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l) Cronicarii români numesc locul unde s’a 
întâmplat acesta luptă: „Podul imit, din sus de 
\ asluitiP.

2) Er cronicarul Gngorie Ureche se ie: „Pre 
cari i-aU biruit Ștefan Vodă ... cu meșteșugul, că . .. 
așa i-au cuprins pe Turci o negură, cât nu se ve
deau unul cu altul. Și Ștefan Vodă tocmise puținei 
omeni despre lunca Berladului, ca se-i amăgescă cu 
buciume și cu trimbițe, dând semn de resboiu. Atunci 
oștea turcescă întorcendu-se la glasul buciunelor, 
și împedecându-i și apa, și lunca, și acop rindu-i 
și negura, tOiau și slărîtnau lunca să trecă la gla
sul buciunelor. Eră din dos i-a lovit Ștef..n Vodă 
cu oștea tocmită, în 10 Genarie : unde nici era loc 
a-șl tocmire oștea; nici de a se îndereptare, ci 
așa ei în de sine tăindu-se inulțl au pierit; și mulțl 
prinseră vil pedestrimeța': ci pe a eiape toți i-ati 
t'iat, unde pe urmă, movile de cei morți au strins11. 
(Kogălniceanu, Cronicele României. Tom. I, p. 
160—161).

12 oar., pe trei luni G cor. 
N’-rii da ihtmtntcti 2 fi. pa kxi 
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Pe un an 40 franol, pe șâa*-  
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Ge ne va aduce anul nou ?
Pe lângă urările obicinuite a- 

cesta este întrebarea, ce de trei cjile 
și au pus’o toți dintre noi, cari se 
gândesc nu numai la cjiua de ac|i, 
ci și la cjiua. de mâne.

Cu atât mai mult vor fi îngri
jiți de viitor aceia, cari, putendu se 
ridica peste interesele personei, ale 
eulni lor. se simt ca membrii ai fa
miliei celei mari, la care aparțin 
prin legăturile limbei și ale națio
nalității, precum și ca fiii și cetățeni 
ai patriei lor.

Noi Românii din aceste țeri nu
mai răsfățați n’am fost vre-odată de 
sfiite. De când ne-a adus pe acest 
păment divul Traian, am trăit ne
contenit puriând lupte grele cu ne- 
numerații dușmani, cari au năvălit 
în cursul vecurilor asupra nostră. 
Am fost un popor invidiat și per
secutat de toți cei cu câți am trăit în 
atingere.

Se lăsăm înse la o parte trecu
tul cel îndepărtat și sfi recunoscem 
că capriciul sortei ne-a adus în ve- 
cul deșteptării poporelor într’o situ- 
ațiune mai gravă și mai periculosă 
ca ori și când, căci nu mai e vorba 
adl de forța brutală-fisică, ci de o 
sută și o miie de mijloce de sedu
cere și de corupțiune, ce le întrebu- 
ințbză adversarii esistenței nostre 
naționale pentru a ne slăbi, spăr- 
gându-ne rândurile și sădind buru
iana veninosă a desbinării între noi

Ce ne va aduce anul nou?
Din partea contrarilor vieții și 

desvoltării nbstre naționale de sigur 
că nu ne va aduce nici o schimbare 
spre mai bine, fiind-că așa e legea 
fîrescă, că nimeni nu pote aștepta 
sprijin și ajutor dela dușmanul seu.

Va s6 c]ică nu vom ave nici pe 

viitor alte prospecte pentru o îm
bunătățire a sortei nostre politice, 
culturale și economice, decât acelea, 
ce ni-le oferă lupta care țîntesce a 
apera drepturile, limba și naționali
tatea nostră.

Datoria, ce ni-se impune de a 
lupta neobosit și cu îndoită energie 
pentru aceste bunuri scumpe ale vie- 
ței nostre, trebue se nl-o împlinim 
înainte de tfite — apoi vină ce va 
veni.

Dâr cum să ne-o împlinim?
Acesta e întrebarea cea mai 

grea, care nu se pote deslega așa 
ușor fiind-că presupune multă bună
voință, mult zel și iubire de neam, 
mult curagiu și în fine devotament, 
sinceritate și abnegare de sine

Cel-ce ar efive, că aceste însu
șiri nu s’ar găsi acjî la poporul nos 
tru în acea mesură, ca el se se pfită 
lupta și se se pfită apera cu succes 
in împrejurările de ac|I, acela ar 
nega tot trecutul acestui brav popor, 
totă tăria resistenței sale, căreia are 
se-i multumescă, că acjl mai trăesce 
ca popor deosebit.

Se găsesc dâr în poporul nostru 
tbte însușirile bune, de care vorbim, 
numai se le seim folosi înțelepțesce 
pentru marele scop ce-1 urmărim.

Acesta înse nu se va pute, seu 
se va face numai în mod stângaciu 
și nesatisfăcetor, pe 'câtă vreme nu-șî 
vor da mâna toți Românii de inimă, 
cinstiți și desinteresațl pentru a îm
pinge înainte cu totă energia intere
sele comune naționale, și pănă-ce 
astfel nu vor fi paralisați toți, câți 
se îndesă la conducerea poporului 
numai cu gândul și cu intențiunea 
de a-șl face trebșorele lor.

Trebue se iesă pe teren toți, 
câți sunt gata a servi causa popo
rului sincer leal și desinteresat și se 

pună odată capet uneltirilor omeni- 
lor clicașl și interesați.

Atunci ne vom convinge, că 
este încă în poporul român multă 
putere de resistență.

, Sfântul Botez să întărescă pe 
firii xiemului și se le dea putere a-și 
împlini datoria națională pe deplin 
și fără șovăire !

Revista politică.
Banffy nu se astâmpără. De când 

păcatele lui proprii l'au răsturnat de 
pe fotoliul ministerial, el mereu caută 
se-șl resbune în contra protivnicului 
seu Coloman Szell, invinuindu 1 pe 
acesta în articole de c}iare, că nu face 
adevărată politică națională maghiară 
și că dă frâu liber naționalităților 
se se întărăscă și se „atace statul na
țional maghiar41. Profită de tbte oca- 
siunele pentru a discredita și înegri 
politica, lui S ell și a-i prepara ast
fel căderea.

Cel mai nou atac al lui Banff1/ 
în contra lui Szell s’a dat din inci
dentul discusiunei în dieta ungară a 
proiectului de lege despre pasaporte. 
Intr’unul din paragrafil acestui pro
iect se dispune, ca pentru Croația 
pasaporte)e se se dea în limbele 
croată și francesă nu și în limba 
maghiară. Și proiectul s’a votat Ca
șul acesta, i-a fost cât se pot-. de 
binevenit lui Banffy, ca să se ridice 
cu totă puterea și se atace cu furie 
pe Szell. In cjiarul „P. H.“ el a pu
blicat un articol în care cțice, că 
CnToman Szell interpreteză fals arti
colul de lege 30 din 1868, căci au
tonomia Croaților nu se întinde pănă 
acolo, încât se împiedece dreptul 
dietei unguresc! cu privire la regn 
larea sistemului pasaportelor și drep
tul limbei maghiare în Croația. Ceea- 

ce s’a întâmplat în dieta, ungară — 
4ice Banffy — nu se pote întâmpla 
în parlamentul nici unei țări. Banffy 
se laudă, că el n’ar fi pus pe biroul 
camerei un proiect ca acela al lui 
Szell și că și-ar fi dat dimisia, decă 
n’ar fi putut se resolve cestiunea 
acesta conform intereselor „statului 
maghiar național unitar 4. Banffy ape- 
leză apoi la membrii camerei mag
naților și-i somăză, că fiind vorba de 
știrbirea statului ungar în străinătate, 
se respingă proiectul.

E într’adevăr amusant cjicem 
și noi cu „Alkotmany44 — a vedă 
ce face Banffy. El se svercolesce ca 
omul, care abia așteptă să-și însgarde 
prada.

*

ErășI a isbucnit obstrucțiunea în 
parlamentul austriac. In tot timpul cât 
au durat vacanțele de sărbători ale 
„ Reichsrath‘‘-ului, s’au făcut seriose 
încercări atât din partea guvernului, 
cât și din partea partidelor, ca să se 
afle modalitea pentru o lucrare nor
mală a parlamentului. Speranța, că 
acesta, se va. pută dobândi nu s’a reali- 
sat. Partidele estrerne, Cehii radicali 
și Germanii radicali (pangermanii), au 
respins propunerea de compromis 
privitdre la ordinea de cți, și astfel 
s’a zădărnicit desbaterea asupra con
venției zahărului și inarticularea le- 
gei privitbre la acăstă convenție pe 
cale parlamentară. Radicalii cehi 
și radicalii germani nu s’au lăsat se 
fie capacități a-șl retrage propunerile 
lor de urgență, ba și-au mai înmulțit 
numărul acestor propuneri, Germanii 
radicali pretinzând între altele des
baterea budgetului statului. Ședința 
a fost forte sgomotosă. Ea s’a des
chis la orele 11 a. m. și a durat pănă 
eri dimineță.

*

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

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

De Nic. Densușianu.

Ștefan cel Mare învinge la Valea Rahovei, lângă 
rîul Berlad, armata lui Suleiman-pașa de 120.000 

omeni în a. 1475.
Despre lupta întempată la Valea-Ra- 

covei, Dlugoss scrie astfel:
„Marți în diua de 17 Ianuarie 1476, 

Stefan Voivodul Moldovei, învinse și dis
truse într’o luptă, sângerosă oștirea Sulta- 
nului turcesc, în numir de 120.000 de 
luptători. Ostei turcescl ’i dase ajutor și 
Basarabii (Românii din Țera-românescă), 
de ore-ce Turcii trecuse mai întâih in re
giunea acesta și o supusese. Turcii, înfiată 
ce trecuse în Moldova, începură sg o de
vasteze, insă Ștefan îi înfrânse cu singură 
puterea sa de resboiu, lângă stâlpul de la 
Rakorvyecs și lângă rîul BerladuluP), aju
tat fiind numai de 5000 de Secui, a căror 
țeră densul o desfăcuse de regatul ungu
resc și o supusese Moldovei. Tbte șirurile 

de întâii! ale armatei sale, între cari se 
aflau în frunte și Secuii, fură nimicite de 
Turci, și acum pericolul era forte mare, 
când de-odată Ștefan se aruncă în personă 
în mijlocul liniilor de bătaie ale Turcilor, 
cari începuseră a-se bucura de învingere 
și prin admirabila putere a lui Dumnedeu, 
densul, care de abia avea numai 40.000 de 
luptători, și între cari partea cea mai mare 
erau țărani, sdrobi tote cetele barbare ale 
Turcilor.

„Din causa acestei victorie, el nu se 
sumeți de loc, ci patru dile întregi posti 
numai cu pane și apă, și dede poruncă în 
totă țera sa, că nimeni să nu cuteze să-i 
atribue lui acestă învingere, ci numai sin
gur lui Dumnedeu, fiind-că după judecata 
tuturor, învingerea din aceea cli numai 
Dumnedeu a dat’o, și de aceea numai lui 
singur i-se cuvine lauda acestui triumf. 
Intregă oștea lui se înavuți peste măsură 
din prada luată de la Turci, în aur, în ar
gint, în purpură și în alte lucruri. Și Ste
fan câștigă înapoi fortărețele din Basara
bia (arces Bessarabiae), cari se desfăcuse 
de densul și se plecase Turcilor. Eorte 
m> Iți țărani fură trecuțl din cetele pedes- 
tra-ilor în cetele militarilor călărași și ale 
mili tarilor pedeștri. Din acestă luptă numai 
puțini Turci încercară să scape cu fuga. 
Der cu tbte că cei ce fugeau putură să 

sosâscă pănă la Dunăre, însă aici fură 
ajunși de Românii, cari aveau cai mai 
odihniți, și aprope cu toții fură măcelăriți 
și aruncați în unde. Caii Turcilor și chiar 
însuși 'Furcii slăbise de fome, fiind-că Ște
fan Voivodul cu mult mai înainte prefă
cuse în flăcări tot ținutul, pe unde aveau 
să vină Turcii, și' acestă disposițiune con
tribui forte mult la învingerea lui. Apoi 
dete ordin să tragă în țepă pe toți captivii 
Turci, afară de cei mai de frunte, pe cari 
îi reservă. Cadavrele celor uciși le arse, 
der esist.ă încă câte-va grămedi mari de 
osele acestora, cari vor atesta și în secole 
depărtate mărimea acestei învingeri1 2).

„Ștefan Voivodul trimise apoi, cu bo
ieri cunoscuțl .și de frunte ai țărei sale, la 
regele Casimir al Poloniei, care se afli în 
Litvauia, pe patru duci mai distinși de ai 

Turcilor, 36 de steguri militare, și o parte 
forte albsă din prada de răsboiîi;.' rugând 
pe regele polon să nu părăsescă pe un 
serv al său atât de credincios și pe un 
atlet atât de brav, ci să-1 ajute cu trupe, 
cu arme, cu bani și cu alte lucruri nece
sari' resboiului, în contra împăratului tur
cesc, ca să-și răsbune pentru călcarea ță- 
rei.... Casimir, regele Poloniei, audind 
acestă soire atât de fericită și de mare 
folos pentru sine, pentru regatul său și 
pentru întrega creștinătate, s’a bucurat 
forte mult, după cum 'cu tot dreptul se 
cuvenia, și a făcut rugăciuni publice cu 
multe cheltueli și sacrificii, drept mulțu
mire lui Dumnedeu pentru acestă învin
gere, 'promise și asigură pe Voivodul Ște
fan, că după dorințele sale, densul îl va 
ajuta cu totă bunăvoința... Ștefan Voivo
dul trimise și Pontificelui roman, lui Sixt 
al IV-lea, câți-va captivi și stbgurl luate 
de la inimic, rugându-1 să-i dea tot ajuto
rul, ca să petă pune cu desăvârșire capăt 
furiei Turcilor.

„De asemenea Ștefan Voivodul trimise 
și regelui Mathia o parte alesă din prada 
de răsboiîi, dorind să-1 atragă în partea sa, 
ca să-i fie în ajutor. Insă regele Mathia 
usurpâ pentru sine întregă pompa acestui 
triumf, atribuindu-șl șie acestă învingere; 
anume densul scrise Papei, împăratului
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Pressa oficiosă din Rusia nu 
mai contestă importanța căletoriei con
telui Lamsdorff în Serbia, Bulgaria și 
Austria. întrevederile de la Belgrad 
și Sofia și conferința cu contele Go- 
luchowski la Viena. au avut într’a- 
dever de scop prepararea unei ener
gice acțiuni în Orient, a celor doue 
puteri semnatare ale înțelegere! 
din 1897, consfințită prin visita îm- 
peratului-rege Francisc Iosif la curtea 
din Petersburg.

țliarul oficios „Nowoje Vremja“ 
vorbind de reformele acordate Ma
cedoniei de cătră Sultan, declară 
categoric, că Rusia și Austro-Unga- 
ria cer introducerea reformelor, der 
cu garanții. Asemenea reforme vor 
fi propuse Turciei, după o înțele
gere prealabilă între cele doue puteri.

Punctele principale ale acestor 
reforme ar fi:

Stabilirea unui control financiar 
pentru perceperea impositelor în vi- 
laetele europene ale imperiului și 
pentru plata regulată a salariilor 
funcționarilor și trupelor;

Instituirea unui control asupra 
jandarmeriei, prin numirea de ofițeri 
belgieni, olandezi și elvețieni și asu
pra întregei administrațiuni din Ma
cedonia, printr’o personalitate inde
pendentă și nesupusă tradițiunilor 
turcescl și influențelor de la Yldiz- 
Kiosk.

In primul loc nici Austro-Un- 
garia, nici Rusia nu admit reformele 
propuse de Portă.

In al doilea loc, ambele puteri 
— probabil cu mandat necondiționat 
din partea celor-lalte puteri semna
tare ale tractatului din Berlin—cer 
un permanent control financiar eu- 
ropen în Albania. Macedonia, Ser- 
bia-veche, Tracia și Epir.

