeta Regină po- 
vestesce într’o formă mișcătore și alesă, se
ratele de Crăciun petrecute în cursul vie- 
ței sale de priucipesă și regină a României.

La cel dintâitt Crăciun prințul Carol 
a plâns gândindu-se la mama sa depărtată 
și la scumpii săi morțt, er Carmen Sylva 
a aprins luminările unui mie pom de Cră
ciun, punând sub el uu lfigăn în miniatură.

„Al doilea Crăciun a fost amărîț de 
crisele ministeriale ce se produseseră. Voiam 
atunci să plecăm, însă ne-am mângâiat în 
urmă.

„La al patrulea Crăciun am revădut 
patria mea la (Neu-Wied) cu copila mea 
adorată și de toți iubită.

„A urmat apoi un Crăciun trist, fără 
pom. Am scris cinci poesii în vreme ce 
bărbatul meu lucra.

„Eram mâhnită de teribila siguranță 
că n’o să mai am alți copii. Am revădut 
în urmă pomul de Crăciun în patrie.

„La întorcerea mea în România am 
luat parte emoționată la Crăciunul nepo- 
țeilor mei.

„Acum sunt în verstă de aprope 60 
de ani, liniștea și pacea au întrat în sufle
tul meu.

„Mă gândesc numai Ia alții; acesta e 
bucuria mea“.

Dumnezeu și au sfințit mănăstirea Putna, 
care era zidită de dânsul, Septemvrie în 
3, spre lauda prea curatei fecidrei Măriei, 
Maicei Domnului nostru Isus Christos" 8) 

(Va urma )

Simțement de tomna.
(După Lenau'.

E tomnă și făgetul se ’nroșesce
Precum câte-un bolnav mai arde ’n față 
Prin ultimele (jile din vieță.
— Vederea ăstor trandafiri măhnesce.

Cu murmur lin vâlceaua se cobiră, 
Trec undele domol, cum calcă soții
Pe lâng’ un prieten, care ’n cesul morții 
Visfiză pentru cea din urmă oră.

Pribegul trist un prietin întelnesce
Pe aici.........e melancolica natură,
Cu 'ntregă sufletesca lui tortură
Cuprins în jalea ei îl socotesce.

8) Kogălniceanu, Cronicele României Tom, I. 
p. 156-157.

Carmen Sylva descrie apoi .frumosa 
și simpatica personalitate a regelui Carol, 
care e un adevărat altruist, un adevărat 
erou, bun.

Carmen Sylva conchide cu un cuvânt 
poetic dicend:

„Aștept cu speranță și mulțumire ul
timul meu Crăciun. Nu înțeleg cum se pote 
dice, că vifița e prea scurtă11.

Adunarea generală
a „Reuniunii române de agricultură din 

comitatul Sibiiului“

Deși sătean, urmăresc cu deosebit 
interes lucrările îndeplinite de aședămin- 
tele nfistre, întemeiate pentru luminarea 
poporului nostru. Intre aceste așezăminte 
reuniunea agricolă sibiană, după a mea pă
rere umblă pe căile cele mai potrivite. Ea 
face în modul cel mai înțelept diagnosa 
neajunsurilor nostre și leacul aplicat lu
cru firesc fiind aplicat la timp și cu cu- 
noscință de causă, aduce cu o di mai cu
rând seu mai târdiu îmbunătățirea dorită.

E mare comitatul nostru, der pentru 
cârmacii reuniunii agricole, cari ne au pe 
toți sub aripele lor, acestă estindere a 
comitatului dispare, căci ei nu cunosc ob
stacole neînvingibile, pe ei în pornirile 
lor bune nu’i împedecă nici ploie, nici 
ninsfire, nici crivăț și nici depărtare. Ast
fel să esplică căldura și dragostea ce po
porul li-o nutresce, de aici resultatele fo- 
iositore și dăinuitore ale lucrărilor lor.

Aceste scîute nu pot să nu relevez 
obștei năstre lucrările săvîrșite de condu
cătorii reuniunii agricole Duminecă la 28 
Decemvrie c. în comuna mea Bungard, 
unde s’a ținut a 14-a adunare generală, 
în care comitetul și-a dat semă de ceea-ce 
a săvîrșit în 1901.

Din acest prilegiu a sosit în mijlocul 
nostru presidentul reuniunii d-l Dim. Comșa 
și secretarul ei d-l Victor Tordășianu în
soțiți de domnii Ieronim Preda și Ioan 
Silaghi, funcționari consistoriali.

La adunare, spre lauda consătenilor 
mei fie dis, au participat tot ce bun se 
găsesce în Bungard, încât sala nouei năstre 
șcfile era ticsită.

După serviciul divin la care au asis
tat și ospeții noștri, anume la firele 11 a. 
m. presidentul D. Comșa prin un discurs 
rostit la înțelesul tuturora deschide adu
narea și dă cuvântul secretarului V. Tor
dășianu, care schițeză lucrările săvîrșite de 
comitet în 1901.

Din spusele d-lui secretar am consta
tat, că comitetul în anul trecut s’a pre
sentat — neamintind de comuna Aciliu, 
în care s’a ținut adunarea generală tre
cută — în 3 comune din trei margini ale 
comitatului la întruniri agricole, anume la 
Loman din părțile Sebeșului săsesc, la 
Sebeșul de jos din părțile Avrigului și în 
Țichindeal din părțile Nocrichului; într’o 
comună: Ilimbav (cerc. Nocrich) la espo- 
siția de vite, în comuna Apoldul român 
(cere. Mercurii) la 'plantare de pomi, în 
comuna Săsctori (cerc. S.-Sebeș) la cursul 

j de altoit pomi și în Săliște, din cercul cu 
același nume, la preparativele pentru înte
meierea șcfilei economice practice.

Așader’ locuitorii din 7 comune au 
avut fericirea de a primi representanți de 
de ai Reuniunii în mijlocul lor, la care 
mai adăogând numărul fispeților din alte

Peisaj holandes.
(Dud-A Lenau.)

Ostenite curg p’aicea
Văile, nici vânt nu bate;
Biruite de răcfire
Cad atâtea foi uscate.

Ciori plutesc încet, grecie, 
Morile de vânt departe
Nu mai pot mișca din aripi. —
— Lene, somn e ’n orl-ce parte 1

Vara s’a mutat airea. —
— O colibă stă ’nfundată
Colo ’n gluga ei de paie
De răcore 'nfiorată.

Lângă oi ciobanul zace,
Er natura....... de bătrână
Și de mult ce-a curs la neguri, 
Moțăe cu fusu ’n mână.

7. Prișcu. 

comune, cari au ținut să asiste și ei la 
lucrările Reuniunii, afla-vom că într’un 
singur an multe deci de comune primesc 
sfaturi și învățături de la cârmacii Reu
niunii.

O vițea de rassa curată „Pinzgau11, 
s’a dăruit membrului loan Cloaje din Bo
ita; 2 oi rassa „Frinlandesă" au primit 
membrii loan și Iacob Beu din Apoldul- 
român, 23 mii pădureți (meri, peri, pruni, 
gutui, cireși caise) s’au împărțit în 37 co
mune; între membrii din 34 comune s’au 
împărțit semințe de trifoiu, luțernă, napi 
și de cânepă italiană; 4 membrii au fost 
dăruiți cu găini soiu „Plaomouthsocker“; 
10 tovărășii agricole și 10 însoțiri de cre
dit sătești sistem Reiffeisen în tot atâtea 
localități au fost ocrotite de Reuniune, 4 
comune s’au folosit în mod gratuit de 
mașina de semănat și de grapa de muș
chi a Reuniunii, er lucrările comitetului 
în unire cu zelosul protopretor P. Dra
ghits pentru întemeiarea șcfilei economice 
din Săliște — vor fi răsplătite de bine
cuvântarea contimporanilor și a urmașilor 
noștri.

M’ași estinde prea departe amintind 
numai în trecăt multele și feluritele lu
crări săvîrșite de Reuniune în 1901.

Raportul astfel schițat adunarea l’a 
luat la cunoscință, er în scopul censurării 
rațiociniilor pro 1901 a instituit o comisi- 
une consistătfire din membrii Toma Ciora 
epitrop, loan Modran, învățător și Ieronim 
Preda funcț. consist, care după censurare 
prin referentul Preda raporteză, că rațio- 
ciriiile s’au găsit în deplină regulă și pro
pune, er adunarea votâză, absolutoriul pro 
1901 și primesce și proiectul de budget 
pro 1903.

La locul devenit vacant prin mfirtea 
bunului și înțeleptului econom George 
Bordea se aclameză membru în comite
tul central d-l Toma Ciora proprietar în 
Bungard, care pe basa cunoscințelor și 
înțelepciunii sale, se numără între primii 
fruntași ai comunei, fiind de peste 20 ani 
epitrop al bisericei.