Al treilea, Europa cere reorga- 
nisarea administrației, prin înlătura 
rea tuturor funcționarilor turci și 
înlocuirea lor cu ofițeri furnisațl de 
cele trei state neutre: Olanda, El
veția și Belgia.

In sfîrșit. numirea unui guver
nator general, liber de ori-ce de
pendență de Portă și neascultând de 
ordinele cabinetelor europene.

înfrățirea latină.
Sub acest titlu revista italiană „La 

vita internazionale“ publică următorul ar
ticol datorit d-lui Giovanni Persico, unul 
dintre studenții italieni, care a visitat Ro
mânia.

Intre albele căsuțe vesele, între 
vercjile grădini mirositore ale fru
mosului și veselului Bucuresci — 
nume care în limba românăscă în
semnă orașul bucuriei — trece mo
destul curs albastru al Dâmboviței, 
de unde vine și drăguțul proverb : 
„Dâmboviță apă dulce, cine o bea nu se 
mai duce“.

Și într’adevăr, cu multă părere 
de rău eu la gura din Verciorova 
am sărutat pe bunul meu prietin 
Dumitrescu, venit se îmi aducă ul
timul frățesc adio la hotarul patriei 
lui, și cu o mare tristeță am vecjut 
dispărând repede ospitaliera țâră ro- 
mânescă pe când trenul mergșa pe 
repecfile coste ale Carpaților, pe când 
bătrâna Dunăre îș! înălța vocea, ru- 
pendu-șl marile ei valuri de Porțile- 
de-fer.

Dnpă ce am petrecut doue-snre- 
4ece (file în România, ca într’unvis 
fermecat de lumină și amor, eram 
cuprins de un fel de uluială de a 
me regăsi astfil singur în acel va
gon. care străbătând câmpiile Un
gariei, me reconducea în zidurile 
eterne ale iubitei mele Rome.

Și acest nume de Roma, venin- 
du-mî pe neașteptate în minte, îmi 
reîntorcea gândurile mele la țâra și 
la omenii de care mă despărțisem.

Oh! Roma, câtă trebue se fi fost 
mărirea ta, decă magica putere a 
numelui tău a fost de ajuns, ca se 
păstreze integru și viu, după mii de 
ani de suferințe și de lupte, un mic 
popor de eroi, căruia i-a, fost unica 
mângăere. îutre dureri nesfârșite, 
ideia fârte nobilă de a menține în 
crederea în marea mamă, orgoliul 
sfânt de a se arăta demni în ochii 
lumei de marea misiune încredințată 
de Traian, când i-a pus între Du
năre și Marea Neagră, ca o senti
nelă a latinității!

**
Acolo pentru prima oră mi s’a 

arătat tot farmecul misterios, ce 
emană din marile fapte ale istoriei 
atunci când am vecjut la evocarea 
Romei delirând de entusiasm un po
por întreg, dela vechiul muntean 
ignorant, îmbrăcat în blănuri de miei, 
pe care l’am cunoscut la Sinaia, care 
a plecat pe jos din Carpații lui spre 
a se duce în peierinagiu de devota
ment să sărute pământul sacru alma 
mater, patria ideală a tuturor Româ
nilor, pănă la culta Carmen Sylva, 
regină-poetă a cărei dulce față ex

presivă strălucea de emoțiune, când 
pe mărâța terasă a încântătorului 
castel Peleș — eu i am vorbit des
pre Italia, pe care o iubesce.

Neștersă este pentru mine amin
tirea sosirei triumfale la Bucuresci; 
pe la orele llnâptea o mulțime ne- 
răbdătore de peste 50 mii de per- 
sbne, aparținând tuturor claselor so
ciale, se strînsese cu muzici și dra
pele pe lângă gară, spre a aduce pri
mul salut tinerilor ospețl italieni.

Revăd încă lungul cortegii!, care 
a durat mai mult de o oră, între 2 
șiruri dese de popor, care aplauda 
cu frenesie; reved încă străcfile Ca
pitalei pavoazate și iluminate fru
mos, inscripțiunile multicolore, cu 
cuvintele Dine ați venit! balconele 
pline de lume, de pe cari bărbații ne 
salutau cu simpatie, pe când femeile 
ne aruncau fiori și surisurl.

Din acea sâră memorabilă și 
pănă la ora plecărei, a fost o con
tinuă serie de serbări, de aclamații, 
de onoruri, ca într'o magică ieerie: 
după frasa cea mai esactă din „Uni
versul^, organul cel mai mare al opi- 
niunei publice române, erau 17 tineri 
italieni, și am devenit timp de o săp
tămână cele mai importante perso
nagii din totă România.

Ni s a dat un bilet de liber par
curs pe căile ferate și primirile en- 
tusiaste din Bucuresci au fost imitate, 
dâcă nu întrecute la BJoesci, Cerna
vodă, Constanța, Brăila, Sinaia, Cra
iova, Turnu-'everin, peste tot locul, 

fine unde trenul se oprea, fie chiar 
pentr’un singur moment. Am fost 
conduși se visităm tote stabilimen
tele cele mai importante din Capi
tală și Regia ne-a oferit cutii cu ți
gări Corda-Fratres, tip creat într’adins 
pentru noi: s’au organisat represen- 
tații de g.flă, și toți artiștii cei mai 
celebri din regat s’au întrecut pen
tru buna reușită a spectacolului; ni 
s’au dat ca daruri cărți, obiecte și 
medalii.

In continuele recepțiunl și ban
chete, ce ni-s’âu oferit la Bucuresci 
și în altă parte, omenii cei mai emi- 
nențl din țâră în politică, artă și li
teratură au pronunțat discursuri în 
onârea âspeților și mie, care eram 
capul delegației italiaue, mi s’a cu
venit sarcina, prea superiors pentru 
sărmanele mele puteri, de a lua peste 
30 de ori cuvântul, spre a exprima 
totă emoțiunea. și recunoscința ini- 
melor nostre față de acele dovecfl 
de iubire frățescâ.

** *

:l) 0 viram admirabile™, heroicis Ducibus, guos 
tantopere admiramur, nihilo inferiorem: qu’ sub nos
tra aetate, tani magnificam victoriam, inter Prin- 
cipes mundi primus ex Thurco retulit. Meo judicio 
dignissimus, cui totius mundi Principatus et imperium, 
et praecipue munus Imperatoris et Ducis contra Tltur-

cum, communi Christianorum oonsilio, consensu, 
et decreto, aliis Regibus et Princibus Catholicis 
in desidiam et voluptates, aut in bella civilia re- 
solutis, committeretur. Dlugossi Hist. Polon. To- 
mus II (1712) p. 544.

Ce mărâță și neașteptată reve- 
lațiune a lost pentru mine acea cursă 
repede și instructivă prin tînerul re
gat danubian.

Câte și minunate progrese din 
diua, încă nu depărtată, în care Mi
chelet numea România: pauvre petite 
Italie solitaire!

România, care are abia un sfert 
de secol de vieță autonomă, care a 
a avut botezul de sânge ca națiune 
independentă pe câmpiile Griviței și 
pe zidurile Plevnei, a făcut în câți
va ani, prin stăruința tuturor fiilor 
ei, pași într’adever gigantici pe dru
mul civilisației.

Bucurescii, prea frumăsa Capi
tală, care pote rivalisa în frumusețe 
și eleganță cu cele mai celebre orașe 
din Europa și pe care de sigur le 
întrece prici curățenie și higienă, s’a 
ivit ca prin farmec în ultimii anî; 
Constanța, antica Torni unde se află 
o statue de bronz a lui Ovidiu, oferă 
în portul ei un ancoragitl sigur pen
tru nevoile navigațiunei pe marea 
iNeagră; Cernavoda posedă un pod 
de fi-r pe Dunăre, lung de aprope 
un chilometru. care constitue una 
din lucrările cele mai minunate din 
lume; Brăila, unde Dunărea încăr
cată cu vapăre ia înfățișarea unei 
mări, e sediul industriei și comer- 
ciului, și în special al grânelor, care 
constitue cea mai mare resursă a 
României.

Decă se confruntâză acâstă stare 
de lucruri cu descripțiunile pe care 
ni le-au lăsat călătorii, cari au stră
bătut Moldova și Valabia acum vre-o 
50 de ani, când barbara și urîta do 
minație turcescă lăsa acele provincii 
în condițiuni de complectă părăsire, 
se va pricepe îndată cu mare ușu
rință cum unele persone au adus 
acusațil contra fraților noștri latini.

Ei au sciut pănă acum se do- 
vedâscă prin fapte, că prin voință 
se pâte ajunge un sublim ideal.

In vinele Românilor de acjî curge 
sânge curat latin, și ei, ca și senti
nela de bronz a Dobrogei pusă la 
intrarea podului Carol I, păzesc pe 
țermuril Dunărei și pe malul Mărei 
Negre g'oribsa tradițiune italică

Chiar din momeutul când am 
călcat pe pământul României, m’am 
convins de acest adevăr.

** *
După 30 de ore de călătorie con 

tinuă din momentul dobărcărei la 
Fiume, am ajuns la Predeal, o mică 
gară, care se află la graniță și apar-

german, precum și altor regi și principi 
din lume, lâudându-se, că oștile sale, peste 
cari era comandant Stefan Voivodul, ausdro- 
bit cu totul armata turcescâ, voind prin 
acâstă vanitate a sa obicinuită și fără mar
gini, să-și aroge sie-șl tiflele de glorie ale 
altuia, pe când este lucru cunoscut atât în 
Polonia, cât și în Ungaria, că acel Stefan 
Voivod al Moldovei, pe care regele Mathia 
îl numesce duce peste trupele sale, cu i u- 
ține dile mai înainte a strivit 6000 de 
unguri, pe cari îi trimisese regele Mathia, 
ca să devasteze Moldova, în cât aprope 
nici unul n’a mai rămas în viâță, er ducele 
lor Magyar Balazs, de abia a putut scăpa 
cu fuga.

„Dăr Stefan Voivodul nu se mulțumi 
numai cu legațiunile trimise la amicii săi, 
oi densul trimise o legatiune distinsă și cu 
daruri alese chiar și dușmanului său de 
morte, sultanului turcesc Mohamet. Prin 
acestă legațiune a sa densul se plângea, că 
nisce tâlhari și omeni isgonițl din Turcia 
au cutezat să năvălăscă asupra țărei sale 
fără de soirea Sultanului, fiind-că densul 
nu pote crede, că Sultanul ar nutri în inima 
sa, față de densul, atâta aroganță, rea cre
dință și dușmănie, der densul cu protecțiu- 
nea prea puternicului Dumnedeu, care 
ajută tot-dăuua causa drepta, a distrus cu 

totul acestă câtă de hoți și de omeni alun
gați din Turcia. Densul cerea, ca Sultanul 
să-i estradee și rămășițele celorlalți tâlhari, 
decă aceștia se vor fi refugiat cumva în 
împărăția sa, ca să-i pedepsăscă și pe aceș
tia cu aceleași suplicii, ca și pe ceilalți. 
Sultanul în urma acestei legaținnî mai 
mult se înfuria de cât se liniști, și violând 
dreptul ginților, dede ordin să aresteze pe 
omenii, ce-i trimisese Ștefan, pe cari îi 
ținu cât-va timp într’o închisore destinată 
pentru făcătorii de rele, apoi despoindu-i 
de tote lucrurile, ce le aveau, îi trimise în 
Moldova pe jos, și aprope tără haine pe 
ei. Prin acești omeni Ștefan Voivodul se 
încredința și mai mult despre mânia, ce o 
aveau Turcii asupra sa, anume că sultanul 
turcesc adună trupe mari în contra densu
lui, avend de cuget să le trecă în Moldova 
pe uscat și pe mare, și că în fruntea aces
tor oști va veni însuși Sultanul. Insă Ște
fan rămase intrepid și la scirea acesta în- 
credințându-se în ajutorul lui Dumnecjeu.

„0 bărbat admirabil] cu nimic mai 
inferior de cât Ducii eroi ai vechimii, pe 
cari noi îi admirăm atât de mult. Densul 
este cel de întâiu, între Principii lumii, 
care în timpurile nostre a raportat o în
vingere atât de strălucită asupra Turcilor 
După judecata mea, densul este cel mai 

demn, căruia se i se dea domnia și im
periul militar peste totă lumea, și lui se 
i-se încredințeze, prin svatul, prin înțelege
rea și hotărîrea comună a tuturor crești
nilor, demnitatea de comandant suprem și 
Duce în contra Turcilor, pe când ceilalți 
regi și principi catolici, își petrec timpul 
numai în trândăvii și în desfrînări, ori 
în resboie civile^.3)

<Va urma).

Din „călătorie în munți".
(După Lenau).

Furtuna.
Pe culmi e liniște adâncă —
De-odată vânturi vin grăbit
Ou vestea că îngrozitore
La drum furtuna a pornit.

Un sgomot surd,... pe ceriuri norii 
S’adună în vestmânt cernit,
Ca gândurile de mânie 
în sufletul adânc mâhnit.

Și cerul tună a mânie; ,•
Pe frunte vinele ’i svâcnesc ; ” 
Sunt fulgere îngrozitore, 
Cari spaimă ’n lume împărțesc.

Șiroie ploile se varsă;
Ou arbori smulși se prăvălesc 
Torentele pe dinainte-mi — 
— Der tunetele se răresc.

Furtuna aripele-’și plecă 
Și pldia roureză. lin.
Der uite colo o colibă
Deschisă unui biet strein !

Somnul.

, Un moș eși, îmi dete mâna
Și ridicând’o gânditor
A binecuvântare........  darul
Din ceriuri picura ușor.

Atuncea‘Domne priceput-am,
Oă tunetul mânie nu-’i,
Că ’n vânturi line, ori fortune
Tu dragostea de noi țî-o spui.
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tine jumetate României și jumetate 
Ungariei.

Prima demonstrație ce ni s’a 
făcut acolo, la graniță, pe frumoșii 
Carpatl înverziți, în fața ochilor mi
rat! ai geandarmilor unguri, a fost 
pote cea mai puțin grandiosă, der 
cea mai mișcătdre.

Totă mica populație de țeranî 
și păstori se adunase pe peron, fru
mos împodobit eu verdeță; băieții 
școlilor se aflau înșirați la umbra 
tricolorului român și un grup de co
pile, îmbrăcate în alb și încununate 
cu roze, aruncau flori asupra tine
rilor ospeți, veniți din Italia depăr
tată, venifl dela mama Roma se gă- 
sescă pe frații din Orient.

Pe când noi nu sciam se expri
măm via nbstră recunoscință de cât 
prin a ne arunca în brațele noilor 
amici cu strigătul de Trăiască Ro
mânia! micul cor de copii a intonat 
cântecul gintei latine, imn popular, 
făcut de Vasilie Alexandri, cel mai 
mare poet român din secolul trecut.

In acel moment mărturisesc fără 
rușine, că emoțiunea m’a învins și 
am plâns.

Lacrimi de recunoscință și de 
bucurie, lacrimi cari ușurară inima 
mea agitată de furia afecțiunilor cu 
cari eu am sigilat acele legături de 
iubire frățescă pe care numai mor- 
tea le va pute rupe.

SC1R1LE DILE1.J
— 4 (lGj Ianuarie

Din causa sfintelor sărbători de 
Luni și Marți, liotexul Domnului 
și loan. Botezătorul, tfiarul nu va 
apăre până Miercuri sera.

Alegerea de episcop la Arad. Luni 
consistoriul din Arad a ținut ședință ple
nară, în care s’au comunicat actele pri- 
vitore la înalta resoluție și s’a hotărît 
a-se convoca sinodul electoral pe diua de 
30 Ianuarie (12 Februarie) când se va să
vârși alegerea.

Pentru „Casa Națională". 0a răs
cumpărare a felicitărilor de anul nou a dat 
pentru „Casa Națională" : d-na Lucreția 
Mețianu, Ghimbav 1 cor., d-șora Domnica 
Neagu 1 cor.

Pentru masa studenților români 
din Brasov au mai întrat: de la d-1 loan*
Murăroiu pentru rescumpărarea felicitări
lor de diua sa onomastică 3 cor.

In loc de a. n. f. de la domnii din 
Deeșiu: Dr. loan Șliam, advocat, 3 cor., 
Augustin Pintea, contabil, 2 cor. și Grego- 
riu Sândean 2 cor.

In loc de cunună pe sicriul regreta
tului protopresbiter loan Petrie a contri
buit d-1 Romulus Verzea, capelan gr. or. 
în Satulung, suma de 5 cor. — Primescă 
marinimoșii donatori cele mai căldurăse 
mulțămite. — Direcțiunea școlelor medii 
gr. or. române.

Grecul rătăcitor. Un tînăr simpatic 
care se numesce „Contele Spiridon de Cav- 
vadas" originar dintr’o familie venețiană, 
ai cărei membrii ocupă atji funcțiuni înalte 
în insula Corfu și unul a fost chiar minis
tru în Grecia, venind din România s’a oprit 
la Brașov și ne-a visitat la redacție. Tînă- 
rul conte a umblat multă lume ’mpărăție, 
trimițând corespondențe la diferite diare. 
In limba grecă se dice, ca scie să scrie 
poesii frumose. A scos și câte-va numere 
dintr’un diar franțuzesc întitulat „ie grec 
errant“ (Grecul rătăcitor). In pelerinajele 
sale a visitat mai multe persone distinse, 
între cari și pe președintele Transvaalului 
Kriiger. De aici va trece prin Triest în pa
tria sa.

Proces de presă. „Tribuna Popo
rului" a avut în diua de 13 Ianuarie pro
ces de pressă în fața tribunalului din Arad. 
In diua de 22 Iulie 1900 „Tr. Pop." pu
blicase un articol sub titlul „Un netrebnicu 
în care se afirmau despre d-1 Lazar 
Triteanu, actualmente referent la consisto
riul din Sibiiu, nisce lucruri insultătore. 
D-1 Triteanu era pe atunci instructor la 
familia Mocsonyi și stipendist al consisto- 
riului archidiecesan din Sibiiu. Din causa 
acâsta, după cum se scrie, redactorul „Tr. 
P.“ fiind mânios pe d-1 Triteanu a publi
cat acel articol insultător, în care se tjicea 
între altele despre d-1 Triteanu, că ar fi 
esploatat tinereța și nevinovăția unei în- 
vățătăre și ca să-i storcă și bani, i-ar fi 
promis, că o ia de nevastă.... D-1 Triteanu 
prin advocatul Dr. Rozvany a intentat 
proces „Tribunei Poporului", pentru in
sultă și calomnie prin pressă. Răspunderea a 
luat’o culegătorul tipograf Dopp. Mai târziu 
însă acesta s’a resgândit și a făcut o nouă 
declarație, în care dice că nu el a scris 
articolul, der că a luat răspunderea la în
demnul lui Russu-Șirianu și a lui Tr. Va- 
țanu. Tabla din Oradea n’a luat în consi
derare acestă declarație. Tribunalul a con
damnat pe Dopp la o amendă principală 
de 100 cordne, care se va pute preschimba 
în închisăre de 10 dile, la amendă secun
dară de 50 corăne, care se va pute pre
schimba în cinci dile închisore. precum și 
la 10 corăne cheltuell în favorul recla
mantului. Tot-odată J„Tr. P.“ a fost obli

gată a publica sentința în fruntea diarului. 
Ambele părți au făcut apel.

„Reuniunea ’emeilor române gr.- 
catolice din Blașiu," invită la balul, care-1 
aranjeză în favorul său, Sâmbătă în 24 
Ianuarie 1903 st. n. în sala „Hotelului Uni
vers". începutul la 8 ăre sera. Prețul in
trării; de persdnă 2 corone, de familie 5 
corone.

Se pdte? Ni-se scrie: „In comuna 
Țințari s’a întâmplat minunea, că în cjliua 
de Crăciun s’a cântat „Christos â înviat 
din morțl..." er ajunul Bobotezii s’a pu
blicat pe Vineri în 3 Ianuarie v. 1903. 
Sunt curios a sci, unde se capătă un ast
fel de călindar, și ce orânduială nouă 
bisericescă a schimbat la Crăciun pe 
„Nascerea ta Christose"... în „Christos a 
înviat...?!" „X."

Un principe nihilist. Din Geneva 
(Elveția) se scrie, că au arestat acolo pe 
Victor Nakasidze, pe motiv că ar fi făcut 
nisce înșelătorii. Odată cu principele, au 
arestat și pe socrul seu Rondai. Principele 
de vr’o două-tjeci de ani dă de lucru po
liției din causa, că era nihilist fanatic. La 
1885 a fost implicat într’un complot, care 
plănuia uciderea Țarului. Atunci a fost 
condamnat la robrte, der pe urmă fu gra
țiat și i-s’a schimbat osânda la temniță pe 
viăță. După-ce a ședut 2 ani în temniță, 
a fugit din fortăreța Petru-Paul din Pe
tersburg unde fusese internat și a mers 
la Paris, unde a trăit mai mulțT ani învă
țând chemia. Aici l’au condamnat erăși la 
3 ani închisdre, fiind-că se ocupa cu fa
bricarea de bombe. După ce și-a făcut pe- 
depsa, a fost espulsat din Franța. S’a sta
bilit în Elveția, apoi în Italia și Belgia, 
der nicăiri nu l’au tolerat. Odată fiind 
bolnav în Geneva, s’a dus la spital, unde 
s’a apucat la bătaie cu doctorul, din care 
causă l’au închis în casa nebunilor. Libe- 
rându-1 și de aici se duse la Londra, unde 
făcu cunoscință cu baronesa Rudelheim, 
care îl însoți apoi în tote călătoriile sale. 
A luat parte activă în mișcarea anarchistă 
Părechea a fost espulsată din Anglia și 
s’a stabilit în Gibraltar, unde s’au căsăto
rit. Și de acolo i-au gonit. S’au dus la 
Nizza și de acolo la Roma, de unde erăsi 
fu espulsat. Principele este acuma în etate 
de 40 ani, der se crede, că nu o va pute 
duce mult, fiind tuberculos.

„Familia" din Oradea-mare a întrat 
în al 39-lea an al esistenței sale. Pentru 
acest an deschide un nou abonament cu 
16 corăne pe an, 8 cor. pe ’/2 an, 4 cor. 
pe ’/4 an. Pentru România 20 lei. Abonații 
cari plătesc înainte abonamentul cel puțin 
pe o jumetate de an, vor primi trei ta
blouri naționale ca premiu și mai multe 
scrieri de a-le d-lui Vulcan cu prețul redus.

Venători maltratați. In apropiere 
de Aradul nou au eșit dilele acestea la 
vînătdre în pădurea „Ciala" mai mulți 
domni mari: baroni, deputați, jutji de tablă 
și solgăbirăi. O căpriără străbătuse prin 
linia gonacilor și trecuse de pe teritoriul 
erariului unde venau domnii într’o pădure 
privată, unde erau tot la vânătfire nisce 
țărani din Aradul nou. Aceștia au împuș
cat căpriora și un epure. Domnii vădând 
acesta s’au înfuriat rău și i-au legat, bătut 
și târît pe jos pe țărani. Omenii aceștia 
nevinovat! au reclamat pe domnii cu pri
cina la tribunal.

Părintele Zimândy din T. Balint 
(lângă Budapesta) nu e de loc pe placul 
șoviniștilor. Au trecut câți-va ani, de când 
a scris vr’o două cărți despre Kossuth. 
In acestea cărți îl zugrăvesce pe Kossuth 
ca pe un grandoman și nevrednic de 
cinstea ce i-s’a dat în tot-deuna. Acuma 
de curând încă a scos o carte de 472 pa
gini în care între altele are un capitol în
titulat: „Kossuth Lajos în gândirea tine- 
rimei" în care arată, că tinerimea s’a lă- 
pădat în mare parte de Kossuth, mulțu
mită scrierilor sale. încât pentru statua, 
ce vreu se i-o ridice lui Kossuth, Zi- 
mandy propune să porte o inscripție 
alegorică în care să se facă comparație 
între Kossuth și între maimuța, care 
pusese laba pe o mitră episcopăscă 
și punendu-o în cap, de sigur se credea 
episcop. Tot așa și Kossuth, și-a pus co- 
răna în cap și s’a uitat în oglindă. —Ală
turea cu Kossuth Zimandy propune să 
li-se facă statue și lui Haynau și Griinne, 
cari împreună cu Kossut se bucurau de 
executarea celor 13 generali din Arad.

O făie maghiară din Arad scrie din 
incidentul acesta, că Zimândy a înebunit 
și propune să i-se ridice și lui un monu
ment — în chipul unei spândurătdre.

O comoră de 400 inilione franci. 
Generalul Chaffee, care a comandat for
țele americane la asediul Pekingt-ilui, în 
cursul unei conferențe pe careta făcut’o la 
Broohlen, asupra cestiunei Chinese, a afir
mat că cunosce esistența unei comori as
cunse, de 80 milibne dolari (400 milione 
lei.) Gombra e îngropată într’un loc 
retras din „Cetatea interdisă" din Pe
king. Generalul a adăugat, că a comunicat 
la timp fostului președinte Mac-Kinley 
despre acestă comoră, dăr că a primit or
dinul să nu se atingă de ea.

6meni superstițioși. Andrem Schuk- 
kert agricultor din Paks de un timp în- 
coce se îmbolnăvise. Nu sciea, de unde îi 
vine băla și a chemat o babă, să-i des
cânte. Baba a făcut diagnosa bălei și a 
<jis, că ginerile lui Schukkert Szallai este

Paharul îmbiat golindu-’l
Spre șură somnul m’a mânat
Și ’n fân mirositor acolo
Odihnă dulce am aflat.

Ou bucuriile din cale
In vis din nou m’am întâlnit
Și audiam din somn cum ploia 
Cădea pe șură liniștit.

E dulce somnul într’o șură 
Pe care bat domdle ploi —
— Așa dormim pdte ’n sicrie 
Când lacrămi calde cad pe noi.

I. Priscu.

Rugămintea îngerilor.
De șese-orl sunase cuvântul Celui care 
Stăpân e peste tote — peste pământ și mare, 
Și din adâncuri tainic o lume s’a ivit 
Cu aștri inilione pe-albastru infinit.
Și lumea-abia zidită, cu vocea lui divină 
El o uni cu ceriul prin lanțuri de lumină, 
Illr cetele de îngeri sublim cântau în cor 
Cântare de mărire cerescului Păstor.

Și ârățil se aude cuventul Celu ve 
Siăpân e peste tote, — peste pământ, și mare, 
„Acum să facem omul", simțirea pe păment, 

„Nedreptăți-va frate pe dulcele său frate, 
„Chiar eu ce am menirea dreptatea a sluji 
„Gonit voii! fi de dânsul și mă va urgisi". — 
Grăesce și dispare ca astru rotitor
Și în adânc se pierde cântând întristător.

Spre tronul sfânt pășesce Archangel -Pacea.
[Crengă 

De laur ține ’n mână, plutind în sfera-i largă 
Rostesce rugămintea-i cu glasul tremurând : 
— „O, nu-1 crea Părinte! în tristul său avânt 
„El liniștea și pacea o să le isgonescă, 
„Frumseța lumii tale el o să nimicescă, 
„Virtutea pentru densul cuvânt deșert va fi, 
„Păcatul și minciuna în fapte-i va ’nflori".—

Tăcere ca de morte urma, și toți așteptă 
S’audă glasul Celui ce lumile îndr-âptă, 
Când etă că din zarea albastrului văzduh 
Veni a plutind pe racje lin al Iubirii duh. 
Splendore de lumină în urma lui răsare 
Și ceriul și pământul tresar în admirare, 
Zimbesce tuturora și nu s’opresce ’n sbor, 
Ci merge drept naintea cerescului Păstor: 
— „Crează-1 o ! Părinte, crează-1 să iubescă, 
„lubirea-i de iubire să se împărtășăscă, 
„Iertat va fi de tine de va păcătui, 
„Tu ierți, Părinte, celor ce ’n lume sciu 

[iubi«. —

O rază odihnesce pe îngerul iubirii
Și fruntea-i se ’ncunună cu laurii măririi.

X

Atunci s’aude erăși cuvântul Celui care 
Stăpân e peste tote, peste păment și mare, 
Și tuturor vestesce, că omul e creat, 
Că și lui pe-astă lume menire ’i s’a dat.

(După un autor engles.) lulia.

Un tip criminal.
Costache Băbeanu.

Ei! tu ești vestitul bandit Costache 
Băbeanu ?

— Da, eu sunt, trăiv’ar Dumnedeu 
tjilele, domnule judecător!

Vrednic am fost de ți-am scăpat din 
mâni și am rîs de d-ta de atâtea ori, der 
mai șmecher ai fost d-ta, că m’ai prins 
acuma ca pe un pui de găină la gura co
tețului !

Să fii sănătos! Mi-ai mâncat vieța 
d’acum!

Fie-care cu ursitorea lui, dav’ar 
Dumnedeu sănătate domnule judecător!

Stătea în fața mea drept, cu pieptul 
eșit, cu capul sus, mai mult semeț de cât 
mândru, grav, sfidător, liniștit și trist.

La piciore avea cătușe grele, pe cari 
părea că nici nu le observă; la mâni cele 
două rânduri de lanțuri cu lăcat nu-1 

„Corona creaturii" — Puternicul cuvânt 
Stîrni în ceriurl ecou de slavă și uimire 
Și îngerii cântară cântare de mărire.

O jalnică oftare văzduhul îl străbăte, 
Ea vine ca o rugă din sfere depărtate, 
Pe urma ei trei duhuri se ’nalță ’n tainic sbor 
Spre tronu 'n care șede cerescul Ziditor. 
Erau acei Archangell meniți de provedință 
Să apere cerâsca virtute și credință, 
Pe candida lor față lumina strălucia 
Ș’o sfântă aureolă măreț îi învălia.

Archangel-4deuerttZ pășesce și s’opresce 
în fața Stăpânirii și umil îi grăesce:
— „P&rinte-al îndurării, o! lasă, nu crea 
„Ființa cătră care se ’ntinde mâna ta, 
„Vieța o să-i fie mult grea și ’ntunecată 
„De patime și ură, de viții flagelată; 
„In sbucium și durere pe urmă s’o sfîrși 
„Și ’n loc de mulțumită cu rău te-o răs-

[plăti" — 
Cuprins de întristare archanghelul se ’nchină 
Și ’n spațiu ’șl pierde urma ca dungă de 

[lumină.

Al doilea Archangel-Drej>tatea. se ruga:
— „îndură-te Părinte și lasă nu-1 crea 
„El lumea o să dărime prin eruda-i ne-

[dreptate
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pricina bălei, deore-ce Szallai are pe dra
cul și cu „ajutorul dracului l’a stricat" pe 
socru-său. Schukkert l’a gonit pe ginere- 
său din casă și bietul om trebui să ia lu
mea în cap, fiind-că nimeni nu-i mai de
dea de lucru, credend cu toții bosconele 
babei, că Szallai e plin de draci. Szallai 
l’a dat în judecată pe socru-său și proce
sul s’a judecat mai deunădi în orașul Paks. 
In fața judecătoriei Schukkert a depus 
sub jurământ, că într’o di fiind culcat în 
pat, s’a deschis ușa de la sine și a intrat 
un câne negru, care „i-a rîs“ în față și pe 
urmă a dispărut. Acel câne n'a putut fi 
altul, decât ginere-său. Judecătoria l’a 
aflat pe Schukkert vinovat. Trebuia să-l 
interneze mai bine într’o casă de nebuni.