După tfite acestea presidentul Reu
niunii d-l D. Comșa ține o conferență in
structivă despre cultura pământului după 
comasare. E de notat, că făcându-se la noi 
comasarea și primindu-se numai a. tr. tablele 
de pământ, discursul d-lui Comșa a fost 
cât se pote de bine venit și urmărit cu 
atențiunea cuvenită. Bungărdenii noștri 
siliți vor fi acum de nouăle împrejurări 
create de comasare, de a o rupe cu tre
cutul, de a ne gândi la o cultură mai ren
tabilă a pământului. Nici case pote închi
pui, că în toiul discuțiunii s'ar fi trecut 
cu vederea cestiunea capitală pentru Bun- 
ghard: cultura crastaveților, acest articol 
de comerciu atât de căutat în piața Sibi- 
iului. Bungărdenii odinioră vestiți cărăuși, 
lipsiți de acest isvor de câștig prin veni
rea drumului de fier, s’au pus din răspu
teri pe cultura crastaveților, de care lucru 
natural nu se pot debarasa. Drept ce li-s’a 
recomandat se se pună pe cultura timpu
rie a crastaveților, pe când ei au preț și 
abandonarea concurenții, ce ș’o fac unii 
altora în târguri și mai presus de tfite 
aflarea mijlficelor, cari aplicate acest ram 
de economie să se bucure și el de o ren
tabilitate mai mare.

Ne găsiam pe la firele 4 d. a. va 
să clică bine pe înserate, când d-l pre
sident mulțumind pentru buna primire 
și pacinica conlucrare, declară adunarea 
generală de încheiată. Parochul nostru 
veteranul Teodor Necșa cu pletele albe, 
der cu inimă tînără mulțumesce fispeților 
sosiți pentru onorea dată Bungardului și 
asemănând pe representanții Reuniunei 
agricole cu steua, ce s’a arătat Magilor 
de la răsărit spre a-i conduce la Mântui
torul lumei — le doresce, ca multă vreme 
să strălucesca și să povățuescă pe munci
torul român pe căile cele bune și folo- 
sitore.

La bogata masă întinsă în casele 
harnicului învățător loan Modran, — ve- 
selitu-ne-am după cum se cuvine după o 
oboselă de aprope o jumătate de <j'-

Rap.

Poin de Crăciun în Șimleul-Silvaniei.
Șimleul-Silvaniei, 24 Dec. v.

In 22 Dec. v. (lan. 4) Duminecă după 
biserică, s’a ținut—din causă, că d-na pre- 
sidentă Maria Cosma trebuia să plece de 
acasă— sărbătorea pomului de Crăciun a 
elevelor școlei „Reuniunei femeilor române 
s6lăgieneu și a elevilor școlei gr. cat. ro
mâne din loc, în școla gr. cat.

A fost de față totă inteligența din 
loc și un număr mare de popor.

Festivitatea s’a început cu sfințirea 
pomului prin parochul local, vicariul epis- 
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copesc. După sfințire au cântat—instruite 
și conduse de directorul șcdlei Gavril Trifu 
— elevele șcdlei „R. F. R. S.“ un duet, 
„Rugăciunea",și o colindă pe trei voci din 
caietul de cântece întocmite și alese ad
mirabil pentru șcdlele poporale, de T. Po
povich! din Sibiiu, și s’au cântat cu o pre- 
cisiune și armonie, care au stors admira- 
țiunea întregului public asistent, causându-i 
mare bucurie și plăcere; dup’aceea elevii 
șcdlei gr. cat. au cântat o colindă.

După acesta a urmat împărțirea veșt
mintelor, călțunilor, maramelor și altor 
obiecte de prima necesitate pentru elevii 
și elevele sărace ale șcdlei, pentru învă
țăceii de meseriași și studenți lipsiți din 
școlele și gimnasiul din loc, apoi daruri 
în obiecte de șcdlă și de plăcere la toți 
elevii și elevele. Bucuria tineretului școle- 
lor a fost mare, der și mai mare a fost 
bucuria d-nei presidente a „R. F. R. S.“, 
și a celorlalte ddmne, cu a cărora conlu
crare, adunare de bani, cusut de vestminte 
și împodobirea pomului de Crăciun etc. — 
s’a făcut și se face în tot anul acest fru
mos lucru de adevărata creștinescă iubire 
■de omeni.

fită o bucurie mare și alinarea după 
putință a suferințelor celor nevinovat! pro
dusă cu puține jertfe materiale și oste- 
nelă din partea celor mai bine situați, 
care s’ar pută pregăti cu cevași bunăvoință 
în tote orașele și satele locuite de Români 
școlarilor lipsiți, ridicând veselia sărbă- 
torei nascerei lui Christos și alipind în dra
goste pe cel sărac de cel bogat.

Băncile populare în România.
Băncile populare din România au luat 

în puțini ani un avent enorm. înainte cu 
trei ani existau circa 300 cu un capital 
social de ceva-peste 2 milione franci, er 
astădl există circa 700 cu un capital social 
de rotund 4'/2 milione franci. Băncile s’au 
desvoltat pănă acum, fără ajutor legal din 
partea stalului și fără ca să aibă calitatea 
de persone morale. Astădl domnesce în 
cercurile oficiale ale României un curent 
pronunțat social-politic îu favorul întăririi 
economice și culturale a poporațiunii ru
rale. Corpurilor legiuitore au fostpresentat 
și un proiect de lege privitor la băncile 
Turale, cari sunt organisate de-ocamdată 
după sistemul Schultze Delitsch, neexistând 
o lege de privilegiare a însoțirilor Raiffei- 
siană, ca sp. p. în Austria, Germania, Italia 
etc. etc.

Cunoscute sunt cuvintele Regelui din 
mesagiul de tron, privitore la băncile po
pulare.

Unul dintre cei mai competențl întru 
a face propuneri privitore la promovarea 
și orgauisarea temenică în scopul înființării 
și susținerii băncilor sătescl, este delegatul 
mmisterului, din a cărui raport anual re
producem propunerile făcute de d-sa după 
esperiența personală și după schimbul de 
vederi cu cei mai mulțl dintre conducătorii 
băncilor sătescl. In raport se d>ce:

Recunoscerea băncilor populare de 
persone iuridice e cel dintâiu lucru, ce se 
■cere de la viitorea lege, căci numai așa 
aceste instituțiunl, — având dreptul să 
stea în justiție, — vor pută să-și esercite 
în mod util drepturile lor; numai în chipul 
acesta băncile rurale vor pute să devie în 
mod efectiv focare culturale morale, putând 
să primescă legate, donațiunl etc.

Să se lase ca și în trecut administra
ția băncilor populare în grija membrilor 
lor; un amestec prea pronunțat al statului 
ar jigni pe conducătorii și pe membrii 
acestor așezăminte.

Să se folosescă ca și pănă acum în
vățătorii și preoții în conducerea băncilor 
populare, de dre-ce băncile nostre sătescl 
sunt resultatul încrederii pe care sătenii au 
arătat’o în cuvântul acestor apostoli ai cul- 
turei țărănimii nostre.

Ceea-ce e absolut și imediat necesar 
pentru bunul mers al băncilor populare, e 
un control cât se pote în de-aprope. Revi- 
sorii școlari, protopopii, administratorii fi
nanciari etc., să aibă datoriile lor și sar
cina răspundătore de a inspecta băncile 
populare din județele lor. Pe lângă ace»cea 1 

ministerul de finanțe, sub a cărui autoritate 
probabil vor trece băncile populare, ar fi 
bine să însărcineze de-ocamdată 2 persone 
anume cu controlul băncilor populare din 
țâră. Aceste persone să aibă și sarcina să 
dea lămuririle necesare în măterie de con
tabilitate conducătorilor bancelor sătescl.

Esecutarea încasării capitalurilor de 
la debitorii răi platnici să se facă fără 
multe formalități, în tocmai cum a fost cu 
creditele agricole; acâsta e ca o condițiune 
indispensabilă pentru siguranța avutului 
băncilor, și o măsură de desciplină și de 
educațiune pentru sătenii noștri.

Permiterea împrumutului pe amanete 
cu disposițiunile ce înconjură adl împru
muturile de la creditele agricole, ar înlesni 
mult sătenilor noștri putința de împrumu
turi, fără a avă nevoie de garanții, între 
cari mulțl nu-șl dau desinteresațl semnă
tura lor garantatore. Ar fi bine a nu se 
acorda împrumuturi sătenilor loviți de vr’o 
pedepsă, de vr’un viț, celor necinstiți, celor 
leneși, etc., acesta ea un scop moral.

Simplificarea formalităților pentru în
ființarea și conducerea băncilor populare, 
ar fi unul din cele mai însemuate ajutore, 
ce s’ar pute aduce acestor aședăminte.

In interesul ordinei mersului general 
al acestor instituțiunl, e bine ea auul so
cial al tuturor băncilor rurale din Româ
nia să încdpă în același timp; l Ianuarie 
ar fi data cea mai potrivită, de ore-ce mai 
mulțl dintre conducătorii băncilor sunt în
vățători și au vacanța în acest timp, și 
apoi, fiind vreme de ernă și multe sărbă
tori, toți sătenii sunt pe la căminele lor, 
etc. etc.