A se da cu sania pe deal în jos 
este un sport plăcut al tinerilor. In Bra
șov nu numai tinerii, der și bătrânii îl 
practică. De când zăpada acopere cu un 
strat gros pământul, sportul acesta șî-a 
luat un nou avânt pe cdsta, ce se întinde 
la polele Tâmpei din jos de „Casadetira. 
La antreprenorul Schmidt stau la disposi- 
ție săniile necesare.

Concert. Duminecă, în 18 Ianuarie 
rousica comunală va da un concert în sala 
hotelului „Europa" sub conducerea capel- 
maistrului Max Krause cu următorul pro
gram: 1) Cadetten-Marsch, de Sausa. 2) 
Uvertură „Das Modell4 de Suppe. 3) „Die 
Fiirstensteiner4 vals de Bilse. 4) „Magyar 
Abrand4 de Barho. 5) Fantasie din opereta 
„Der Zauberer“ de Herberth. 6) „Wiener- 
B)ut“ vals de Strauss. 7) Pele-mele, de 
Risticî. 8) „Der Schăfer und der Schaferin4 
de Jungmann. 9) „Verschiedenes Wieder- 
seen4 de Marek. 10) „Siisșes Mădl4, marș 
de Reinhardt. începutul la 8 ore. Intrarea 
60 bani. De astă-dată vedem, că nu s’a 
pus în program și o piesă rotnânescă. — 
Luni, în 19 Ianuarie societatea filarmonică 
ține repetiție.

In magazinul de încălțăminte I. 
Sabadeanu Brașov, Strada Porții Nr. 10 
care de 34 anî se bucură de un renume 
bun și care posede un mare sortiment 
(alegere) de încălțăminte solidă și modernă, 
de tote 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.

Rectificare. In poesia „Peisaj ho- 
landes4 publicată în numărul precedent 
284 (nr. de Duminecă 52) s’a strecurat o 
greșelă în rândul 3 din strofa ultimă, care 
este a-se ceti „Și de mult ce-a tors la 
neguri4,.. în loc de „a curs la neguri4.

Ioan Petrie.
Erî, Vineri, în 3 Ianuarie st. v. a re- 

pausat bătrânul și de toți stimatul proto
pop al tractului Brașov, care a funcționat 
în orașul nostru 64 de ani ca preot și 44 
ani ea protopop. Pănă înainte cu câte-va 
<jile, deși ajunsese etatea înaintată de 87 
ani, Ioan Petrie a fost în activitate și nu
mai cu diua de 1 Ianuarie a. c. s’a fost 
retras la pensie. Acesta dovedesce zelul 
deosebit, ce l’a avut repausatul protopop 
în îndeplinirea datoriilor sale preoțesc!.

Mult regretatul protopop a fost un 
caracter blând și pacinic și în tot-deuna 
cu multă rîvnă a conlucrat pentru înain
tarea intereselor culturale ale neamului'. ■>

I. Petric s’a născut la 17 Nov. 1816 
în Râșnov. Studiile secundarele-a făcut în 
Sibiiu, cursul filosofic în Clușiă, er teologia 
în seminarul din Sibiiu. Intâiu a fost ales 
paroch în Brașovul-vechifi (1838), er de la 
1839 și pănă la mdrte paroch la bis. Sf. 
Nicolae. La 1844 fii ales protopop onorar 
la 1858 protopop al tractului II al Brașo
vului din 1884 și pănă la 1 Ianuarie 1903 
protopop al tractului Brașovului. — A 
funcționat și în calitatea de catechet la 
gimnasiu. —

înmormântarea se va săvârși Luni în 
diua de Boboteză, precum se vede din 
următorul anunciu funebru al familiei:

Zoe Petric nasc. Onițiu, în numele său 
al fiilor săi, al numeroșilor nepoți și stră
nepoți, anunță cu inima înfrântă de du
rere, că iubitul și neuitatul soț, respective 
tată, moș și strămoș

Ioan Petric,
protopresbyter gr. or. etc. etc.

după un scurt morb și fiind împărtă, 
șit cu Sântele Taine, a adormit în Domnul 
adi Vineri, la 11'/2 ore a. m. în al 87-lea 
an al vieței. 64 an al fericitei sale căsă
torii și preoții.

Rămășițele pământesc! ale scumpului 
defunct se vor ridica din biserica Sfântului 
Nicolae din Scheiu, Luni, în 6 (19) 1. c. 
la 2 ore p. m. și se vor depune spre 
vecinică odihnă în cimiteriul bisericei gr. 
or. de acolo.

Brașov, în 3 (16) Ianuarie 1903.
Fie-i țărina ușoră și memoria bine

cuvântată 1

Societatea de lectura din Resnov.
A doua di de Crăciun (26 Deeemv. 

1902 v.) membrii „Societății de lectură4 
din Râșnov au aranjat o representațiune 

teatrală și musicală. Programul a fost des
tul de bogat; a constat din două puncte 
cântări de cor, două declamațiuni și o 
comedie poporală. Sala era plină de pu
blic. Toți Românii din Râșnov au luat 
parte în frunte cu ambii preoți și d-1 se
cretar consistorial G. Proca. Străini n’au 
fost mulți. Succesul a fost splendid. Cân
tările „Imnul unirii4 și „Corona cufundată4 
esecutate de corul societății au făcut cea 
mai bună impresie. In Râșnov pănă acum 
nu a fost cor în permanență. Societatea 
de lectură, din membrii ei și sub condu
cerea învățătorului Virgil Bude, și-a for
mat un cor permanent. Nu e lucru ușor 
a inst.rua un cor format din voci nede- 
prinse cu cântarea. Să cere multă abne 
gațiune din partea conducătorului, er din 
partea coriștilor răbdare și multă ostenălă. 
Să vede forte bine, că membrii societății 
nu au cruțat nici timpul, nici nu s’au dat 
îndărăt nici de la jertfele ce trebuia să 
facă numai și numai ca să aibă un cor 
bun și permanent. Laudă se cuvine în 
primul loc harnicului conducător și apoi 
coriștilor.

Declamațiunile d-șorei Tăbăcarin „La 
Oglindă4, de G. Coșbuc, și a d-lui G. But
narii! „Peneș Curcanul4 au fost încoro
nate cu mult succes.

Punctul ultim din program a fost 
comedia poporală cu cântece „Vlăduțul 
Mamii4 de Lupescu. Acestă comedie e 
cât se pote de potrivită și la înțeles pen
tru popor și forte hazlie.

Eu am vădut’o predată pănă acum 
cel puțin de patru ori și credeam, că asu
pra mea nu o să mai facă nici o impresie 
M’am înșelat însă, căci diletanții și-au ju
cat rolurile cât se pote de bine.

Așa a decurs representația societății 
de lectură din Râșnov. Merită laudă Râș- 
novenii pentru-că o astfel de societate în 
întregă împrejurime a Brașovului, numai 
ei au. Și în timpul acesta, când devisa 
fie-cărui adevărat Român trebue să fie 
„totul pentru cultura națională4, în fie
care comună românescă ar trebui să esiste 
o „societate de lectură", unde fie-care 
țăran, care scie ceti, în timpul liber, Du
mineca și sărbătorile și în lungile seri de 
iernă. în loc de a merge în crâșmă, să 
ceteseă ceva folositor.

Actualul președinte al societății e 
d-1 învățător Romul Cristoloveanu. Fru
mos e din partea corpului didactic că 
s’au înscris membrii ai societății. Bine ar 
fi ca toți Românii din Râșnov să între în 
„Societatea de lectură4 unde apoi „uniți 
în cuget și în simțiri4 să lucre pentru bi
nele lor și al tuturor. Er Românii din 
alte sate românesc! să ia esemplu de la 
Râșnoveni!

Un Român.

Cs'âciuBBul seracibr.

„Mila dată săracilor...!" Ruga fer- 
binte cu acestă devisă a mișcat inimile în
durător©, și bogate daruri s’au îngrămădit 
în fața sutelor de săraci, adunați în ajunul 
Nascerei Fiului lui Dumnecjeu în localită
țile reuniunei sodalilor noștri, prefăcute de 
astă-dată în bazar de lucruri, menite a 
aduce bucurie și acelora, cari înghețați sunt 
pănă în inimă. „Seracit pentru seraci“ își 
diceau mulți. Și Domne ce înălțător e de 
a iubi pe deapropele tău mai mult decât 
pe tine îusuți. Iubirea nefățărită a fost mo
torul celor, cari de mulți ani și-au luat de 
problemă a sări în ajutorul deapropelui lor 
— lipsit. Simțul de caritate creștinescă a 
mișcat pe cei avuți, și sfărimăturile lor bo
gat leac vindecător s’au făcut pentru cei 
flămâneji. Si pentru unii și pentru alții, cu
vintele evangheliei : „Veniți binecuvântații 
părintelui meu de moșteniți împărăția, care 
e gătită vouă dela întemeiarea lumei: că 
am fost flămând și mi-ați dat de am mân
cat; însetoșam și mi-ați dat de am beut; 
Străin am fost și m’ațl primit; gol și m’ați 
îmbrăcat...4, împintenescă-i în tote porni
rile lor bune. Aceste să fie călăuzitorele 
lor, după ce seiut este, că binefăcend „unuia 
dintre acești frați mai mici ai lor, Dom
nului i-au făcut".

Scriitorul acestor șire fără pretenții, 
a asistat la întregă serbarea de bucurie a 
săracilor noștri și în fața scenelor mișcă- 
tore, nu odată lacrămi au podidit obrajii săi.

Obiectele sortate își așteptau pe noii 
lor stăpâni. încălțăminte peste 40 părechl 
tot nouă, costume complecte, pălării, căciule, 
hăinițe pentru băiete, stofe pentru haine 
de iernă, batiste, cămeși, peste 160 colaci 
și coșulețe peste 200 cu zaharicale, prăji
turi, portocal© și alte lucruri îndulcitore 
tdte în preț de peste 1500 cor., în timpul 
dela orele 5 d. a. pănă la orele 10 sâra au 
fost împărțite prin comitetul Reuniunei în 
frunte cu presidentul Vie. Tordăsianu, aju
tat de d-na Maria Grecu și de d-șora Elena 
Grindean. Mici colindători și crai vesteau 
prin producțiunile lor, sărbarea nascerii 
Mântuitorului. La împărțire de data acăsta 
s’au avut in de-aprdpe privire numărul mare 
al învățăceilor meseriași lipsiți de mijloce 
și lipsiți de bucuriile acelora, cari la s nul 
părintesc sărbeză aceste ale mântuirii
neamului omenesc.

Lacrămile vărsate de săracii noștri, 
servesoă de cea mai înaltă recompensă pen
tru toți aceia, cari mult au jertfit întru să- 
turarea celor lipsiți.

Un colindător.

împedecau de a-și ține brațele încrucișate 
pe pept, nu ca unul ce ispășesce. ci ca 
unul, care judecă și cere el socotâlă.

Infipsei cele done ținte ale ochilor 
mei în prăpastia fără fund a ochilor lui. 
Nici o tremurătură de genă. Tac eu. tace 
și fiorosul bandit.

Câte-va clipe păream a ne studia re
ciproc.

Pentru prima oră, în cariera mea de 
magistrat, mă simt dominat de un tâlhar.

Costache Băbeanu, căpitanul bandei 
de țigani de la Cernica, amicul și tovară
șul lui Lache, celalalt căpitan, face parte 
din rasa aprope stinsă a marilor ucenici 
ai crimei. El se trage din familia acli de
cimată de justiție, der atâta vreme cele
bră prin crudimea ei, — neamul Oățeiles- 
cilor.

Oh! Nu pot să-mi iau ochii de la 
el. Interogatorul îmi more pe buze. Un 
cap enorm, mai mult pătrat, se clatină 
greoiii pe un gât de taur.

Perul lui, stufos și încâlcit, reamin- 
tesce desimea și întunerecul misterios al 
codrilor. Sprîncenele lui late și sbîrlite 
par două animale părose, car! se urcă 
mereu, mâncând acea șuviță îngustă de 
frunte și părând mereu că vor se facă se 
se ascundă în cârlionții negrii ai perului.

Ochii lui... oh! ei nu se pot reda 
așa de ușor! Ei sunt tot secretul presti
giului și al puterei lui. Sunt ochi de lup 
flămând. Sunt ochi de pasere de pradă 

întărîtată, sunt ochii disperărei seu ochii 
nebuniei... nu sciu.

Un lucru e sigur: ochii aceștia sunt 
sinceri, sunt bravi, sunt loiali în turbarea 
seu crudimea lor. Ei în orl-ce cas sunt ai 
unei ființe superiore în râu, ochii unui 
erou al crimei. Luminile acestea tăiose, 
reci și drepte, te înghenunche ca lamele 
a două pumnale ascuțite.

Ochii aceștia au fost de nenumărate 
ori limpediți în sânge și genele acelea nu 
s’au închis nici-odată de înduioșarea milei!...

Costache Băbeanu vorbesce totdeuna 
tare și din plin, cuvintele ’i isbucnesc din 
pept cu ore-care sguduire.

Vocea lui reamintesce detunătura 
unei pusei.

Fie-care gest, fie-care vorbă, fie-care 
mișcare a lui, pdrtă adânc sigilul a trei 
mari calități: voință, hotărîre, energie.

Hotărîrile repedi mai ales, sunt la el 
fatalele corolare ale unui curaj dus pănă 
la absurd.

Ele îl ajutau într’atât, încât tovarășii 
îl numeau „tartorul evadărilor".

Cu șepte ani îndărăt evadeză din 
ocna Telega, eșind printr’un puț părăsit 
dimpreună cu 12 tovărași. — Garda deș
teptată la vreme, îndreptă o pldie de glonțe 
d’asupra capetelor fugarilor. Toți cad în
floriți în sânge. Unul singur are ideia de 
a se trânti la pământ si a înainta tîrîn- 
du-se prin porumbiște. Idea acesta e scă
parea, e viâța, e libertatea și Băbeanu o 
câștigă, rîdând de glonț și păcălind mortea.

Trec ani negrii și dile roșii. — Cos- 
tache Băbeanu parcură în sus și în jos, 
în larg și în lumea Iotă, gama crimina
lității.

Acum când are 55 de ani, are se 
răspundă justiției de 55 crime bine do
vedite.

In năprasnica pădure de la Hârsa 
t.răiesce în subterane cu o întregă trupă 
de ocnași.

Pe o ndpte viforosă înconjurăm în 
fruntea a 40 călărași bordeele și subtera
nele bandiților.

Oh!... neuitata nopte! Viforul opresce 
respirația și ne astupă urechile, zăpada 
amorțesce sgomotul copitelor cailor.

Bandiții dorm, visând victime, dorm 
istoviți de ger și înspeimântați de viscol.

Cânii, singurele lor santinele, făcuți 
covrig, au intrat și ei în bordee și ațipesc 
în țole alături cu tâlharii.

Nici un lătrat, nici o șdptă, nici un 
suspin.

Omenii dreptăței înconjcîră sălașul. 
— Toți tâlharii sunt prinși. — Un sânge 
rece ne mai pomenit, o îndrăsnelă ab
surdă și o hotărîre de o iuțelă nebună, 
salveză pe unul singur, pe Costache Bă
beanu. pe el, mereu pe el, pe vecinicul 
căpitan al disperărei.

Costache Băbeanu într’o singură clipă 
se deghiseză în femee, ia un copil în 
brațe și se strecoră fără nici o grijă printre 
baionetele nostre, printre săbiile ndstre, 

printre tote măsurile și printre tiîte amă
răciunile ndstre.

!/©-atunci alte 6 luni îl urmărim eu 
tri-tețea învinsului și cu încăpăținarea 
buldogului, prin tote județele, pe la tote 
gazdele, prin tote pădurile, prin orașe 
sgomotose ca și prin vizuini singuratice 
de fiară.

încă de 20 de ori ne scăpase, încă 
de 20 de ori iiițăla în hotărîre și îndrăs
nelă în execuție triumfase.