Un ajutor neprețuit s’ar pută aduce 
băncilor sătescl din țâră, prin înființarea 
unei bănci populare centrale, care pe de-o 
parte să primescă spre fructificare numera
rul ce s’ar strings din când în când în 
sume mari în unele bănci sătescl și nu 
s’ar pută plasa în împrumuturi, dr pe de 
alta să împrumute cu anumite capitaluri 
acele bănci populare, cari vor ave nevoie.

Banca populară centrală ar pută fi 
ajutată la început de stat cu o anumită 
sumă de bani, care s’ar pută lua de lâ 
creditul agricol, priu desființarea lui, și pe 
care bani și i-ar putea retrage treptat și 
cu vremea, rămănend mai târdiu ca băn
cile populare să se ajute singure ele prin 
propriul lor capital și prin oficiul băncei 
centrale.

In sfîrșit: viitorea lege să dea tote 
înlesnirile pentru putința întemeierii, de-o
camdată cu capitalul unei bănci populare, 
și pentru transformarea lor completă mai 
târdiu în cooperative de consum, coopera
tive comerciale etc. aședămiute economice 
viităre, cătră cari trebue să tindă sforțarea 
nostră, pentru-ca România să potă ține 
piept în răsboiul economic general, ce se 
încinge din ce în ce mai înverșunat.

România face deci pașii cei mui si
guri cătră o organisare economică solidă, 
începuturile ca în tot locul, reclamă multă 
seriositate de muncă, răbdare și abnega- 
țiune.

Budapesta, 9 Ianuarie. Duminecă 
se va subscrie de miniștri-presidențl 
Szell și Koerber pactul definitiv sta
bilit. Spre scopul acesta Koerber va 
veni la Budapesta. Septeraâna vii
tor© se va pute presenta proiectele 
pactului ambelor parlamente.

Concurs.
Comitetul central al „Reuniunei învă

țătorilor români gr. cat. din jurul Gherlei" 
publică concnrs la elaborarea următorei teme 
„Agendele învățătorului, ca factor cultural 
în comuna sa". Premiul 20 corone. Opera
tele sunt a-se trimite aceluiași comitet pănă 
în Dumineca Tomei.

Pot concura numai memh'-' acestei 
reuniuni.

Gherla, la 24- decemvrie st. n. 1902. 
fentru comitet:

Al^undru Bene, losif Demian,
canonic-președinte profesor-secretar.

literatură.
A apărut: „Amvonul bisericei gr. 

or. române". Tomul I predici: pen/nt tote 
Duminecile de peste an, care se estinde pe 
30 căle de tipar octav mare.

Pe lângă aceea, că se presentă ele
gant, fiind tipărit cu litere nouă, mai are 
și fie-care predică câte un clișeu, icănă 
sfântă.

Predicele cuprind citațiunl și pilde 
bogate din Sf. Scriptură, Sf. Părinți, ister ia 
clasică a anticițății, precum și din istoria 
nostră națională.

Eșind opul mult mai voluminos de 
cât cum s’a credut, prețul lui se urcă la 
3 corone.

Pentru spedarea mai cu înlesnire a 
opului P. T. abonențl sunt rugați a trimite 
prețul cărții adăugând și 30 bani pentru 
francâre;

Opul se pote procura de la autorul
I. Nicorescu, preot, prof, de rituale în Arad 
str. Râvay nr. 10.

Representații, concerte și petreceri.
Reuniunea femeilor rom. cat. din 

Brașov va da la 1 Februarie st. n. 1903 
un bal mascat în Reduta orășenescă. Taxa 
de intrare: de persona 3 cor., bilet de ga
lerie 5 cor. începutul la 8'/2 sera-

*
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 (Dina de Boboteză) în 
sala hotelului „Orient" nr. 1 din loc. În
ceputul la 7 ore sera. Corurile se dirigeză 
de d-nul Nic. Oancea jun. Venitul curat 
este destinat pentru „Șcdla română greco- 
or.“ a bisericei Sfintei Adormiri din Bra
șovul vechili. Prețul de intrare: de per
sona 1 coronă; de familie (3 persone) 
2 corone 40 filer!; pentru studenți, 80 
filer!. Contribuir! și oferte inarinimdse se 
primesc cu mulțămită și se vor publica.

Program: 1. Musică. 2 Imn „La mor
mântul lui Andreiu Șaguna", cor mixt de 
.,. * :i;. 3. „Peneș Curcanul", de Vasilie 
Alexandri, predată de d-nul Constantin 
Cârstea. 4. „Oolo’n sus", colindă de Ti- 
nioteiuPopoviel. 5. „Rugăciunea din urmă", 
de G. Coșbuc, predată de d-nul Constan
tin Voicu. 6. .Horă", cor micst de 0. 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. Sârbu 
și d-șorele M. Jianu. M. Russu, M. Moldovan.

♦
Inteligența rom. din distr. protopopesc 

gr. cat al Almașului învită la petrecerea 
cu dans împreunată cu representație mu- 
sicalo - teatrală-declamatorică, ce se va. 
arangia cu concursul învățătorilor gr. cat. 
districtuali în dina de 14 Ianuarie 1903 
st. n. în sala „Șcdlei gr. cat din parochia 
Bucium (Vârmezo)". începutul la 7 ore 
sera. Prețul de întrare la petrecere și pro- 
ducțiuni pentru inteligență, de persdnă 1 
cor. 60 fii., și de familie 3 corone, dr pen
tru popor de persdnă 40 filer!. Venitul 
curat e destinat pentru „Masa studenților 
săraci din Blașiiâ". Contribuirile se primesc 
cu mulțămită și se vor publica. Ofertele 
marinimdse sunt a se adresa Prea On. 
D-n Vasiliu D. Pop, protopop gr. cat. în 
Meseș St. Georgiu, posta Vârmezo.

Tinerimea, română din Bistrița învită 
la petrecerea, ce se va arangia în presera 
Anului-Nou (13 Ianuarie st. n. 1903) în 
sala cea mare dela otelul „Regele Unga
riei" din Bistrița, cu ordinea următore: 
I. înainte de medul nopții: Concert; II. Sa
lutul Anulni-Nou la orele 12 din nopte; 
III. Dans. începutul precis la 8 bre sera. 
In intervale va cânta musica. Prețul in
trării: de. persdnă 1 coronă. Venitul curat 
se destineză pentru înființânda reuniune 
de femei în Bistrița. Contribuirile se pri
mesc cu mulțămită și se vor publica..

, pi ,gram a: 1. a) Th. Balmez „In 
p-<>nițT esue ].ațll|«ț fp Georgescu „Ro- 
dica* , solo dp voce eSec. de d-șora Veturia 
b „rănit cu aC0111p. }a pjan d-șdra Emilia 
miteanu. y. Alexandri „Mama Anghe- 
y a*.’.m0”0 log, predat de d-șdra Elena 
Domide. 3.-, q Dinicu „Buciumul Carpați- 
loi", poutpoi,.ju națjona], esecutat la pian 
de d-șora Ei nj]ja Cuteanu. 4. G. Coșbuc 
La oglinda monolog, predat de d-șdra 

Viorica I op. 5 p van gaanen );Doina 
codrului , o) p Mureșianu „Ciobanul din

Ardeal", solo de voce eșec, de d-1 Dr. Iu
lian Pop cu acomp la pian de d-șora Ve
turia Petranu. 6. Mazas: Duet de violină, 
esecutat de d-nii Leonida Domide și Au
rel Iuga. 7. Salutul Anului-Nou. Dans.

*
Societatea română de cântări și mu

sică în Caransebeș aranjază în presără de 
,,Sân-Văsii“ 31 Decemvrie 1902 st. v. un 
Concert. Membrii societății au întrare gra
tuită; pentru nemembrii, de persdnă 1 cor., 
de familie 2 cor. 40 bani. începutul la 8 
ore sera.

Programa: 1. Adam : Ouvertură la 
opera „Si j’etais roi", orchestră francesă.
2. Vidu: „Răsunetul Ardeiului", cor mixt.
3. Adam: „Junimea parisiană", cor mixt.
4. Musicescu: „Fiii României", cor mixt.
5. Donizetti: Arie mare din opera „Lucre- 
zia Borgia", cântată de d-na Lucia Barbu, 
cu acompaniament de pian. 6. Petrella: 
„Târgul din Pompei", din opera „Jone", 
cor mixt cu acompaniament de pian și de 
orchestră. Joc.