Der în sfârșit sună și cesul lui cel 
din urmă, uesul Arhanghelului.

Gostache Băbeanu în carne și ose 
ședea acum înaintea mea.

La drepta și la stânga lui stau drept 
câte un jendarm și armele lor de-oparte 
și de alta, formară pervazurile acestui 
tablou, al cărui food nu era un țigan 
bandit, ci un simbol amenințător pentru 
societate.

„Dreptatea prin jaf4, „ura fără po
pas4 și „resvrătirea fără nădejde !“

La câți-va pași, colo pe colțul bi
roului, sta răstignit „Răscumpărătorul pă
catului Omului4 și fața lui îndurerată ’mi 
pare că ia o nouă expresie de tristeță, 
când umbra lambrochinului de la perdea 
se co horă pe fața lui Crist, îngălbenită și 
murdărită d’atâtea sărutări mincinose și 
d’atâtea jurăminte falșe!

Der... tăcere, interogatorul începe.
De-odată înșelând vigilența aprodului, 

trei femei, trei țigănci îndrăsnețe, năvălesc 
cu zarvă în cabinetul de instrucție.
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Poștele române.
Interesantul raport al d-lui N. P. Ia- 

novicl, asupra budgetului ministerului de 
interne, cuprinde un scurt istoric al poște
lor române, dela înființarea lor în princi
pate și pănă ast&dl.

Pentru prima oră s’au introdus în 
țâra nostră releurile poștale, cu schimburi 
de cai, în secolul al 17-lea. Ele funcționau 
pe următorele drumuri principale: dela Tir- 
goviște la Bucuresol, din BucurescI la Că
lărași spre Silistra - Constantinopole; din 
Craiova prin Roșiori la BucurescI; diu Iași 
prin Bîrlad la Chilia spre Constantinopole; 
din Iași prin Hîrlău spre Cernăuți-Praga.

Releurile acestea erau așetțate la dis
tanțe de ‘20 chilometri unul de altul. Pri
mitive la început, ele au fost reorganisate 
de Domnul Ipsilante, în 1775, care le-a tre
cut asupra Statului.

Administrația releurilor era încredin
țată la doi căpitani de poștă cu caftan și 
cu măciucă, cari aveau locuința lor în Bu
curescI chiar în casa poștelor.

Surugiii se recrutau din omeni tineri 
neînsurațl, cari erau scutiți de bir și cărora 
li-se plătea o lefă de 90 bani pe lună.

Pentru a se distinge de ceilalți sluji
tori, surugiii erau obligați să porte un semn 
de alamă cu pecetea domndscă.

Transportul personelor și al curierilor 
cu poșta de cai se făcea cu olace, nisce 
căruciore mici cu patru rote, în cari abia 
încăpea o personă.

Surugiul mergea în tot-dâuna călare 
și schimba caii la fie-care postă.

Iuțela cu care mergeau aceste olace 
era forte mult remarcată de străinii, cari 
călătoriau prin țeră.

După acest scurt istoric, d. IanovicI 
întră în alte detalii tot atât de interesante 
asupra vechei organisațiuni a poștelor 
nostre.

Regretând, că lipsa de spațiu ne îm
piedecă a-1 urma în expunerea sa, pe care 
o recomandăm cu tot dinadinsul publicului, 
ne vom mărgini a arăta, că dela acestă 
stare primitivă, am trecut astăcjl la un bud
get de 15,259.000 lei, ocupând locul al 3-lea 
în privința excedentelor, și al 11-lea, în 
privința numărului corespondențelor, com
parativ cu populația, între statele Europei.

Când ne gândim, că du mai departe 
de cât la 1860, funcționa în ț.âră poșta 
străină, negreșit progresul e remarcabil!

NECROLOG. Subscrișii cuprinși de 
adâncă durere facem cunoscut tuturor rude
niilor, amicilor și cunoscuților noștri trista 
veste despre mult regretabila încetare din 
vieță a iubitului soț, frate, cumnat și presbi- 
ter loan Leucescu. care după grele sufe
rințe, împărtășit cu Tainele Sfintei cumine- i cisia

cătun, în etate de 55 ani, îșî dede nobilul său 
suflet în rnânile Creatorului, Joi, în 2 (15) 
Ianuarie 1903, la 2 bre din nopte, lăsând 
în jale pe scumpa lui soție și numărosele 
rudenii. Rămășițele pământesc! ale scum
pului și neuitatului defunct se vor de
pune spre veclnică odihnă Sâmbătă, în 4 
(17) Ianuarie a. c. la 12 ore din di, în ci- 
miteriul bisericei gr. or. din Rotbav. Fie-i 
țărîna ușdră și memoria binecuvântată !

Rotbav, în 3 (15) Ianuarie 1903. 
Paraschiva Leucescu născ. Crisbășianu, ca 
soție. Nicolae Crisbășanu, paroch în Mărtă- 
nuș, ca cumnat, George Sglimbea, paroch 
în Cuciulata, ca cumnat, loan Hamsea, 
paroch în Apația, ca nepot. Nicolae Leuca, 
ca frate, George Cirica, proprietar, ca 
cumnat.

Li terat ură.
A apărut nrul 1 din „llust,rațiunea 

Românău, apare de două orî pe lună. 
Sumarul nr.-ului 1 este următorul:

Text: Noui și Vechi de Al. Ante 
mireanu, Sonet de Hsralamb G. Lecca 
Rasa albă. — Triumful ei de G. I. Ionescu- 
Gion, Pictorul Verona de Loris, Madona 
Patriei, — sonet de Alexandru Obedenaru, 
Lunei — versuri de Cornelia din Moldova, 
Șoriceii de I. D. Manolache, Departe — 
poesie de Radu D. Rosetti, Tipuri crimi- 
minale de Ion Th. Florescu, Singuri — 
versuri de Dem. Moldoveanu, Congresul 
agrar de G. D. Pol.. In vis, — versuri de 
Iuliu Săvescu, Prometeu reînviat — fan
tasie de Hyalmar, In Balcani de Stroe, 
Anestezice fisice și morale de Dr. I. Men- 
donide, Impresiuni Din lumea orbilor 

Cucerirea Polului de Spic, Dor ne
bun, — roman de Ludovic Dauș, Planeta 
Marte de E. Manuel, Un roman princiar 
da Hafyz, Omeni de moda veche, după 
Gogol de Em. Grigorovitză, Teatra'e. Anul 
nou. Din tot-ă lumea. Dr. Vitzu.

llustrațiuni'. „Dustrațiunea Română11, 
— coperta de Costin Petrescu, „entâte“ 
de Verona, Madona Patriei de Costin Pe
trescu1 Costache Băbeanu. Un derviș de 
Costin Petrescu, Peisaj în doliu de Ve
rona, Pictorul Verona. D-na Galeron. Va
porul Ermack spărgând ghiață. Principesa 
Luisa și Giron.

*) Din noua revistă „llustrațiunea Română “

Numele scriitorilor grupați în jurul 
acestei reviste este destulă garanție de un 
succes deplin al întreprinderei, care suc
ces i-1 și dorim din t<5tă inima.

In numărul nostru de adî reproducem 
din „II. R.“ sugestivul articol al judecă
torului de instrucție: 1. T. Florescu.

Smen eccmomâce.
Manual complet de agricultură 

rațională, de Dr (Forge Maw, prob-sor 
de agricultură la școla scperioră dela Fr- 
răstrău și la Senoinnrul Nifou Metropoli- 
tul din BucurescI. Carte-» cuprinde patru 
volume :

Vol. I Agrologia-, «eu Agricultura 
gen-rală. 34 co'e de tipar cu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de Ou Mi
nister de Agricultură al României cu de- 

Nr 2078 dm 1897. Costă 5 cortine.

Vol. II Fitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
202 figuri în text. Carte prenrată de Aca
demia Română cu pr-miul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 corone.

Vol. III. Zootechnia, său Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lânărie. și lăptăria, 49 cole de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, sâuor- 
gaaisațiunea și administrarea moșiilor mari 
și mici. Costă 8 cortine.

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute pănă acuma în limHa și litera ura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care tratăză tote Gestiunile cele mai 
mari ca și pe cele mici privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia șerios concurența cu cele mai bune lu- 
orărl apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia centru școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, -nvățător la șcâla 
principală română din pușul-Unguresc. 
Edițiuuea a doua. Prețul 60 b. (pl. 5 b. 
porto.)

Dei pre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck, 
dePaneite losîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economic de 
Dr. Georye Maior, profesor de agricultură 
și fost estimator espert 1-» banca agricolă. 
Motto „Sărac >n țeră săracă11. Emines u. 
Prețul 2 cor. plus lu b. porto.

însoțirile de credit împreunate ou 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea, de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură d:n cornii. Sibiului. 
Conține 227 pag. c'stâ cor. 1.60 (Ț- porto 
20 btnl.)

„Cartea Durerii’ de Emil Bougaud 
tradusă din originalul francos de Iacob 2V<- 
ccZ/sca,, editura lui Dr. E. Dăianu. Timișora 
1895. O cărticică de mângfiere sufletăscă, 
care costă legată 3 corone (plus 10 bani 
porto).

Representații, concerte si petreceri.
Corul bisericei gr. orientale române 

din Brașovul-vechiu învită la representa- 
țiunea musicală teatrală împreunată cu 
dans, ce se va țină Luni în 6 Ianuarie v. 
(19 Ianuarie n.) 1903 (Diua de Boboteză) 
în sala hotelului „Orient11 nr. 1 din loc. 

i începutul la 7 ore sera. Corurile se diri- 
] geză de d-nul Nic. Oancea jun. Venitul cu
rat este' destinat pentju „Școla română gr. 
or.“ a bisericei Sfiintei Adormiri din Bra- 
șovul-vechiu. Prețul de intrare.- de per- 
sonă 1 coronă; de familie (3 persdne) 2 
corore. 40 fileri, pentru studențT, ă 80 filerî. 
Contribuiri și oferte marinimdse se primesc 
cu rnulțămită și se vor publica.

Tinerimea din Derstele Brașovului va 
da o representație teatrală-declamatorică și 
musicală în sala Berăriei „Czell11 din Derate, 
începutul la 8 6re sera. Prețul întrărei: de 
pers, locul I. 1 cor., locul II. 80 b,, locul 
III. 50 bani. Oferte marinimose se primesc 
cu rnulțămită și- se vor publica prin diare. 
Venitul curat este destinat pentru scop fi
lantropic.

Program: 1. Patru păstori, cor bărb. 
de T. Popovicitt. 1. a) Pețitorii, de T. Spe
ranță, declamată de Dumitru Milu; b) Ne
gustorul și nărodul, (dialog) de A. Pann, 
predat de Vas. Barbu și I. B. Oltean.
3. Tot ț’am dis, cor de Tim. Popoviciîi.
4. a) Tiu, tiu, tiu..., (povestire) de Sandu 
Pungăgolă, predată de G. Cimpocă; 6) Ri 
c’ai fript..., de T. Speranță, declam, de 
d-1 Dăniil Martin, învăț. 5. Sunt soldat..., 
(cor) de G. Dima. 6. a) Rusul la târg, de 
T. Speranță, declamată de F. Moldovan; 
b) Țiganul la vânat, de T. Speranță, deci, 
de N. Bârsan. 7. Sunt vânător, (cor) de N. 
Popovicifi. 8. Teatru: „Cu voia Dumisale", 
comedie într’un act, de Th. Alexi. Perso- 
nele: Kiriak, comerciant, Daniil Martin; 
Melania, fiica sa, Efrosina A. Barbu; Dr 
Romul, când, de profesor, Nicolae Bârsan ; 
Gligore, băiat de prăvălie, Stefan Muscalu. 
După representație urmeză dans.

Călindarul Plugariului.
A apărut și se păte procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul Plugai’iului11. Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

Acest călindar, care apare acum în 
anul XI, cuprinde în afară de datele obici
nuite calendaristice, geneologia domnito
rilor din Europa, taxele telegramelor și 
cele poștale, scala timbrelor, Măsurile, tîr- 
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 „Să-l urmăm11). 
Călugărenii (poesie) de 0. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Lulâua 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 tînăr poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următorele articole: 
„Dușmanii economiei11 de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor11 de A. Boldor, „Cău
șele de ce sămănăturile sunt rele“ de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăcidse po
milor și viilor11, „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi ?“

După partea economică ■ urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețeJ, apoi 
„Diverse11 și în fine „Anecdote și Glume11.

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

Una din ele e bătrână și scofîlcită. 
E singura care plânge. După lacremile ei, 
se cunosce că e mamă. E Tudora, mama 
banditului. Gea de-a doua pare mai sfidsă, 
ține ochii în jos ca o vinovată, are ceva 
pe suflet, tristețea ei e prefăcută. E Li- 
saveta, soția lui Băbeanu, „scumpa lui 
abandonată.11

Gătită în fluturi, cu zuvelcî nouă, cu 
scurt.eică lungă havai și cu icosari în 
urechi, stă țanțoșe și par’că mândră cea 
de a treia. Ochii ei frumoși de drac au 
mai multă voluptate, decât jale. E Oatinca 
lui Lixandru Feraru, amanta banditului, 
care își lăsase bărbatul și șese copii și 
urmase prin pădurile Teleormanului pe 
Băbeanu, tâlharul dragostei ei.

Banditul pării că le arde pe câte 
trele cu privirea lui de foc. Nici o vorbă 
nu le adreseză. Pare că-șl conține mânia, 
pare eă-șî înăbușe revolta. Țiganca bă
trână, strîmbată de plâns, scose dintr’o 
pungă urîtă de pele un mototol de tutun 
prost și întindendu-1 fiului ei, dise printre 
lacremi: „Na, Băbene maică, că cine scie 
d’ăi mai fuma acolo unde te-o îngropa 
stăpânirea! 1“

Banditul să înfurie. îi dete peste 
mână și cu o voce răgușită îi dise:

— A! plângi acum?!... Piei din ochii 
mei. mamă ticălosă ! Când aveam 11 ani 
și țî-am adus o pereche de boboci de fu
rat, de ce nu mai bătut?! Ți-a plăcut 
atunci se-i frigi și să-i mănânci? Ți-a plă
cut, ai ?!

Acuma sufere și lasă-mă să mă în
ghită ocna. Piei din ochii mei!...

Bătrâna nu ițise o vorbă măcar. Se 
mulțumi să-și tragă doi pumni în cap și 
să-și adune de pe jos firele de tutun risi
pite. Băbeanu făcu un pas acompaniat 
de un zornăit de lanțuri și se apropie de 
nevastă-sa. Lisavet.a ținea ochii în jos ca 
o osîndită. Sub mâneca largă a cămeșei 
ascundea pe jumătate o pâne negră.

Banditul, cu brațele încrucișate pe 
pept, cu vocea vibrătore, ou ochii teribili, 
începu s’o judece:

— „Mă văduși în sfîrșit er la ocnă, 
„Lisaveto! Bravo! Frumos! Ai stat în 
„BucurescI și pe mine m’ai lăsat, să trăiesc 
„gonit, ca fiarele din pădure. Venita-i tu 
„după mine când te-am' chemat? Gândi- 
„tu-te-ai tu să-mi dai un urcior de apă 
„seu un codru de pâne p’acolo pe unde 
„rătăceam, fugărit ca mistrețul din codru 
„în codru? ’Ți plăcea când te muiam în 
„aur după tâlhării și te purtam cu natru 
„rânduri de sălbi numai de icosari? ’Ți 
„plăcea fa? Ai? Și tu cu ce m’ai plătit 
„că m’am dat ocnei și morței? Ai? fă?... 
„Am cumpărat un urs în Teleorman și 
„ți-am trimis cu el pe Stan Kiriță, ăl mai 
„tînăr din bandă, ca să ajungă pănă la 
„tine nebănuit de stăpâniri și să-ți spună 
„să vii acolo după noi. Venit-ai tu, fă?... 
„Dați-ar Dumnedeu bine leică. . ai vândut 
„ursu și ai luat pe țigan ibovnic și dă 
„mine n’ai vrut să mai soil... Și în vre- 
„mea aia eu beam apă din mocirlă și din 
„urma vitelor... nemâncat, nedormit și 
„chinuit... Eu acum o să mor trist, fă 
„Lisaveto!... O să mor trist, nu fiind că 
„m’ați uitat cu toții și m’ați pustiit der fiindcă 

„am fost prost și m’am lăsat să fiu prins 
„așa ușor... Eu trebuia să-mi dau vieța în 
„pădure, nu pe pat de sare... eu trebuia 
„să răpui câte-va vieți, înainte de ami da 
„p’a mea!... Am să mor trist!... acum du- 
„ceți vă și lăsați-mă în pace!...