*
Din prilegiul adunării generale a 

desperțȘmentului nAlba-luliau al „Asocia- 
țiuniP s’a dat la 9 Ianuarie st. n. (a 3-a 
di de Crăciun) 1903 o representație tea
trală împreunată cu dans în ospăteria din 
Chișfalău. începutul la 6 ore sera. Veni
tul curat este destinat șcdlei gr. cat. din 
loc. Prețul de.întrare de persdnă 60 fii. S’a 
representat piesa „Trei Doctori", comedie 
localisată de Virginia Vlaicu. Rolurile le-au 
avut: d-1 Virgiliu Radeșiu, d-șora Victoria 
Dumitreanu, d-șora VeturiaRadesiu, d-1 loan 
Pop, d-1 Aureliu Pop, d-1 Nechifor Borza, 
d-1 Liviu Dumitreanu, d-șdra Valeria Miclea. 
Urmă apoi dans.

„Asociațiunea națională aradană pen
tru cultura poporului român" — secția 
meseriașilor, aranjază o representație tea
trală și concert cu joc în sala „Casei Na
ționale", în sera de anul nou (1/14 Ianuarie 
1903) cu începutul la 8 ore precis. Prețul 
de întrare loc I 2 cor.; loc II 1.20 cor.; 
loc III 80 bani. Venitul curat e destinat 
pentru învățăceii meseriași lipsiți de mij- 
îoce.

Programa: 1) „Noptea de sfântul 
George", vodevil în 2 acte, de Teochar 
Alexi, musica: de Nicolae Stefu. 2) „l£tă 
diua triumfală" cor mixt, de V. Hum,cel. 
3) „Cea din urmă nopte" cor mixt, de G. 
Musicescu. 4) „Mai am un singur dor", de 
Eminescu; duet cântat de d-șdrele 8. Boș- 
neao și A. Niga. 5) „pis’a badea" cor mixt 
de Musicescu. 6) „Drapelul" cor mixt, de 
A. Soloveanu.

*
Scirea adusă în Nr. 281 al fdiei nds- 

tre (nr. de Dumineca trecută 51) în care 
se vorbesce despre o petrecere în Turcheș 
aranjată de „tinerimea română studidsă 
din Săcele" și care ni-s’a trimis prin postă 
și fu publicată în presupunerea, că acea 
petrecere are se fie un fel de serată glu- 
meță,—se desminte. Un tîner din Turcheș 
ne asigură, că nu s’a ținut acolo o ast-fel 
de petrecere. Născocirea acestei soiri e 
numai o glumă rea, ce a făcut’o trimiță- 
torul ei, a căruia purtare nu-o putem în
destul înfiera. Sperăm, că vom reuși a 
descoperi adevăratul nume al acestui co- 
conaș și a 1 demasca în public, ca să se 
statueze un esemplu.

mulțăniitâ publică.
Subscrisul birou al Reuniunei femeilor 

române din loc îșl împlinesce plăcuta da
torie, de a esprima adânc simțită mulță
mită a Reuniunei Onor. Domne Susana D. 
Erernia, din Epureul în România, care a 
binevoit a dărui suina de 60 lei în amin
tirea neiv‘ (S3i sale fiice Eugenia pentru 
procurarea’’de haine orfanelor din Orfeli
natul Reuniunei.

Brașov, 23 Decemvrie 1902.
Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,

președintă. secretar.
*

Senatul școlei gr. cat. din Șiieag 
aduce mulțămită cuvenită Onoratului co
mitet al despărțământului Deșii! pentru aju
torul de 20 corone, trimis prin domnul 
Dr. Liviu Micșa advocat ca secretarul des
părțământului al XVIl-lea din De-iil, școlei 
nostre sărace spre scopul augmentărei bi- 
bliotecei poporale despre care dăm semă 
prin acesta. — Senatul șcdlei gr. cat., prin 
Petru Mureșan-Sîreganul, colectant. Și
re a g, în 18 Decemvrie 1902.

*
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Cu ocasiunea seratei literare arangiată 
de societatea „Petru Maior" în memoria 
marelui Andrem baron de Șaguna, la 13 
Decemvrie st. n. 1902, oferte benevole au 
incurs de la următorii domni: Familia Mo- 
csonyi 1CO cor., George Serb, deputat 1C0 
cor., Iuliu Pușcariu, jude de trib. 80 cor., 
Victor Cuciurano, consul rom. 10 cor., So
fia Babeș 20 cor.-, Dr. Emil Babeș 10 cor., 
Dr. Titus Babeș 10 cor., Leonida Sidu 10 
cor., Iosif Pop jude de curie 10 cor., 
Dr. Boiu 10 cor., Dr. George Bilașcu 10 
cor., Ghenadie Bogoeviciu 10 cor., Mesaroș, 
inginer 5 cor., Dr. Iuliu Coste 4 cor., Dr. 
Emil Dan 2 cor, Iuliu Moldovan 5 cor., 
Constantin • otir 2 cor., Dimitrie Birouțiu 
2 cor., Dr. Iosif Siegescu 2 cor., Octavian 
Teslovanu 2 cor., Constantin Popescu 2 cor.. 
George Grecescu 1 cor., Aurel Cristea 1 
cor., Budapesta. Nicolae Popea,‘episcop 20 
cor., Mihail Veliciu, Chișineu 10 cor.. Ni- 
colae Zigre, Oradea mare 10 cor., Nicolae 
Garoi, ZernescI 10 cor., Ioan Pctric, Bra
șov 6 cor, Dr. Athanasie Marienescu Si- 
biin 4 cor., Ofelia Dr. Hubian, Cacova 4 
corone. Suma 412.

Comitetul societății „Petru Maior" 
îșl ține de datorie a mulțămi și pe acestă 
cale On. Domni donatori.

Budapesta, la 4 Ianuarie 1903 st. n.
Pentru Comitet:

loan Garoiu, 
președinte

George Zăria, Filip Emil Mihaiu
controlor. cassar.

Educațiunea în școlă.
Stat’am la gânduri, dă?ă pot se 

dau acest titlu articolului de față.
Srau scris atâtea articole despre 

educațiunea în șcdlă, încât me tem 
că totă lumea s’a lehămetuit de a 
mai ceti asemenea articole, căci se 
scie, că și de mâncarea cea mai 
bună te saturi de la o vreme.

Nu numai erupțiunile vulcanice 
sunt periculose, cred că periculose 
trebue se fie ori ce fel de erupțiunl. 
Periculose cred că ar fi chiar nisce 
erupțiunl de aur. Ce ar deveni so
cietatea nostră aituală, adecă ce ar 
deveni lumea, societatea de astăcjl, 
când un vulcan ar începe a v?rsa o 
mare de aur? S’ar îmbogăți bieții 
seracî, ar cjice cine-va, pe când din 
contră vor sărăci bogății, căci bo
găția lor, băgată în aur, șl ar pierde 
dâcă nu totă, cel puțin cea mai 
mare parte din valore. Că acestă 
erupțiune n’ar fi periculbsă pentru 
t<tă lumea, se pote, dâr și erupțiu- 
nile vulcanice nu sunt periculbse 
decât pentru locurile unde se produc.

Mă gândesc la erupțiunile pe
dagogice, cari s’au produs la noi. 
t’mentul acestei erupțiunl a fost așa 
de impetuos, încât lava lui, deși cu
prindea în ea și material folositor 
a orbit și asurcjit lumea; ori cel pu
țin a speriat’o. Acestă erupțiune 
unora le-au încurcat tote ideile, cari 
le mai aveau, âr pe alții i au deses- 
perat, i-au umplut de frică și de 
groză. E astăzi lume, care când 
aude vorbindu-se de pedagogie, fuge 
ca de ciumă.

te venim însă la educațiunea 
în școlă.

Educațiunea se deosebesce de 
instrucțiune. Pote cine-va să fie om 
instruit și cu tdte acestea se fie 
lipsit de educațiune Fote cineva 
se tie om învățat și cu pte acestea 
în purtarea lui se fie mojic, se fie 
hursuz.

Instrucțiunea privesce lumina
rea minții, învățătura mintii, îmbo
gățirea minții cu cunoscinți folo- 
sitore.

Educațiunea privesce purtarea 
omului față de alții și față de el.

Un om decă ar trăi într’o so
cietate de animale, unele mai săl
batice, altele mai blânde, negreșit 
ca ar trebui ca ori în cotro se va 
întârce să aibă grija lor. Ori ar tre
bui ca de unele să ae păzâscă se 
nu-1 atace ele; âr de altele ar tre
bui să se ferescă să nu le atace el, 
ca nu cum-va se le întărite asu
pra lui.

Și dâcă omul trăesce într’o so
cietate de omeni, credeți ore, că el 
e liber se se porte cu semenii lui 
așa cum i o veni îndemână, fără 
nici o grijă, fără nici o considera- 
țiune?! Crecjl tu, că ești liber se 
calci pe picior pe cine ți-o veni în
demână? Crecțl, că poți se fii ra
pace, fără răsplată? Se fi violent? 
Să fi hursuz, nebăgător de semă ? 
Te înșeli.

Ori unde vei fi, trebue să porți 
grije de ămenii de prin prejurul tău. 
să porți grije de cei ce vin după 
tine, se porți grije de cei-ce merg 
înaintea ta.