„Al de sus să vă plătescău !...
Lisaveta la vorbele acestea începu 

să ofteze apăsat și o ploie fierbinte de 
lacrimi îi spăla acum obrazul. Băbeanu 
în loc să o ocărescă, îi vorbi cu bunătate 
și duioșie. Țiganca mișcată în suflet avu 
un’elan frumos; ea dise cu sinceritate și 
cu- căldură:

— Nu, Băbene, n'am șă te mai las!., 
am se viu după tine, acolo unde te-or 
duce!... ori-unde, și la capul pământului!...

Banditului îi trecb de-odată prin 
ochi o lucire scurtă de mare isbândă su- 
fletescă. Ga artist născut ce era, el vrii 
se răscolescă mai adânc patima deștep
tată a soției lui. Ca un adevărat coman
dant de suflete, el se apropie de-odată de 
amanta lui, de Oatinca lui Lixandru Fie
rării, cu care fusese prins la Teleorman 
si care într’un colț al cabinetului îl sorbia 
din ochi, gata a-și da vieța pentru el. 
Băbeanu o luă de mijloc cât îi permitea 
lărgimea lanțului și cu o explosie de pa
timă și recunoscință îi dise:

— Numai tu ai ținut cu adevărat la 
căpitanul Costache Băbeanu, Catinco! în- 
dilite-ar Dumnedeu cu tot ce ți-e drag ție! 
Numai tu ți-ai lăsat și casă, și masă, și 
copilași, și ai venit după un păcătos ca 
mine!... numai tu ai avut milă de Costa- 
che Băbeanu!.... Și când o cădea sloiul 

de sare pe mine pentru vecie, numai la 
tine am să mă gândesc, Catinco!...

Să nu mă lași; fa.... să vii acolo
unde oi fi, cum ai venit și în pustiul pă- 
durei... că și pe lumea ailaltă te-oi ține 
minte, Catinco!...

Lisaveta, nevasta lui, tremura varga, 
fața ei era măslinie, când nu era vânătă 
ca brobdda. Mărgelele albastre de pe piept 
țăcăneau între elef speriate de mișcarea 
sinului. Băbeanu se răsbuna acum cu 
cruzimea lui obicinuită... Se răsbuna chiar 
și într’un cabinet de instrucție !...

In celalt colț, colo aprope de ușe, 
Tudora, mama banditului, întdrsă puțin 
cu spatele, se uita furiș cu coda ochiului 
și printre cei doi dinți galbeni, ce păreau 
mai mult atârnați de buză, rîdea încet cu 
un hî. hî! plin de intenție și de șiretenie 
vulpescă. Mă apropiai de ea și cu severi
tate îi cjisei:

— Nu ți-e rușine, bătrâno, se rîdi 
când fiiul tău e pe drumul ocnei!...

Bătrâna vrăjitdre clipind inteligent 
din ochi, continuă să hîpîe și ’mi dise ră
pită de admirație, arătând cu degetul ei 
putred și tremurător spre Băbeanu:

— La gura ocnei, măiculiță, și două 
umeri mor după el!... și nevastă și amantă! 
halal d’așa băiat!...*)

1902, Decemvrie 24.

Ion Th. Florescu.
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Un naufragiu pe Marea Negră.
Ou ocasiunea ultimelor furtuni de pe 

Marea Negră vaporul grecesc Partenon 
s’a pierdut împreună cu cea mai mare parte 
din echipagiu, în următOrele împrejurări:

Partenon încărca grâne în portul ru
sesc Taganrog din Marea de Azov, port 
care aprope în fie-care an e cuprins de în
ghețuri. înainte ca vasul să-și potă com
plecta încărcătura, scoborîrea repede de 
temperatură îl amenința să fie prins de 
ghiață și ținut în loc un timp nehotărît.

în aceste împrejurări, căpitanul se 
hotăresce să părăsescă portul și marea de 
Azov, deși cu încărcătura necomplectată, 
luând direcția spre Bosfor.

După un drum de vre-o două dile, 
furtuna îngrozitore, ce s’a cleslănțuit pe 
mare și care a oprit și vaporul Serviciului 
maritim român Pincipesa Maria să-și facă 
cursa regulată Oonstantinopol-Oonstanța, a 
surprins vaporul grecesc la larg.

După 48 ore de luptă cu valurile, va
porul suferind dre-carî avarii, căpitanul a 
luat direcția spre golful Caliacra, locul de 
a lăpost al tuturor vaselor amenințate de 
furtunile de Nord-Est.

Odată cu schimbarea direcțiunei însă, 
s’au schimbat și oscilațiunile vaporului, 
rari acum deveniră transversale. Vaporul 
se aplec i când pe o costă, când pe cea
laltă, în oscilațiuni mari, ajutate și de mo
bilitatea grânelor în magasiile necomplect 
încărcate.

La un moment dat ana pătrundend 
la mașini, stîuse focurile. De aci înainte 
vaporul era jucăria valurilor, cari nu întâr- 
ijiară să-și desăvîrșâscă opera distrugătore. 
Vaporul se aplecă pe o costă și — echi- 
pag ul o constata cu groză — rămase în 
acăstă posițiune.

Cu tdtă puterea furtunei o singură 
măsură supremă se impunea: părăsirea va
porului. hi cea mai mare grabă bărcile au 
fost lăsate la apă. Cea dintâiu, în care s’au 
im barcat 7 omeni, după 28 de bre de plu
tire în voia valurilor, a fost întâlnită de 
un vapor al Lloydului austriac, care i-a 
salvat.

Despre sorta vaporului și a celorlalți 
omeni din echipagiu, nu mai este nici o 
în loială: au pierit în valurile mărei.

în cercurile maritime din Constanța 
și Constantinopol se critică neprevederea 
căpitanului, cară n’a împiedecat mobilitatea 
prea mare a încărcăturei necomplecte — 
causa principală a naufragiului — prin 
mijloce simple și bine cunoscute de toți 
marinarii.

Unde mor animalele?
La acâstă întrebare răspunde Dr. Th. 

Zell în „Zeitgeist14, supliment scientific al 
diarulni „Berliner Tageblatt14, într’un inte
resant articol, pe care ’1 dăm în traducere 
românâscă. El spune următbrele:

întrebarea, unde mor animalele, adecă 
unde șl află ele mormântul, este pe de o 
parte forte ușor de resolvit, în cele mai 
multe casml ea ar suna: în stomacul altor 
animale, seu în al omului. Pe de altă parte 
însă este grozav de greu a răspunde pre
cis la acestă întrebare.

Nimenea, care se ocupă mai de-aprope 
cu ivirea și dispariția în lumea animalică, 
nu pote trece cu vederea rolul mare ce-1 
jocă acolo a înghiți și a fi înghițit. Ani
malele plantivore (cari se nutresc cu plante) 
îșl afl-i mormântul de regulă în stomacul 
carnivorelor (cari se nutresc cu ărbă), și la 
carnivorele mai mici e la loc întrebarea: 
pe cine mănânci tu, și cine te mănâncă 
pe tine? Acest proces vecinie în natură, e 
cunoscut tuturor.

Ca școlar cetii un memoriu venăto- 
resc, care făcu asupra mea o înrîurire adâncă. 
Un Trapp din America observa un șorece, 
care țopăia pe zăpadă; nu trecu mult și 
fu jertfa unei pisice sălbatice din apropiere; 
totuși, nici acesta nu se putu bucura de 
prada ei, căci o vulpe o luâ la ochi și o 
prinse în câte-va sărituri. Der nici vulpea 

nu putu gusta din prada ei, căci se ivi un 
lup, care numai decât înhățâ pe hoțul cel 
cu blană roșie. Inzadar s’a încercat din tote 
puterile să scape, ea fu victima lupului. 
Atunci întră omul în acțiune, și în scurt 
timp scurtă vieța lupului un glonț eșit din 
pușca omului.

In sine întâmplarea nu e imposibilă, 
că deși în fabulă lupul cu vulpea au aven
turi comune, totuși în realitatea crudă nu 
este așa.

Mai departe nu e minune, că anima
lele amintite îșl pierd viăța prin vietăți mai 
tari; minune ni-se pare numai împrejurarea 
că circulația merge atât de repede, încât 
nici unul nu are timp să șl consume prada 
sa. Tot atât de minunat este și monologul 
Trappului. El desvinovățesce adecă pe ani
male pentru păcatul răpirei, de ore-ce, afară 
de țorece, care mai mult e vegetarian, ce
lelalte tote au fost boți de profesiune. Dâcă 
doră omul nu va fi avut tot dreptul, de a 
se acăța mai intâiii de semenii săi! Unde 
mai este vr’un animal în iume, care să se 
asemene cu el, în pofta de omor? Să ne 
cugetăm la prinderea în massă a pasărilor 
răpitore, la exterminarea tuturor soiurilor 
de animale.

Este așa-der esplicabil, că înmulțirea 
plautivorelor e limitată prin animalele ră- 
pitore și că nenumăratele carnivore sunt 
așa dicând mormântul vin al plantivorelor. 
Intr’atâta jocă animalele răpitore un rol 
însemnat în natură.

Astfel se esplică, că plugarul nici pe 
departe nu urăsce pe vulpe așa tare ca 
vânătorul, de ore-ce vulpea este o esce- 
lentă vânătore de șorecî. Chiar așa s’au ri
dicat voci contra stîrpirei totale a tigrului 
din India. Câtă vreme acestă vietate în
fricoșată nu e încă copleșită de slăbia bă- 
trânețelor, trăesce mai numai din ființe vii, 
adecă din porci sălbatici, maimuțe, etc. 
Chiar aceste animale pustiesc agrii în așa 
măsură, cât fără tigru în unele locuri nici 
că s’ar renta agricultura. Vieța fără ani
male răpitore are drept urmare, că planti- 
vorele se înmulțesc in așa măsură, cât pier 
în fine din lipsă de nutremânt. Acesta s’a 
observat în repețite rânduri d. e. cu iepurii 
de casă duși pe insule cu plantații bune, 
der lipsite de animale răpitore.

Animalele răpitore sunt așadâră mor
mântul viu pentru cele mai multe animale 
plantivore Și lucrul stă de regulă astfel, 
că din ceste din urmă cad jertfă mai întâiti 
cele bătrâne și cele bolnave. Dâeă un puitt 
t.înăr șl-a perdut mama, devine și el în 
scurt timp prada unui animal carnivor, de 
cumva nu aparține unei turme, unde e 
apărat și scutit de animalele cele mari.

Deoă vom cugeta, că d. e. șâse-decl 
lei — du ă raportul lui lules Gerard — 
care se susțineau în Bona, au mâncat în 
anul 1856 numai 10.000 de animale mari 
și mici, și că unele animale răpitore omoră 
mai mult, decât pot consuma, atunci se 
esplică de ce o producțiune prea mare e 
raritate la animalele plantivore. Un unic lup 
a făcut în nouă ani o daună de 8—10 mii 
florini. In Rusia -n de an sunt sfâșiate de 
lupi 180? 00 animale mari și 560.000 ani
male mici (fără pasări). Cât omoră un vul
tur? Brehm asemănă cuibul lui, la finea 
timpului clocirei, cu un cimiter. Bechstein 
să fi aflat în apropierea cuibului resturile 
dela patru-decl iepuri și trei sute de rațe. 
Mania de omor a uliului e asemenea tutu
ror cunoscută; se pare, după cum dice 
Brehm, că el nimic nu pote vedea viu, fără 
să ucidă. Der ființele, ce le consumă pasă
rile răpitbre, au și ele un apetit minunat. 
Ca prunc avui un graur tinăr, căruia-i adu- 
seih odată nouă-spre-cjece cărăbuși de Iunie. 
Și el îi mânca unul după altul, peste de
junul său obicinuit.

Cei mai periculoși hoți însă se pare a 
trăi între locuitorii apelor. Nu se pote însă 
nega, că intre pescl sunt unii plantivorl 
curați. La tot cașul pescil, cari trăesc cu 
vegetale, jocă un rol mai mic. Aci omorul 
e devisa diua și noptea. Nu e cruțat nici 
genul propriu. Cum ar și putea fi altcum, 
când o știucă, depune pănă la 150.000 6uă, 
un crap chiar 600.000! Aci trebue să fie 
pescl răpitori, cari dună putință cârcă să 
limiteze prisosul.

Din pescii mai mari sunt cunoscuțl 
ca deosebit de rapaci rechinii (Haifische). 
Mai răi decât ei sunt la totă întâmplarea 
o specie de delfini. Cu deosebire bălanele cad 
jertfă acestui hoț de apă. Estricht afla în 
folele unui Schwertfisch lung de cinci metri 
trei-spre-ejece purcei de măre (delfini) și 
patru-spre-dece câni de mare, dâr cu al 
oincl-spre decelea câne de mare, ce voia 
să mai înghiță, s’a înnecat.

(Va urma.)

l are de șemă, și mulțămită publică.
Cu ocasiunea petrecerei de dans, aran

jată de Reuniunea femeilor române la 27 
Noemvrie n. 1902 în localitățile berăriei 
(Fabricshof) din Timișora-Fabric în favo
rul copiilor săraci de la șcdlele confesio
nale gr. or. rom. de aici, au întrat urrnă- 
torele:

1, Oferte de la 11. S. D-l. Dr. Iosif 
Gall din Lucareț, mare proprietar și mem
bru al casei magnaților 20 cor., de la d-l 
Mihalache Moisescu, coaforul curții regale 
din BucurescI 14 cor. 29 fii.; de la d-nii 
Emanuil Ungurian, d-r P. Țigle, major 
I. Teodorovicî, D. Dragonescu, I. Nemeth, 
Costa Maniu și Goldsmann câte 10 cor. 
De la d-I P. Rotariu 6 cor.; de la d-nii Ilie 
Curescu din Caransebeș, A. Wittenberger 
N. N. din Arad câte 5 cor. De la d-nii I. 
Maximilianu, paroch în Stupini, P. Pop 
jude de tribunal în pensiune din Brașov, 
Maria Gherdan, Constantin Țeran, Cata
rina Ioanovicî câte 4 cor. De la d-nii M. 
Plausich, M. Lehner, Dr. Darabanth, D-na 
Dr. Kaldi, Pavel Cuscunov, Nenâdovics 
Sândor, D. Lovy, Ana Cornea, Ved. Elena 
1 Olariu, Emilia Seculicî, Ana llayer, Si- 
donia Crețu, Olga Jian, Elena P. Olariu, 
Al. Popescu, Maria Lernhard, Iuliana Ză- 
rie, Maiia Ruja, Ana Carte. Văd. Analovi, 
Jalma Rezșo. Mia Antoniac. Trifu Sveto- 
zar, D. Maniu, Nicolae Miicluța paroch, 
Crista Gaița, câte 3 cor. De la d-nii P. 
lonasiu, G. Berariu, Hemen, Dr. I. Petrus 
Freund, Polatsek, Costa, Nenad, Elisaveta 
Cădariu, Francisc Danciu. Maria Marcu, 
Radislovics, Nenâdovics Dragutin, Traian 
Lungu, Keppich K., G. Haring, Branch, L 
Krausz Gy., M. Rosenthal, Dudin, A. P. 
Regen, Kohn, Saveta Gyorgy, Eufemia 
Adamescu, D. loanovics, Muntsila, Cati Ba- 
bescu, Ioan Andreescu, Maria Nicoliu. Iosif 
Gioca, Lucreția Petrovici, Persida Todo
rescu, Tucsek A. V. Paraschiva Constan
tin, Kovacs Lipotne, Kremer lozsefnd, 
Trăilă, Sandor Weiss și fiii, Socoșan B’ant- 
ler, R. Deutsch, Ioan I. Maximilian Stupini 
câte 2 cor. De la d nii I Torsan, Ved. 
Elisa Todorescu, Ana Popovici, Maria Mur
gii, Maria Ristici, Alexandrina Jianu, D. 
Kohn, Braun, Spitzer, Ana Păun, Babin 
Simeon, Konetca L., Vilian Emilia, N. N. 
Vasilie Eva, Elena Cosma, Hardt Ferencz, 
Ecat. Bahici. Balogh Sândor., S. Tom^sru, 
Reiher A., Romul Zărie, Turinger B, Stan- 
covici, Lenard, Georgie Puia, Marcovici, 
Mevoraeh. Iuliana Gontean, câte 1 cor. 
Franya Weidner, 80 fil. A. Kohn și Toth 
Păi câte 60 fil. Catarina Oprean 60 fil. N. 
N. 50 fil.

1, Contribuiri de la P. O. D. Dr. Tr. 
Putici ppresbiter în loc 7 cor., de la d-l Dr. 
A Cosma 5 cor. de la D 1 Stefan Bogdan 
notar în Bărănyos 4 cor. de la familia V.. 
Hamsea din Lipova, preotul militar Te- 
rentie Bugariu din loc câte 3 cor., de la 
ppopul C. Teaha din Liget 3 cor. de la 
parochul I. Plavoșin din Mehala 3 cor. și 
de la parochul din Beregseu d-l I. Balta 
1 cor.

Venitele au fost de tot 474 cor. 99 fil., 
dr spesele 127 cor, deci venit curat 347 
cor. 99. fil.

Aducem cea mai sinceră mulțămită 
tuturor pt. contribuitori la realisarea sco
pului umanitar, ce-1 urmărim și notificăm 
că din venitul curat al acestei petreceri 
în 22 Decemvrie v. a. c. am provădut cu 
îmbrăcăminte completă de iarnă 20 școlari 
de la școlele confesionale de aici, er pri
sosul l’am depus la capitalul Reuniunii.

Recunoscem și la acest loc zelul și 
interesul viu ce l’au manifestat d-nele Lu
cretia Matei, Ved. Elisa Todorescu, Ma- 

ria Toader, D-șora P, Regep, Ecatarina 
Trailescu, Persida Todorescu și Iuliana 
Maniu, ca membre în comitetul aranjator 
întru adunarea de oferte.

Îiwwșora-Fabric în ajunul Nascerii 
D-lui din anul 1902.

Pentru comitetul aranjator:
Maria Dr. Putici, Maria Gherdan,

presidents. cassierâ.
*

Cu ocasiunea producțiunei teatrale 
împreunată cu dans, aranjată de inteli
gența română din Tohanul-vechid, Joi, în 
8 Ian. st. n. a. c. (a Il-a di de Crăciun) 
s’a încassat cu totul suma de cor. 13710.

Subtragendu-se de aci suma speselor 
de cor. 90’68. a resultet un venit curat de 
cor. 46’42

Din suma venitului curat 22 cor. s’au 
reținut pentru-ca să se procure o cortină, 
care să fie la îndemână pe viitor, când va 
cere trebuința; — er din cele 24 cor. 42 
bani rămași s’a spedat „mesei studenților14 
din Blașiă 16 cor. 42 bani; — „mesei stu
denților14 din Brașov 8 cor.

Lista marinimoșilor contribuitori este 
următorea: N. Popovici, Bran 1 cor. 40 
bani; Bako Kâroly, notar, Tohanul-vechid, 
2 cor; Augustin Paul, redactor Brașov 
80 bani; loan Mețianu, înv. Ghimbav Ic.; 
loan Berariu, vice-not., Bran 1 cor., Aris- 
totel Mucea, Tohanul-veclf ti 1 cor. 40 b. 
Nicolae Rimbețiu, not. Poiana-mărului 80 
bani; Dr. Pralea. Brașov 80 bani; Moise 
Brumboitt, preot în loc 3 cor.; Ioan Go
gonea, compt. ZernescI 1 cor. 50 bani; 
loan Ionică, forest. ZârnescI 1 cor. 80 b.; 
Dr. Roman, Brașov 80 bani; loan Coma- 
nescti, preot Ghimbav 2 cor.; loan Băncilă, 
înv. Tohanul-nou 2<? bani; Daniil Șerban, 
not. Voila 2 cor.; Ioan Dan, prot. ZernescI 
2 cor.; Victor Ripescu, compt. 80 bani; 
Avram Boboc, 50 bani; loan Vodă, not. 
ZârnescI 1 cor.; Nicolae Sperchez, învăț. 
ZârnescI 1 cor.; Nicolae Batia. dir.post. Per- 
șanl 2 cor.; loan Gniman, Poiana-mărului 
1 cor.; și Dr. Eugen de Lemenyi, advocat 
Brașov 3 cor. 80 bani.

Primescă marinimoșii domni, prin 
acesta, căldurosa nostră mulțămită publică.

Tohamil-vechiu, li Ian. st. n. 1903.
Comitetul arangiator.

Cum călicesce fudulia pe om.
în sat la noi era unul ce scia o lecă 

de carte. In avmată fusese căprar, așa, că 
se învățase omul să dee tot porunci; der 
când o venit acasă, n’o mai avut cui da 
atâta de ar gute să strige „eșițl slugi din 
butuci14. Nu i-o mai fost drag să muncâscă 
ca mai nainte și s’o dus la drumul de fer.

Ce-o făcut el ce-o dres, ajunge ceva 
mai mare, pus peste acei ce lucrâză pe li
nie. O ducea bine omul. Efinsese la carne 
hăt hăt. Nevasta lui, care era fata unui 
gospodar de acolo din sat, nu mai umbla 
cu sapa în spa’e, ci sta la umbră și numai 
atâta lucra, cât îi făcea mâncare și-i adu
cea lui acolo pe linie. Și se.fșcnse așa de 
frnmosă, bat’o pustia, par’că era o>cuc6nă. 
Era albă la față si curată..., da... ce... 
ca o porumbiță.

O dus’o el așa cât o fi dus’o și ’ntr’o 
vreme numai ce se pune rău cu cel mai 
mare peste densu. Nu sciu ce i-a fi răspuns 
mai așa, că nu după multă vreme aud că-i 
dat afară. C’așa-i slujba, bat’o pustia: amu 
ești cu dânsa, amu nu. Și apoi decă nu te-i 
ține plecat celor mari, apoi n’o duci mult. 
El se vede că-șl luase nasu la purtare și 
nu-i prea păsa. Da și acela se vede c’a fost 
om di i l’a rupt.

Decă a venit acasă, ciolanele nu-i sro 
mai dat la muncă. — Și-apoi lui îi era ru
șine se pue mâna pe ceva. Dă, fusese o 
lecă de boer și amu-i era orecum
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Sesonul de bal 
au sosit un asortiment mare de 

NOVITĂȚI.

Crepe de Chine brodate ------ = _
= și Kobe de iWousseliw, 

mai departe Peretiile și Robe cu fluturi Gaze, 
Crepe de Chine și Mousseline, în tote colorile și 

cu tute preturiie.
Pentru alegerea Novităților este un despărță

mânt separat luminat electric peste di. “îJSJg
Mostre pentru provincie se trimit Ia cerere.

Magazin de mătăsărie
Szenăsy, Hoffmann &

Budapest, IV., Becsi-utcza 4.
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Un an, doi, s’o mai ținut el cum s’o 
ținut, c’o mai avut ceva parale. Er când 
O dat de fundul pungii, n’o avut încotro 
și-o sămănat în țarinâ o lăcă de păpușoiîl
— da el n’o pus odată mâna, ci-o plătit 
tot: și de arat și de prășit, și de cules — 
boer. oe vrei! Iu alt an n’o mai avut cu 
ce plăti, și când era la prășit, trimetea îna
inte nevasta cu cortelu și cu sapa în mână
— da o ducea pe jos, ca să n’o vadă lu
mea —; âr hât mai în urmă venea și el 
boeresce cu manile în buzunar! Și acolo 
pe ogor femeia lăsa cortelu în urmă și se 
punea pe prășit, âr el pănă să se desbrace 
de tote flecurile cele, trecea un ceas! Și 
apoi decă s’apuca de prășit, când și când ( 
da cu sapa... și se uita pe dealuri, âr de 
descălțat, domne foresee, căci era țarina 
prea ferbinte pe semne.

Lumea l’o început a rîde. Mai ales 
femeia lui n’avea cap să iasă între femei:

— Tu, cum te chiamă, lasă la boia 
cortelu cela acasă, că nu îi locu lui pe 
ogor. Lasă, când a mai fi bărbatu teu aoolo 
la pânea ceea, ți-a ședea — nu de alta, da 
te rîde lumea.

Ge să facă biata femee ! înghiția tote 
și dela o vreme o vădut că nu-i de chip 
și l’o lăsat acasă.

De ce trece*,  de ce o cuprindeau ne
voile : copiii n’avea pe cine-i lăsa acasă — 
căci el cu boeria lui se pusese rău cu totă 
lumea, — cele ce trebuiau lipsiau; er când 
mergea la câmp, te prindea mila vă4end’o 
așa de încărcată: în brațe duce băiatu cel 
mic, altul se țină de pola ei, pe umărul 
drept ducea traista cu mâncare, cu mâna 
dreptă cofița de apă, cu trei degete dela 
mâna stîngă, cu care ține copilul, ducea 
sapa! Er lui nici nu i păsa! Venea în urmă 
șuerând și cu mânile în buzunar.

0 dus’o ei tot așa totă văruța, de 
biata femee cădea ’n brânci săra, ăr el 
nu-șl lăsa a lui, ori cât îl lua lumea ’nainte !

în spre iernă, el îi dă cătră densa:
— Bre, eu mă duc la curte să vor

besc cu boeril să văd, nu m’a pune vechil, 
c’am auejin de vechilu ista că se duce. Fe
meia dă, ca femeea, îi dice să facă cum 
scie.

S'o dus la curte și el scie ce o vorbit 
acolo, că numa oe tjice într’un rend :

— Am vorbit cu boerii, ca să mai stau 
așa pe la densul, că la anul tot m’a pune, 
.de nu vechil, măcar chelar.

Femeia i-a dat pace. Și el cât îi anu 
de mare, n’a mai stat pe lângă casă ca 
gospodar, ci i-au curs mucii în ograda boe- 
răscă; ăr acasă, nevasta lui, se da ’n vent 
după trebl. Umbla val-vîrtej săraca, și tot 
nu mai ajungea la tote! Dă, ce vrei. Dăcă 
era singură!

Trece mai bine și el nu mai întră 
nici vechil, ba nici chelar. întro bună di- 
mineță, numai ce-1 zăresce nevasta pe ca
pră, vizitiu la boer. Biata femee când a 
vecjut una ca asta, era să-și sară din miuțl. 
■ori cât s’a pus ea pe lângă densu ca să vie 
.acasă să se țină de gospodărie, ca lumea, 
și să nu se facă de rîsul satului, i-a fost 
degeaba! îi crepa obrazu1 de rușine, când 
eșia săraca între omeni.

Vădend însă, oă n'o scote în capete 
cu prostu, și el nici nu mai dă pe-acasă, 
ei o lasă pe densa de izbeliște cu trei copii! 
■și cu atâtea nevoi, șl-o luat lumea ’n cap! 
A lăsat ti casă și loc și tot și anu, am 
>audit că s’a băgat slugă la Bacău.

Și ia așa... vedl d-ta, cum boeria că- 
licesce pe om!! s’a desvățat de muncă, și-u 
fost greu să pue umăru la casa lui! Să 
vedl casa lor cum a ajuns, i-ai plânge de 
miiă !...

{PodolenI, ținutul Neamțului.) 2V. S.

— Ce vreai, mamă, tot cu slujba... 
Și diavolul dă drumul codei de pe 

după gât, unde-o trecuse colac de câte-va 
ori. Baba sta tolănită pe un pătul jilav de 
papură și jupoia nisce brosce pentru masă.

— Ți-e fome?
— Nu.
— Dăr sete?
— Nici.
— îngenunche atunci aici lângă mine 

și lasă-te culcat în pola mea să-ți caut în 
cap, ca în copilărie ...

— Mângăie-mă, mamă, ca sunt amărît!
— Și ce ai ?
— Me mai întrebi? Nu vedl că nu 

poți răsufla în tihnă de înădușul tămâiî... 
Unde te întorci, numai biserici... Șî-apoi 1 
și omenii — nu pățesc nimic, nu se vaită J 
odată măcar, să nu mă învinovățescă pe 
mine: dracu și er dracu... La tot momen
tul, mă pocnesc cu crucea ’n cap....

— Lasă, că și tu prea te amesteci în 
tote ...

— Da de unde, mamă? — Trec prin 
lume cu mânile la pept....

Necuratul spășit și trist, îșl îngropă 
cuminte câfa în pila bătrânei, aruncându-șî 
coda slobodă, într’o invertire mare, pănă 
în curmezișul drumului.

— Ponos și răutate omenescă, mai 
bine...

— O fi și asta, spurcăciunea mamei... 
Dracul de trudă și de desmerdărl 

adorme dus, jucându-șl prin vis sfîrcul ci- 
dei, în stratul de colb de pe drumul neted 

într’un târdiu trece în gonă pe acolo 
o căruță. Când în dreptul diavolului, pac! 
se rupe osia... Românul năcăjit, îșl dă că
ciula pe câfă cu ciudă și scuipă nedumerit, 
făcendu-șl cruce.

— Ptiu, ducă-se pe pustii... să dau 
de dracu chiar pe drumul drept....

Satana sare din somn ca ars și se în- 
torce speriat la babă:

- Ge-i!
— Uită-te ’n drum....
Atunci face amărît din cap:
— Ei, audl, mamă ? — Eu stau li

niștit aici în polele tale și neghiobul aruncă 
vina tot în spatele mele.... Acum, ve<jl 
cum sunt omenii?...

Baba suride șiret:
— Dă, dragul mamei, stai tu liniscit 

acasă.
— Dăr 'coda de ce ți-ai lăsat’o ’n 

drum ? ...
(,,Semănă|-oi-ul“.) loan Adam.

SULTE ȘI DE TOTE.

Coala dracuial.
Era cald, cum e de-obște mai în tote 

după amedile de vară, — Sătul de atâta 
zizanie și alergare, dracul s’abate obosit la 
maică sa, care îșl avea casă într’un cot de 
baltă.

Pe marginea tufișului înmlăștinat în
torcea drumul mare, bătut și curat.

— Nu te-am văcjut demult, satană 
ușernioă ...

bandiții i-au înfipt un cuțit în inimă și un 
glonț în piept.

Po totă linia ferată din Kaucasia de 
Sud în tote dilele se comit omoruri.

In Eiisabethpol c|iua namiadă mare 
au intrat cinCI hoți înărmațl în casa boga
tului comerciant Meschadi Aii și i-au furat 
700 de ruble. A fost omorît în timpul dilei 
și în centrul orașului, Agop Baladschanow.

Cașurile de jafuri și de omoruri în 
satele districtelor din Kaucas sunt nenu
mărate.

*
Averea subsolului.

Averea subterană a pământului e eva
luată la 400 miliarde de lei.

Huila are o extracțiune anuală de 
tone și dă 9 miliarde; ferul, 4 miliarde; 
petrolul, 2 miliarde; aurul, 1.200 milione, 
diamantele și pietrele prețiâse, 1 miliard.— 
Celelalte produse sunt evaluate la 3 mi
liarde.