Trebue se fi cuviincios cu acei 
între cari te găsesc!. Nu te uita, că 
odată ai făcut o necuviință cât de 
mică și a trecut nebăgată în semă. 
Țe înșeli, n’a fost nebăgată în sâmă, 
a fost vecjută cu siguranță, dâr nu 
ți-au cjis nimeni nimic, pentru-că 
cei-lalțl au fost politico?!. Cine scie 
însă în ce împrejurare costisitore, 
necuviința ta va scdte capul la 
ivelă și cine scie dâcă nu cum-va 
atunci te va costa mai mult decât 
te-ar fi costat o obserrațiune pe 
care ți-ar fi făcut-o cine-va dintre 
cei cari ți s’au părut ție, că nu te-au 
băgat în sâmă.

Trebue se fi cuviincios cu acei 
cari vor veni după tine. Ține minte, 
că nimenea nu e dator se-țl măture 
gunoiul teu. Și se nu crecjl, că 
decă ți-a mers odată, îți va merge 
tot-deuna. Cine scie, In cel mai bun 
cas, în ce împrejurări costisitore vei 
fi acusat de neglijență. O mică da
torie, care te-ai făcut că ai uitat’o 
și n’ai plătit’o, se nu credL că a 
fost uitată și «ie bunul, îngăduitorul 
și chiar — după părerea ta — ui
tucul teu creditor.

Trebue se fi cuviincios cu cei- 
ce merg înaintea ta. Nu te uita, că 
odată ai călcat pe picior pe cel ce-țl 
mergea înainte și el nu ți-a fiis ni 
mic. Nu lua. omului vorba din gură; 
lasă-1 se-și isprăvescă vorba și apoi 
vino la rând.

In sfîrșit, in tote împrejurările 
bagă de semă ce faci, cu cine ești 
și ce vorbesc!.

Proverbele populare sunt pline 
de asemenea învățături.

Nu insistăm mai mult asupra 
lucrurilor pe cari trebue să le facă, 
pentru-că ar trebui se lungim prea 
mult vorba, fă< ă ca se le putem is
prăvi, deore-ce sunt așa de multe 
că nu le pdte prevedâ nimeni; și pe 
de altă parte nici nu e de folos să 
facem isvode lungi pentru-că folo
sitor e ca omul singur să le observe, 
se nu le ia de a gata de la alții.

x^icl tocmai e greșela șcdlelor 
nbstre.

Dascălii noștri își închipuesc, că 
sunt datori să-i învețe pe școlari 
tote: co trebue se facă și ce nu 
trebue să facă In educația morală 
ei îmbrățișe.-ă nenorocitul procedeu 

cu care se înșâlă, că fac educațiu
nea intelectuală. Precum pisâză pe 
copii totă (j>ua< că găina, de pildă, 
are trei părți, capul, corpul și coda, 
așa și la educațiunea morală, se în- 
cârcă se învețe pe copii un șir de 
maxime, cari vor să le scie pe din 
afară.

Educațiunea morală însă numai 
prin faptă se dă.

Un model e mai întâii! das
călul.

Decă dascălul nu este esact la 
datorie, se nu cre4ă el, că elevii 
n’au vecjut’o acesta și să nu șl în- 
chipue, că ei îșl vor da ostenela a 
fi mai esacțl.

Modele sunt și părinții. Ceea-ce 
își permit părinții în fața copiilor și 
copiii îșl vor permite la rândul lor.

In educațiunea morală se se 
scie, că principalul este obiclnuința. 
Obiclnuința este în educațiunea mo
rală ceea-ce repetițiunea s’a cjis, că 
este în educațiunea intelectuală.

Pe copil trebue se-1 deprinej! de 
mic, ce trebue se fie când va fi 
mare. Dâr despre acestea trebue să 
mai vorbim.

(„Alb.)“ Th. D. Speranția.

Crăciunul de demult.
în cele dintâiu trei vecurî ale crești

nismului, Nascerea Domnului Christos se 
serba la 6 Ianuarie, în diua de Boboteză. 
Adecă de-odată nascerea cu botezul. Creș
tinismul nu era bine întemeiat, âr popd- 
rele numai de curând încreștinate, țineau 
încă la multe obiceiuri de ale lor păgâne.

După obiceiul Romanilor, Anul Nou 
pe atunci începea dela întâi Ianuarie ca 
și astădi. Dâr poporele germanice din Nord 
îl începeau la 21 Decemvrie, dela solsti
tial de iernă. în Orient neamurile creștine 
voiau să încâpă Anul Nou cu nascerea 
lui Christos, cu dina de 6 Ianuarie. Lupta 
acesta a ținut multă vreme, pănă-c-e a bi
ruit biserica din Roma.

Papa Iulius I, pe la mijlocul veacului 
al IV-lea, a căutat prin archivele Romei 
documentele procesului Mântuitorului Isus 
și a aflat, că nascerea Mântuitorului nu 
s’a întâmplat la 6 Ianuarie, ci la 25 De
cemvrie și a statornicit ca acesta di se fie 
de atunci înainte sărbătorită ca diua Nas- 
cerii Domnului. Bisericile din Orient însă 
multă vreme s’au împotrivit, așa că în 
urmă împăratul din Bizanț Iustinian I, în 
vecul al VI, a impus printr’o lege aspră, 
ca Nascerea lui Christos să fie serbată ca 
în Apus la 25 Decemvrie, nu la 6 Ianuarie.

Și așa a rămas. Poporele au conti
nuat însă a-șl ține sărbătorea cea veche 
a Nasceriî, și astfel, prin tradiție, la tote 
poporele din Orient — adi ortodoxe — 
se ține o sărbătdre, pe care ori nu o re- 
cunosce biserica de loc, ori o recundsce 
numai în parte. înțeleg, diua sfântului Ion, 
nașul lui Dumnedeu. Sărbătorea asta dintru 
început era „Nascerea Domnului", dâr după 
ce „nașcerea Domnului" a fost fixată pe 
diua de 25 Decemvrie, poporul șl-a căutat 
alt sfânt, ca să-l serbeze în diua veche 
sciută din părinți.

A luat pe cel mai apropiat de Chris
tos, pe Botezătorul Lui, pe Ion, mai ales 
că într’aceeași di se serba și botezul Dom
nului. Și ca să aibă două sărbători desti
nate, a trecut sărbătorea sfântului Ion pe 
a doua di, la 7 Ianuarie. Și așa în tradi
țiile poporelor ortodoxe, Ion sfânt Ion, 
nașul lui Dumnedeu, este „Crăciunul cel 
de demult".

Câte-va dintre colindele nostre arată 
lămurit acest lucru.

Mai lămurit îl arată înse o legendă 
păstrată de tradițiile ndstre. Eu am audit’o 
de demult, ca student în liceu, și pănă 
acum cât am cetit, n’am mai regăsit’o 
printre cele ce s’au cules din popor. .

Odată steteau de sfat Bătrânul Cră
ciun și Ion sfânt Ion și se întrebau și se 
certau, care a fost de față la nascerea 
Mântuitorului. Amândoi se lăudau c’au 
fost de față, der fie-care făgăduia celuia- 
lalt acest lucru. Dicea Ion sfânt Ion: Tu 
n’ai putut se fiii acolo, căci pe atunci erai 
dus prin lume să duci vânturi și zăpadă, 
să duci viscol și îngheț. Er Crăciunul dicea: 
Ba eu am fost acolo, der n’ai fost tu, căci 
erai dus în Ierusalim se botezi pe jidovi, 
într’acest fel își disputau și dreptul de a 
cădâ Nascerea Domnului în dilele lor, 
adecă Ion cerea ca Nascerea să cadă în 
diua lui, după Boboteză, er Bătrânul Cră 
ciun în diua lui, er Anul Nou să încâpă 
dintr’aceste dile.

Și, neînțelegendu-se. au chemat pe 
Sân-Văsii — Sf. Vasile — să le curme 
certa. Er el a luat patru-spre-dece mere 
și le-a pus pe masă, și a dis: Acela să 
aibă dreptul, care va pute ridica tdte 
aceste mere de pe masă, deodată, fără se 
le bage în sîn, ori se le ia în pola hainei. 
Și s’au încercat amândoi, dâr pe palme 
nu încăpeau tdte, și nu le puteau ridica. 
După multe încercări ale lui Ion, el a dis, 
că nu se pote, dâcă n’are voe să ia și haina 
într’ajutor. A încercat apoi și Crăciun, și 
n’a putut cu palmele; der în urmă Dum
nedeu i-a dat un gând — căci a vrut 
Dumnedeu să biruiescă — și apucând cu 
o mână vârful barbei lungi, a întins barba 
și a pus tdte merele pe barbă ca pe un 
cearșeaf. Și a rămas ca Nascerea să se 
serbeze la Crăciun.

Er cârța, dela cine să începă Anul 
Nou, a tăiat’o Sân-Văsii: Nici dela tine 
Crăciun, nici dela tine Ioane, ci dela mij
loc dintre amândoi. Er ei mai bine s’au 
învoit să n’aibă nici unul dreptul, decât 
să-l aibă celalalt, au dis: Așa să fie, și a 
ta să fie, Sân-Văsii, diua Anului Nou!

Totă legenda acâsta este o reminis
cență a luptei din primele veacuri creș
tine, pentru-sărbătorea Nascerii. Povestea 
șiretlicului Crăciun cu barba și merele sunt 
— pdte — lucruri indiferente, dâr că sunt 
14 mere, asta are rost; dela Crăciun, pănă 
la Ion S. Ion, sunt 14 dile.

(,,Faa>iiia“.) • G. Goșbuc.

POVEȚE.

Li

Pentru

Sesonul de bal 
aaa sosit wn asortiment mare de 

NOVITĂȚL

©repe die Ctn»®» brodate —
-~ftlousselin, 
mai departe -Pereții»? și Robe fluturi Gaze, 
Crepe de Chine Mousseline, m tote florile și 

(£«« iote js a-e ț sa s* *H  c.

Pentru a usca cișmele ude 
farft a-șl pierde forma (fasonul), 
le umplem eu ovâs uscat și le pu
nem la o parte. Se îngrijim numai, 
ca ovSsul să nu umple numai ture- 
cii (carâmbii) cismei, ci și partea de 
jos pe deplin. După 1—-2 flile ciș
mele vor fi uscate, fără a-șl fi pier
dut forma. Ovesul are proprietatea 
de a suge tdtă umecjela și prin a- 
c-âsta se umflă împedecând ca pie
lea se între. Ovâsul acesta îl putem 
folosi de repețite ori, dâcă după în
trebuințare îl uscam într’un săculeț 
de pânză și îl păstrăm apoi la un 
loc uscat.

*
Pentru cei cari respiră, greu 

în somn. — Mulțl cred, că d că 
îșl vor pune o duzină de perne sub 
cap, seu sub spete, vor dormi mai 
bine; ei se înșelă, de ore-cu atunci 
pieptul ia o posițiune gr' șită și nu 
pote funcționa bine. De aceea se 
recomandă acelora, cari sufer de

Pent™ alegerea Novităților este uij despărță
mânt separluminat electric peste di.

NSostre pentru provincie se trimit ia cerere.
--K '

Szenâsy, Hoffmann. &
Budapest, IV., Bocsi-utcza 4.

■ie.



Nr. 284 —1902. GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 7.

greunătate în resuflare, de a dormi 
cu capul mai jos, pentru-ca plă
mânii se potă funcționa bine. Cei-ce 
obicinuesc a dormi cu fața în sus, 
vor căuta ca plapoma său brațele 
s& nu apese greu pe piept. Odaia 
de culcare să fie mereu aerisită în 
cursul cjilei.

*
Contra insomniei. — Un mij

loc ușor și practic contra insomniei 
constă în acea, de a-ne freca înainte 
de culcare cu o perie său cu un 
prosop aspru, corpul, manile și pi- 
ciorele pentru-ca se facem sângele 
să circule. In timpul cjilei se va face 
o baie rece, se vor face fricțiuni, se 
va face o plimbare în aer curat. 
Tote acestea la un loc, contribuesc 
la vindecarea insomniei.

Câliadml
A apărut și se p6te procura de la 

tipografia A. Mureșianu'— Brașov, „Că- 
lindarul Plugariului". Prețul, cu porto, 

CI*.  (50 bani).

Proprietar: l)r. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pen .

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

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie) de M. Eminescu, Res- 
tignirea lui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „Se-1 urmăm“). 
Călugărenii (poesie) de C. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda^ pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Al mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tânăr poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin urniătorele 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.

Anecdote.
Un bcer se duse odată la o prăvălie 

să oumpere o haină, der văcjând că negus
torul îi ceru cam mult, îi cjise :

— Da bine, onorabile, tocmai mie, 
care-țl sunt mușteriu vechiu și prietin, îmi 
oerl așa preț mare?

— E hei Domnul meu, păi decă n’oi 
câștiga ceva de la mușterii și prietini, păi 
de la dușmani și hantăfarl, care nu-nal 
calcă pri prăvălie, să câștig?

*
Un brutar vorbii într’o di c’un câr- 

ciumar.
— Măi frățiore, (fise brutarul, de când 

am audit, că pânea cade grea la stomac 
bolnavilor, am început s’o fac mai ușori și 
pentru cei sănătoși.

— Păi tot așa și eu prietine. De 
când am aflat că doftorii recomandă bol- 
inavilor vin cu apă, il amestec eu în butoiîl 
•ca să nu le mai dau de ostenelă.

sfs

Un pcsnaș a făcut asupra limbelor 
următorea observație: El a dis că limba 
unui drept are rădăcina în inimă; a unui 
avar în pungă, er a femeilor, cari se mișcă 
mai tot mereu, nu pote prinde nicăirl nici 
o rădăcină.

*
Un preot cam râu de plată lua carne 

pe datorie de la un măcelar numit David, 
într’o Duminecă trimise pe servitor, ca să 
da carne, der măcelarul, nevoind a-i mai 
da servitorului acesta, se întorse și-1 găsi 
pe preot la biserică cetind ceva despre 
î)avid. Preotul îl întreba ce dice David? 
Servitorul credend, că e vorba de David 

• măcelarul, răspunse cu năcaz:
— Ce să (fică, n« vrea să-ți mai dea 

carne pe datorie, părinte!
*

Un hoț intrase într’o nopte pe te
restră în casa unui om sărac și căuta să 
fure ceva Săracul, care încă n’adormise, 
îi (fise: Prietine, tu vii să cauți noptea 
într’un loc unde eu nu pot găsi nimic nici 
(fiua? („Q. s.“)

SULTE Șl DE TOTE.

Viclenia unui soldat.

Un soldat rus trecând prin strada 
Brașovenilor cu o rublă în mână, avea 
aerul că caută o magazie pe care n’o pută 
cunosce fiind beat. Căutând din prăvălie 
în prăvălie, dicea din când în când, „nu-i 
aici! nu-i aici!" Mai mulțl negustori diu 
acea stradă erau adunați, după obiceiîl, și 
vorbeau în fața unei magazii și pe când 
Rusul era în fața acelei prăvălii, unul din 
ei îl întrebă ce caută.

— Caut pe un negustor, răspunse Ra
sul, care ml-a împrumutat erl o rublă și 
nu-1 pot găsi, ca să i-o dau.

— Eu sunt fiise unul din comersanțl, 
încredendu-se în vorbele soldatului.

Atunci soldatul întră în prăvălie ur
mat de toți neguțătorii și dete rubla ace
luia care i-a spus că i-a împrumutat’o.

Toți din prăvălie s’au mirat de ones
titatea soldatului, er cel ce primi rubla îi 
surîse față de câștigul ce a făcut.

Rusul însă după ce dăduse b<nii aș
teptând puțin dise stăpânului prăvăliei.

— Ce n’ai de gând să-mi înapoezl 
polu (Napoleon) care l’am lăsat amanet?

— Cure pol? întrebă negustorul.
— Ce fel, care pol? urmă soldatul. 

Polul ce țl-am lăsat amanet când ml-ai 
dat rubla. Căci de sigur de unde mă cu- 
nosceai d-ta, ca să te îucredl în mine.

Negustorul prindendu-se în căpcană, 
nu putu face altfel de cât să dea un pol 
soldatului prefăcut beat.

*
Săracii iii at Constantinopol

Populațiunea săracă din Constanti- 
nopol nu duce așa mare lipsă de hrană, 
cum se întâmplă în celelalte orașe mari 
din Europa.

In Constantinopol sunt numărose bir
turi pentru săraci, aprbpe fie-care moschee 
are un asemenea birt — unde mănâncă 
în tote (filele fă'ă plată, aprdpe 25,000 de 
omeni, cari primesc porția lor de pilaf, cu 
mâncare de berbece și pâne.

Se scie, că Turcii sunt renumiți prin 
faptele lor milostive. Sgârcenia care este 
rădăcina tuturor vițiilor n’a putut să gă- 
sâscă teren de crescere în inima Turcului. 
Milostenia pentru el este lege și natură.

„In fiua judecății" a fits profetul, „o 
să atârnăm de gâtul sgârciților tote lucru
rile pe cari ei le-au refusat cerșitorilor."

Numărul săracilor la Constantinopol 
este forte mare, cari fac regulat ocolul 
unor anumite familii.

Ei se duc prin casele omenilor și 
mănâncă la o masă cu servitorele și scla
vele. Un turc care gonesee de la portă pe 
un serac, el însuși e un sărac. In acest cas, 
el refusă, nu ca europeauul, ci cu cuvin
tele: „Inaet oL!“ adecă „să-i dea Dum
nezeu !"