In total, un venit anual de 20 miliarde.

i i iBiain IIIIIIIMIIIIB^B

W Domnii abonenți, cari cu 1 
Ianuarie v. nu și-au reînoit încă 
abonamentul, binevoi6scăa-l re- 
înoi neamânat, ca s6 nu li-se în
trerupă regulata espedare a dia- 
rului.

Cu numărul de față se 
sistâză espedarea ioiei celor ce 
nu și-au re’noit abonamentul.
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Pilele Călend. Iul v- Călend. Greg.

Dum. 
Luni.
Marți 
Mere.
Joi
Viner 
Sâm.

5 Sf. mrTeop.Teon
6 f Bot d-lui Cris.
7 + prof. Ioan Bot.
8 Georg și Dom.
9 Sf. mart. Poliet

10 păr. Grig. Epif
11 C. păr. Theodos.

18 S. m. Prisca
19 Sara
20 Fabr. și Seb.
21 M. Agnesia
22 M. Vicențiu
23 Logod. Marie
24 Timotheus

mst Domnii abonați ai foiei n6s-— - î
tre și mai cil simiă abonații cei noi, 
sunt rugați când voiesc s6 li-se 
trimită diarul după stitiii nou 
s6 noteze acesta în deosebi, de 
6re-ce diarul nostru se trimite 
de ordinar numai după stilul ve
chili.

Adm. ..Gnz. Triuis."

TSrgnl de rîmători din Steinbruch.
Starea rî mă tori lor a fost la 13 

Ianuarie n. de 22,548 capete, la 14 Ianuarie 
au Intrat 336 capete și au eșit 184 capete, 
rămânând la 15 Ianuarie n. uu număr de 
22,700 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 120 —121 fii. tînără g r e a dela 
121 —123 fii., de mijloc dela 121—122 fii.

Serbescă: grea 120—121 fii., de mijloc 
119-120 fii., ușoră 118—119 fii. kilo
gramul

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 15 Ian. 1903

Banditismul în ISusia.

„Norvoje Wremja" povestesce o serie 
de omoruri și de furturi, pe cari le au co
mis,'de cât-va timp, bandiții din Kaucas. 
Dăcă aceste fapte s’ar fi .întâmplat în Tur
ci»,, suntem sigur, că s’ar fi dat alarmă în 
totă Europa.

La Tiflis, dice foia rusescă, soția con
silierului de stat Tolovski. a fost omorîtă 
de bandiți chiar în pat pe când dormia. 
S’au furat 4,000 de ruble.

De două-orl a fost atăcată poșta. Pos- 
tilonul Dschebejanz și geandarmul Werni- 
scheu abia au părăsit satul Gorabory și au 
fost încunjurațl de bandiți. Ei audiră: 
Potschta stoi\ și au început numai decât 
salvele de puști. Geandarmul s’a apărat cu 
curaj după căruță, er postilionul și visitiul 
au putut să fugă și să se ascundă. Bandiții 
au furat 6,000 de ruble. Dnpă-ce au împuș
cat pe gendarm, i-au luat pușca și glouțele, 
apoi s’au întors la căminele ior.

In Kartschi, o bandă compusă din 
șepte omeni sub conducerea cunoscutului 
tăetor de capete Hamid, a jefuit peste o 
sută de călători, cari mergeau la Alexan- 
dropol.

In apropiere de Batum bogatul casier 
Rachmaninow a fost greu rănit și jefuit. 
Visitiul trăsurei în care se găsia casierul, a 
fost omorît.

Ciar în Batum, diua în amâdă mare, 
cunoscutul .bogătaș Schengelia a fost ată- 
cat de o bandă. Bandiții au deschis ușa. 
Abia putu Schengedia să se uite la ei și

di i 13 Ian. 1903.
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Renta amortisabili...................... •■•’/o AJI.-OCt 99?/a
„ „ Impr. 1892 . . . 5 „ Ian.-lul. 9
„ „ din 1893 . . 5 „ B B 98 —

„ 1891 int. 8 mii. 5 „ Apr.-Ocî. —
„ Impr. de 32'/, mii. 4 „ lai.-Iul. HG.1/,

,, „ Impr. de 50 mii. . i „ n n 86.—
„ Impr. de 274 m. M90 < ,, H H 87.1/,
„ Impr de *5  m. 1891 4 „ n n 88.7,

„ „ Im de 120 mii. 1894 < n 86.
„ Imnr de 90 mii. 1896 4 „ ” n 87—

Oblig, de Stat (Conv. ru-ale) K n Hai-lioi. 87.—
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 n n —.—
,, comunei Bucuresci' 18h3 “u/u ian.-lul. —
„ „ „ din 1884 f’n Mai-woT.

„ dm 188» & „ Ian.-Dec.
„ din 1890 Mai-Hov. —

Scrisuri fondare rnrale . . . Ian.-lul. 97 —
Scris, fondare rurale din 1890 4 n b u 95?/9

„ urbane Bucuresc •’> n 88.’/,
n 80.’/,

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 »
V.'N.

b r

Banca Rom. uit. div. fr. 12.S1 50-'' 150 v.
Banca Națion. uit. ir. 8*. — 500 int’-. v.
Banca agricolă............................... 500 150 v. 2157.
Dacia România uit. dir. 35 lei 200 într. v. 237.—
Naționala de asig. uit. dir. lei 43 2 0 B B 127.-
Soc. bazalt artif. uit. dir. lei 30 290 h b 378.-
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 B B 375—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 1(X’ B B —.—
Patria'1 Soc. de asig. uit. 4 l-i 100 h n —

Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 n B
„ 2 em. u. d. 0 1000 B B

—.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 l. 300 B B

—,—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1 1000 „ B —
Sociat. p. constr de Tramxxs 200 B H —c,—
20 franci aur............................... — n B

—,—
Fabricile Unite de gazose. . 12

S e » m ji t ii r i !
Banca na . a Rom. f>°/o Paris .... 3%
Avansuri pa efecte 6 .. P tersburg . . 5°/.
Banca agricolă 9-10% Berlin .... 5%
Casa de depuneri o1/. Belgia . . . 3 —
Londra .... 3 - Elveția . . . U‘/a
Viena.......................... 3*/ 2

Cursul leșurilor private
din 15 Ian. 19(3

cump. nde

Basilica.................................... 19 40 20 40
Credi .................................... 134.— 438 —
Clarv 40 tl. m.......................... •183.— 192 —
Navig pe Dunăre.................... —.—
Insbruck ..................... 87.— 88 -
Krakau ............................... 75.- 78—
Laibach.................................... 73 — 78 —
Buda......................................... 180.- 186 —
Pa'fiy......................................... 178 - 200—
Crucea > oșie austriacă . . 55.75 56 -

„ „ ung......................... 26.75 27 76
„ „ ital..................... 28.55 28.55

Rudo f................................... 70 — 74—
Salm......................................... 240 — 242—
Salzburg..................................... 73.— 77 —
St. Genois .......................... 255 — 275—
Stanislau .......................... 74 — 78 —
Trientine 4'/,°/n 100 m. c. . 437 — 441 —

„ 4“/„ 50..................... 42 25 44 25
Waldstein............................... 68.— 4t;.-

„ de 10 franci . . . 32.— 35—
Banca h. ung. 4% .... —.— —•—

la
D

D

Semințe
Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 cliilogramt*

dela
Grâu Bănățenesc . .
Grâu dela Tisa . . .
Grâu de Pesta
Grâu de Alb-:, regală .
G/âu de BAcska . . .
Grâu unguresc de nord
Grâu romanesc .

80
80
80
80
80
80
80

8.35
8—
8.39

phnă la
8.50
8.40
8.45

Soiul
Cuali- 
tntea 
per 

Heot.

Prețul pei 
10C ehilograioe

Semințe vechi 
ori noue

dela pănă In
cScara . . . .0-72 6.45 6.55
O-iz • • . nutrey. . 60-62 6.30 6.40
Q rz . . de rachiu 62- 64 5.70 5.80
Orz ... de bere . 64-66 5 55 5.56
Ovăs . . —— .— .—
Cucuruz . . bănățen . 75 .—
Cucuruz . alt soiu . 73 —.— —.—
Cucuruz . ,
Hirișcă . .

n „
5.7o A. —

Producte div. Soiu 1 C u r h u i
delu păn ii

Săm. de trifoiti Luțernă ungur. 0 r0— 58—
„ transilvană ă —.— —. —

n „ bănățenă d —
B ,, roșiă • • hi 65— 59—

Ulei de rapiță rafinat duplu 0H — —.-
Ulei de in . •4

d
d

—T.-- —.
Unsdre de porc dela Pesta 70— 70.p0

dela țeră . —.— — —
Slănină . . sventată . •iî 58— 68.50
Prune .... din Bosnia • • 0

1/50 18-

Lictar .... Slavon și Serbia 0
rl —._ _ .—

din Serbia în s. H . — —.—
Nuci . . . • slavon nou 0

Pi
—

Gogoși. . . ' sârbesc H
n din Ungaria p —.— —.—

Miere . ... ungurescl. 0 —.— —. —
serbescl . 11

Pl
.— —. -

C6ră .... brut . . —.— —
Spirt . . Drojdiuțe de s. — -

Nici o concurență
din Piața Brașovului. 

---------- Vinde =zz

Prima lemne d.e fag
zzzzz msi ieftine, ..

ca ALFRSO PIWR,
Strada Porții nr. 59.

COMANDE se primesc încă:
d-1 Heinrich Z-ntz . .

„ Fritz Hasenmeyer
„ Carol Irkj . .
„ Konnert & C-o.

Str. Porții,
n w

n »
„ Orfan.

1—5.(811)
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__________

a obținea un per bogat 
și pentru a împedeca căderea perului 
a înlătura formarea mătreței și a întări 
pelea capului, se întrebuințați §

BALSAMUL de PER a lui NEUSTÂDTER ?
Garantat. „ , Kfect sisiir.

—] ----------------- Se capeta numai la ------------
jJ E U S K E I’S T A B5 T E

{ț'l (7W>) Farmacia la ,.S hutz Engel11 Brașov Piața Franz Josif, Tîrgul grâului.

8€ Ș

7-10 0

Subsemnatul are onore se se recomande onoratului public 
din localitate și împrejurime, ca 

w primul măestra zidar român -w diplomat, io Brașov,
care întreprinde ori ce lucrări de zidărie nouă și reparaturi, 

ce cad în branșa aces a.
Avend în vedere praxa îndelungată, mă aflu în plăcută posiția de 

a satisface pe deplin orl-ce dorință și a mulțumi pe On. public cu servi
ciile mele. Primesc și pregătirea de planuri, devise și preliminare 
pentru ori și cine, fără deosebire de naționalitate, șt la cas de trebuință 
rog pe On. public a mă însciința prin o carte poștală, asignrându-1 că-'l 
void mulțămi pe deplin.

Tot-deodată rog pe On. oficii parochiale, eforii școlare, cari au de 
cuget a zidi seu adapta școli, case pai’ochiale și altele, a refl-ct.a la 
mine. Sunt la disposiție «»S‘B și cânii 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 ș supravegherea mea proprie, 
asemenea ori ce lucrare luată asupra-mi se face in terminul 
fixat, fără întărdiere și cu preț de tot convenabil.

Rog deci pe On. public pentru sprijinire.
Cu totă stima 

mw voscu, 
măestru-zidar, 

Brașov, Strada Țintașilor Nr. 2/B.(801,1-3.)

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

HANS FIELES
________ în Brașov, StraeSa bârnei or. S3, ........... ..  

“oMeunaaun asortiment mare de stofe
de Eoden-Tiroles neîntrecut de durabile, precum și 

Stofe de SC a m g a e® w
dela cele mai ieftine pănă la cele mai scumpe. Kamgarn 
negru, Peruviens pentru cosritime de saion și iracwi.

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

ZEBecvinoscințe numerose.
Me rog de a visita iViagazinul meu, fără a fi si it 

cumpărătură.

O
la

Oevisa: ZDe^rer mare, câștig' pn.țin.

PIP A V FT ciWBTsm webises 
«> .r.AV civil șă militar.

Am onorea, a aduce la cunoscioța On. public, că ttr- 
liertîl meu de

Croitorie de uniforme și haine civile, 
ce-’l avem sub Biicum Nr. 15 l’am mwtat dela 30 Sep
temvrie 1902 în Strada JVIichaei-Weiss W. 2®.

Atrag atenția p. t. Domni, cari servesc anul de vo
luntar. că la mine se pot căpăta cu 124 corone urmă
tori le obiecte de uniformă:

8 manta, fi tunică, 1 pantalon, I Iblusă, 1 baionetă ■ 
elegantâ cn curea (lupă plac, I păreeliiă mănușii, fi cravată, j

Tote. aceste haine se confeoționeză din stofe fififiC după rnS- 
sură și regulament. Tot-deuna sunt provedut cu stofe englezesc!.

Rugând pe On. public de binevoitorul seu concurs, subsemnez 
cu totă stima

Pu r A V E ÎL.(11-12.)

In urma unei cărți poștale, merg în persona a lua măsura

Se vinde
natural
36 cr.,
32 „

DEPOSIT 
de articole 

igienice.
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Hairas FâeieSy
(754,14—20. Strada Vămei nr. 13.

eocrxcss Mostre se trimit cu bonificarea speseior poștei, eseees

%

apun în rude
SCHICHT.

w

*

*

M .A. E C JL:

Cern seu s«.- cheia 
Săpunul cel mai bun și cu spor 

de aceea cel mai ieftin.
Se prUtâtiMenY

27 -40.(726),

11OU de Ardeal 
litru cu ... .

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

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

cine de bunătatea vinului.
Ou totă stima:

Maria Bucur Băncilă,
(781,7—10.) pe Tocile Nr. 31.

O
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I., ÎS ran îl s t iitt e 3.
Prețuri curente în coverte închise franco și gratis.

Trimiterea în provincie cu Rambursa.
Disoreț ă K. 2, 4 6, 8, 10 etc.

N———------- ------ —----- ——

La Magazinul de haire 
Bila MSCHER

Brașov, Strada Poa'țâî sur. 11. 

se zpote : =

Costum de iOrnă cu..............................
palton de ârnă negru sâu vânăt cu. 
palton scurt de ârnă..............................
Saco de patinat pentru copii . . .
Costum pentru copii dela 3—9 ani . 
Pantalon de ârnă....................................
Halat -...........................................................

Firma 
crești
nă fon
dată 

fi8«5O

18
20
17
10
6
IWo

17

neîntrecute.
în frumseță și precisiune sunt dasornicile mele' vej- 

----- labile elvețiano din ----- 
Oțel negru Briliant

Remontoir-Savonnett, cu capac duplu de oțel negru brilant, 
aparat pr>. cis și fin, (garanție trei ani), cadran care lucesce 
ca opalul, arătător patentat, cercul, mânerul, din 
Attrdculile. Aceste ciasornice sunt forte căutate și fie
care le poită cu plăcere, fiind forte elegant ad justa te

Prețul dimpreună cu ambalagiul fi. 6 —
Ciasornice pentru dame de oțel negiu briliant fără capac, 
forte frumos lucrate IE. î.—. Lanțuri d’aur double potrivite 
pentru ciasornice de bărbați și dame IS. L5O. Ciasornice de

ci-sornic d’argint remontoir cu capac duplu Iii. ă. Trimiterea cu

i

nickel remontbir II. 3.
rambursa. Ce nu convine primesc înapoi, și restitui banii, prin urmare nu-i nici un tisic.

loSCf Spiering, Wiens, I Postgasse 2—22.
Catalog mare ilustrat ou prețurile oiasomioilor, lanțurilor, inelelor se trimite gratis și franco. M

X

Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei “ se pot face și re- 
înoi ori și când la 1-nia și 15 a fie-cărei luni.

Domnii abonențî să binevoiască a arata în deosebi, când voiesc ca 
espedarea să li-se faGă după stilul nou.

Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murit și s6 arete și posta ultimă. ,,&az. Trans*.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