In Constantinopol s’au construit fru- 
mose case pentru adăpostul și întreținerea 
săracilor. Ele însă au remas gole, căci să
racii acolo fac bun comerț sub cerul liber, 
având intrare în tote părțile.

Cel care face mai multe pomeni decât 
toți, este însuși Sultanul, care împarte re
gulat aprope în fie-care lună, bani, haine 
și mâncare la săraci.

De multe-ori însă acești bani întră în 
punga pașa’elor.

*

Cei vechi prâncjeau sera, seu mai bine 
Zis cinau.

In secolul XIV, regii Franței prândeau 
la ora 8 diminâța. Pe timpul lui Ludovic 
cel Bun se spunea: „scolă-te la 5, prândesce 
la 9, cineză la 6 sera și vei trăi 99 de 
ani

Sub Enric IV și Ludovic XIV prâu- 
dul era la orele 11. Sub Ludovic XV, la 
ora 2 d. a. Pe timpul lui Enric XIII înalta 
societate prândea la 7 dimineța și cina 
la orele 10.

Regina Elisabeta prânzea la dra 11 și 
cina la 6 sera.

Italia e împărțită în două părți: de 
la Roma în sus se prândesce la 7 sera, de 
la Roma în jos la dra 2 d. a.

In India Orientală se prândesce la o 
oră după apusul sdrelui.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 9 Ianuarie 1903

Un filosof, întrebat asupra orei cele 
mai bune a prândului, a răspuns!

„Pentru bogațl | când au poftă de 
mâncare; pentru săraci, când au ce mânca".

Ceilenâ.a,r-a.l septezxiâixel.

DEOEM. (1902) are 31 (file. ANDREA.

Pilele Călend. Iul v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi
Viner 
Sâm.

29 C. Melania
30 S. m. Anisia
31 Pre. 14miiuci

1 +Anul n. sf. Vas.
2 P. Silv. P. Roma
3 Păr. Malachia
4 Adun. 70 Apos.

11 Higin
12 Ernest
13 Hilariu
14 M. Fălix
15 Maurus
16 Marcellus
17 Anton pust

Alăsura 
sâu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 13 40
n Grâu mijlociu . . . 13 30

Grâu mai slab . . . 13 —
Grâu amestecat . . 9 60

y) Secară frumosă. . . 8 80
n Săcară mijlocia. . 8 60

Orz frumos .... 7 20
* Orz mijlociu. . . . 7 —

Ovăs frumos. . . . 5 40
n Ovăs mijlociu . . . 5 20

Cucuruz .................... 10 —
Mălaiu (meifi) . . , 8 —

yj Mazăre................... 16 —
77 Linte.................... 15 —
n Fasole.................... 16 —
77 Sămânță de in . . 18 —
n Sămânță de cânepă . 7 50
n Cartofi................... .1 30
71 Măzăriche. . . . •— —

1 kilă Carne de vită . — 96
* Carne de porc . . . 1 04

Carne de berbece. . — 72
100 kil. Său de vită prospăt 44 —

Său de vită topit 64 —

Târgul de rîmătorl din Steiubnich.
Starea rî mă tori lor a fost la 6 

Ianuarie n. de 23.467 capete, la 7 Ianuarie 
au întrat 470 capete și au eșit 566 capete, 
rămânând la 8 Ianuarie n. un număr de 
23,371 capete.

Se noteză marfa uoguressă: veche 
grea dela 120 —122 fii. tînără g r e a dela 
121 — 122 fii., de mijloc dela 120—121 fii. 
— Serbes&ă: grea 119—102 fii., de mijloc 
118 119 fii., ușoră 117—118 fii. kilo
gramul

Cursul la bursa din Vîena,
Din 9 Ianuarie n. 1903.

ReDta.ung. de aur 4%.................... 120 35
Renta de cordne ung. 4°/0 • • • 98 50
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 92.30
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%. 98.45 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.50 
Bonuri rurale ungare 4% .... 202 — 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 159.25
Impr. ung. cu premii................... 101 10
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 101.—
Renta de argint austr........................ 120.80
Renta de hârtie austr........................ 100.50
Renta de aur austr...............................94.20
LosurI din 1860.................................. 154 50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.45
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 731.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 691 25
NapoleondorI ........ 19.05
Mărci imperiale germane . . . .117.07*/ 2
London vista................................. 239.45
Paris vista.......................................  95.22' 2
Rente austr. 4% de cordne . . 95.25
Note italiene ............................. .... —.—

Cursul pieței Brașov.
Diu 10 Ianuarie n 1903

Bancnot rom. Cump. 18.80 Vând. 18.81
Argint român. n 8.60 77 8.70
Napoleond’orl. n 19.— 71 19.02
Galbeni n 11.20 n 11.30
R ble Rusesc! n —.— 77 —.—
Mărci germane n 116.90 n 117.02
Lire turcescl rj 21.40 77 —.—
Scris fonc.Albina 5°/() 101.— n 102.-

Nr. 9481—19d2

PUBLICAȚIILE 
referitore la așternerea faslunllor 

a dărei de câștig; de a IlI-a și a IV-» 
clasă ții a eelora după darea carnete

lor, după capitalii și eapitaliilor 
pasive.

a) Referitore la darea de câștig 
de a lil a clasă.

Spre scopul evaluărei dârei de 
câștig de a 3 a cl., pentru anul 1903. 
se provocă iote acele partide, ca T în 
anul 1903 au început o afacere seu în
treprindere supusă dărei, de a lua in 
primire fără întârfiiere dela oficiul 
orășănesc de dare formularele pentru 
fasionarea dărei de câștig de a 3-a cl.

Fasiunile aceste, provecjute cu 
datele corăspuncțStâre, au de a se 
așterne cel mult până în 20 Ianuarie 
1903 la oficiul orășenesc de dare.

&) Referitore la darea de câștig 
de a IV a clasă.

Partidele obligate la solvirea 
acestei dări, precum toți funcționari 
publici, comunali, acei bisericesc!, 
acei dela diferite societăți și în fine 
acei privați, cari au o lefa perma
nentă, o pensiune, gratificatiune seu 
rente, în fine toți conducători de afa
ceri administratori, comptabill, cai- 
.Mari, etc. cari capătă peste 40 fi. le fă 
lunară, se provocă de a-și lua dela 
amintitul oficiu de dare în primire 
formularele pentru fasionarea referi- 
târei dări, așternându-le provă- 
cjute fiind cu datele recerute până 
în 20 Ianuarie 1903 aceluiaș oficiu.

e) Referitore Ja darea carnetelor 
de capitalii și rente.

Acele partide, carî au carnete 
după preteneiuni de capitalii, se pro
vocă, ca spre scopul statorirei dărei 
după carnete, se-și ia îndată în pri
mire referitorele formulare de fasio- 
nare dela oficiul orășenesc de dare, 
reașternându-le, provădute fiind cu 
datele corespumjetbre, cel muți până 
în 20 Ianuarie 1903.

Tot acoeaș disposițiune valoreyă 
și pentru persbnele, cari au rente, 
precum și acei proprietari de mori 
și derste, cari 9up6rtă înșiși acăstâ 
afacere, ci au aceste obiecte date în 
arendă, prin urmare cari sunt obli
gați la fasionarea arândei.
d) Referitore la fasionarea datoriilbr 

de pe reaJitățî
Acei proprietari de casă și rea

lități, a căror realități sunt îngreu
nate cu datorii, să provocă de a șl 
lua în primire dela oficiul orășănesc 
de dare referitbrele formulare pentru 
fasionare, și provecțendu-le cu datele 
corăspuncjetore, se le reaștârnă ace. 
luiași oficiu până in 31 Ianuarie 1903.

După 31 Ianuarie 1903 până în 
15 Februarie 1903 sunt a se așterne 
fasiunile prin cereri scripturistice. în 
aceste petițiuni este de a se motiva 
prin o împrejurare plausibilă întâr- 
cțierea așternerei fasiunei.

Fasiunile așternute după 15 Fe
bruarie 1903 nu se iau sub nici o 
împrejurare în considerațiune.

Brașov, în 29 Decemvrie 1902 
2~2- Oficiul de dare orășenesc.

Se vinie .■■=?== 

■"țf | nou de Ardeal natural
T Jl mru cu ... . 36 cr.,

preste 3 litri cu.............  32 „
precum și

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

cine de bunătatea vinului.
Cu tbtă stima:

Maria Bucur Băncilă,
(781,7—10.) pe Tocile Nr. 31.
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Licitațiune cu oferte.
Pentru darea în antreprisă 

a lucrărilor pentru restaura
rea drumului din Livad-a poștei și a 
Străzii ȚîntaȘ'lor din Brașovul-vechiu 
în 6 Januarie 1903 la 10 6re a m. 
se va ține o licitațiune cu oferte în 
oficiul economic orășenesc.

Ofertul e a se tace de odată pen
tru restaurarea ambelor căli

Of rtele sigilate în regulă, tim
brate și provâcțut'6 cu un vadiu de 
5% dela suma de construcțiune eda- 
tâ dela 1857 cor. 91 fii. + 726 cor 
15 fii. = 2584 cor. 06 fii au a se 
înainta ia oficiul economic orășenesc 
în 6rele de oficiu dela 8—12 6re a. 
m. până la terminal ținerii licitațiu-1

nei, unde se pot lua în vedere și pla
nurile. preliminarele de speseșiccn- 
diț.iunile mai detaiate.

Brass 6, 29 Decemvrie 1902.
1 — 2.803 Oficiul economic orășănesc.

DEPOSIT 
«le articole 

igienice.

DEPOSIT

de mărfuri de gnnii
cin Paris.

J. REIJF SjwMjVWâ
K., 85 r a n <1 8 t ii 11 e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis 

Trimiterea în provincie cn Rambursa. 
Discreț â K. 2, 4. 6, 8, 10 etc.

g peitei a obținea, un per bogat , 
și pentru a împedeca căderea perutai 
a înlătura formarea mătreței și a întări , 
pelea capului, se întrebuințați

CJairaiUfit. „ ,— Se capetă numai Ia
E U EIV M li U S T /I 8> T E fit

(760) Farmacia la .,8 hutz Engel“ Brașov Piața Franz Josif, Tirgul grâului. 6—10

*h
Efect sâa’asc.

9 g

(804,1—3.)
i';

Subsemnatul are ondre se se recomande onoratului public 
localitate și împrejurime, ca

sar primul măestra ata român -w ftSigsloafifiat, hbb Brașwr,
care întreprinde ori-ce lucrări de zidărie nouă și reparaturi, 

ce cad în branșa acesta.
Aveud în vedere praxa îndelungată, me aflu în plăcută posiție de 

a sat sfiice pe deplin orl-ce dorință și a mulțumi pe Ou. public cu servi
ciile mele. Primesc și pregătirea de planuri, devise și preliminare 
pentru ori și ciim, fără de.osebire de naționalitate, și la cas de trebuință 
rog pe On. public a mă însciința prin o carte poștală, asigniându-1 că-’l 
voii! mulțămi pe deplin.

Tot-deo iată rog pe On. oficii parochiale, eforii școlare, cari au de 
cuget a zidi seu adapta școli, case parochiale și altele, a refl era la 
mine. Sunr, la disposiție m'i șâ eâmd a da esplicațiunl înainte de a se 
da planurile în lucrare, fără nici o pretensiune de spese de drum

Tot ce se lucreză este sub conducerea și supravegherea mea proprie, 
asemenea ori-ce lucrare luată asupra-mi se face in terminul 
fixat, fără întârdiere și cu preț de tot convenabil.

Rog deci pe On. public pentru sprijinire.

"" dl'

Cu totă stima
IOM WOlCtJ 

măestru-zidar,
Brașov, Strada Țintașilor Nr. 2/B.

s

SCHICHT.
lv£ 2K O :

Cerii u seu cheia

de

Săpunul cel mai bun și cu spor 
de aceea cel mai ieftin.
S® capeiă pretutindeni j

95 —40.(725), î

Abonamente la
Gazeta, Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

I

„Gazeta Transilvaniei 
cu numeral ă 10 fiL se vind 
la librăria și Nic. I. Citire 
la Eremias Nepoții. "W

f,rni* fi

g
I îi

Pentru morburi de stomac!

Vinul «Se buruieni este preparai din buruieni excelente și vinde- £ 
cătore cu vin bun, sntăresce stomacul și organismul de mistuire al 
omului. Vinul de buruieni delătură mistuirea rea, ș« ajută Ia forma 
rea de sânge sănătos.

Cine cloresce să aibă un costum bun, elegant și trainic 
acela să facă cumpărătura necondiționat la

HANS FIELES
• m Brașov, Strada Vămei 33,

“oMeSna'un asortiment mare ie stofe

Celor ce prin rece ă, înbuibare, mâncări vreu de mistuit, ferbiuțell, prea 
reci, sej viață neregulată și’au tra- un morb de stomac și anume:

«Se stomac, cârceii, «hure-iî, mistuire rea,
se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai multi ani eu efect bun 

Vinul de turueni (Kr&uterwein) a lui Huterth-Ullrich 
>

r

Folosirea vinului de buruieni delătură morburile de stomac deja la început. 
De aceea S“ se ■ folostUc.ă de timpuriu. Simptome ca: dureri de cap, râgăială, 
qreță, slăbic une, vomare, dispare adese-orl după folosirea a câteva sticle de vin 
de burui-nl.

de Loden-Tiroles neîntrecut de durabile, precum și
S t ® f e die

dela cele mai ieftine pănă la cele mai scumpe. Kamgarn 
negrii, Peruviens pentru fSe ssiiwaB și fracw

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

ZECecta.xxcscin.te numerose.
Me rog de a visifa Magazin ul meu, fără a fi suit, la 

cumpărătură.

Ș’ urmările cr.: neastimper, colică, bătaie de inimă, insom- | 
n £ congestiona la ficat, splină, hemoroide, se delatură în- | 

tr-l n țând vinul de buruenl. Asemenea curăță din stomac materii slricăciose prir. | 
eșmea ușoră la scaun.

Slăbiciunea, paliditatea feței, anemia, debilitatea 
ori d n mistuire rea și din disposiție Lolnăvieiosă a ficatului. Persone cari pă
timesc d<> lipsa de apetit, nervesitate, durere de cap, insomnie, tăngesc cu în
cetul $§5’" Vinul de buruenl dă impuls puterii de viață, JpA-' VinuT’^dâ buru
ieni excită apetitul, ajută mistuirea și hrănesee, mișcă prefacerea substanțelor, 
alină nervii excita'I și produce vioiciune de viață. — Muițime de scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

Vbbb de ÎHBB’BBgeBBă se caretă în sticle â .3 coi*,  și 4 c®b’. în far- | 
macille din : Brașov, Săcele, Cristian, Reșnov, Codloa, ȚÎDțarl, Helchiu, Bod, Feldidra, Ilye- | 
falva, Uzon, Magyaros Nagypatak, Ziîgon, Papolcz, Kovâszna, Beresnyo, Sepsi-Szt.-Gydrgy, S 
Bolon, Nagvajta, Baroth, Miklosvâr, R.-Baczon Zsombor, Darocz, Homorod, Kdhalom, Ugra, | 
Kacza, Zsiberk, Lemnele, Bârânykut, Boldogvâros, Boholcz, Szăsztyukos, Bethlen, Sârkâny, || 
Almâsmezâ’, Zernest, Tdrcsvâr, Vajdarecse, V ila, N.-Sink, Aiud, Panticeu, Kezdivasârhely, I 
Erzsebtitvâros, Scgesvâr, Nagyszoben și în tâte farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal E 
și din țările streine. — Farmaciile din Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert și Victor Roth tri- B 
mite 3 seu mai multe sticle cu prețurile originale în ori și ce localitate din Austro Ungaria f 

—=« Se se fes’escă de imitație. ■ '
Cereți anume Vin de buruieni a hi Hubert Ullrich, '-vs

floras FieleSș
(754,13—20. Strada Vămei nr. 13.

——Mostre se trimit cu bonificarea speselor poștei. ------

s fi.
Firma 
crești
nă fon
dată

S8fi®

1• I

I

Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 450'0, spirt de 
vin 100 0, Glicerin 100'0, Vjn roșu 210 0, sirop de fragi 150'0, sirop de cireșe 320 0, fincen, 
anason, rădăcina helen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini calmus aa. 10'0. Aces
te părți constitutive să se amestece.

M 
X
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NEÎNTRECUTE
în fiumseță și precisiunc sunt ciasornicile mele veri- 

----- tabiIe e I v e ț i a n e din ----- 
Oțel negru Briliant

Remontoir-Savonnett, cu capac dup'.u de oțel negru brilant, 
aparat precis ui fin, (garanție trei ani), cadran care lucesce 
ca opalul, arătător patentat, cercul, mânerul din vtritabil 
Aua’<I«»«bBe. Aceste ciasoruice sunt forte căutate și fie
care le poită cu plăcere, fiind forte elegant adjustate 

Prețul dimpreună cu ambalagiul fi. 6.—
Ciasornice pentru dame de oțel negru briliant l'ără capac 
forte frumos lucrate 45. 7.- . Lanțuri d’aur double potrivite 
pentru ciasornice de bărbați și dame 41. fl 544. Ciasornice de 

ciasornic d’argint remontoir cu capac duplu fi. 5. Trimiterea eunickel remontoir fi. 3.
rambursa. Ce nu convine primesc înapoi, și restitui banii, prin urma'e nu-i nici un risie. 

losef Spiering, Wiesa, I Postgasse 2-22.
Catalog mare ilustrat ou prețurile oiasornioilor, lanțurilor, inelelor se trimite gratis și franco.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


