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aunt a ae plăti înainte.
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Din cnusa sfintelor sărbători ale Crăciunu
lui, ițiarul nu va apără pănă Marți săra.

Crăciunul.
Sărbătorea cea mare creștinâscă 

ce o prăznuim mâne, vestește pace 
și bună voire între omeni. Acesta 
este ținta înaltă a sufletelor, ce se 
ridică peste miseriile și nimicniciile 
lumei acesteia, care nu încetâză a 
se dușmăni și a se resbni.

Nici una din marile praznice 
inse nu este o serbătdre a inirnei 
atât de intimă, ca Crăciunul. Pre
cum membrii familiilor se întrunesc 
ca ee serbeze împreună în liniște și 
cu dragoste sfintele sărbători, așa 
sunt și în vieța poporelor c|ile mari 
sărbătoresc!, când fii lor se întru
nesc, ss reînoiăscă legăturile frăției, 
să se îmbărbăteze și se se întărâscă.

Astfel de praznice naționale am 
avut noi Românii asupriți dintre Tisa 
și Carpați in veacul trecut două. 
Unul mare, care s’a ținut la 1848 pe 
Câmpul Libertății, și altul mai mic, 
la care nu a luat parte și poporul, 
ci numai representanții lui firesc!, 
înțelegem marea conferență națio
nală dela 1881.

Frnmose erau speranțele, ce ne- 
au însuflețit la Crăciunul anului 1881. 
Puternic începuse să pulseze în noi 
consciința națională și tot mai mult 
ni-se închega voința de a nu cruța 
nimic pentru a întări sfântă legătură 
a solidarității naționale, ce a fost 
proclamată de conferență dela 1881.

Trecnt’a de atunci aprope un 
pătrar de veac. Unde am fi noi as
tăzi, decă avântul puternic ce l’a 
fost luat după conferență dela 1881 
nuționalismul nostru în tâte privin
țele nu ar fi fost atât de mult stân
jenit! Și acâsta stânjenite nu s’a 
întâmplat atât prin influințe duș
mane de dinafară, cât mai vârtos 
prin influința fatală a relelor, ce 
s’au încuibat chiar în sinul nostru.

Sunt acum doisprezece ani, de 
când ârășl în timpul Crăciunului fu
sesem surprinși roi Românii da ale
geri nouă dietale. Adecă surprinși 
numai întru cât privea faptul, că nu 
se terminaseră încă niște certe urîte 
ce s’au fost iscat în sînul partidu
lui nostru național asupra cestiunei 
să mergem cu memorandul la tron 
ori să nu mergem? Ne aflam tocmai 
în toiul țăsăturii întrigelor, ce țin
teau a amărî Zilele partidului nostru, 
când etă că ne văzurăm de odată 
în fața necesității, de a țină o con
ferență generală națională, spre a 
lua posiție din nou în fața alegeri
lor dietale.

Par-că aveam un presimț, că 
acesta împrejurare va aduce mult 
rău partidului nostru național. Și 
așa a și fost. S’a sguduit la confe- 
rența din 1892 așa de mult solida
ritatea dintre noi, încât și astăZi 
partidul nostru trebue să sufere amar 
în urma acesta.

Ore neînțelegerile și desbinările 
câte s’au ivit de-atunci pănă adi în
tre noi Românii, cari începusem a 
fi învidiațl de alții pentru unitatea 

de vederi ce domina între noi, în ce 
privea politica națională, nu se trag 
tot de la așa disa afacere a memo
randului? Ceea-ce se petrece acji în- 
tr’o situațiune analoga, nu este ore 
o urmare a păcatelor celor cari au 
luat în deșert solidaritatea națională?

Ne aducem aminte, că în mâh
nirea nbstră am fost scris la 1892, 
că cei ce cu atâta ușurință umblă 
să submineze basele solidarității, nu 
sein ce fac; că nu memorandul era 
lucru principal, ci aceea, ca Româ
nii să nu se învrăjbescă și să nu se 
desbine intre ei și am fost adaus: 
astăZi este memorandul, de care se 
folosesc contrarii păcei și bunăvoi- 
rei între noi. Mâne va veni la rând 
altă cestiune și așa mai departe, 
pănă când vom fi cu totul sfășiațl 
între noi.

Și ătă-ne erăși față cu o între
bare. de care se folosesc dușmanii 
neamului nostru spre a ne desbina 
și slăbi.

Nn mai e vorba de mergerea 
cu memorandul, e vorba să mergem 
ori nu în dietă? E vorba de activiști 
și de pasiviștl. De cei-ee sunt gata 
la orl-ce tocmelă numai să potă 
ajunge în dietă și de cei ce Zi°: să 
ne lăsați în pace, ca să ne putem 
vedea de trebile nâstre, căci codă 
de topor fost’am destul veacuri în
tregi și nu mai voim se fim, nici 
chiar șerjând pe băncile cele fre- 
mose ale pomposului și lucsosului 
palat al parlamentului unguresc!

Codă de topor nu voim să mai 
fim. slugi nu voim sene mai băgăm 
la nimenea, ci, păstrând consciința 
nostră ‘națională și stând pază ne
clintită a drepturilor nostre, ce le-am 
reclamat și le reclamăm de veauuri 
îu luptele nostre istorice, voim să 
ne întărim pentru isbânda viitâre a 
causei nostre sfinte.

In flilele de Crăciun, ce le vom 
petrece cu toții la căminele părin
tesc!, pătrunși de duhul dragostei, 
să nu ne uităm de mama văduvită, 
care astăZi mai mult ca ori și când 
așteptă ca fiii ei să stea la înălțimea 
datoriei lor naționale.

Să fim tari la suflet. Nimic să 
nu ne abată - din drumul nostru. 
Ceea-ce voim, ceea-ce urmărim este 
ca poporul nostru să se potă bucura 
de libertate și de dreptate.

Să fim tar! la suflet, cu credință 
și cu încredere în viitorul neamului 
nostru! Atunci se va topi ca cera 
vrajba și intriga din sînul nostru și 
va străluci erăși mândrul steg al 
solidarității române!

„Conferență electorală^
și aderenții partidului național.
Pe diua de 10 Ianuarie st. n. 1905 

la orele 10 a. m. a. c. sunt convocați )a 
Sibiiu (în sala cea mare de la hotelul „îm
păratul Romanilor") delegații români ai 
cercurilor electorale la o Conferență elec
torală, a cărei ordine de di este 1. Lua
rea unei resoluțiunî asupra situațiunei po
litice. 2. Alegerea comitetului electoral- 
executiv. 3. Propuneri. Convocarea datată 

dela Clușiti 29 Decemvrie 1804, e sub
scrisă de George Pop de Băsesci și Dr. 
Vasile Lucaciu.

Asupra acestei oonvooări 9’a încins 
în sînul partidului nostru național o vină 
discusiune. Omenii se întrebă, care confe
rență e conchemată aici? Aceea a parti
dului național român dela 1881, ori alta, 
bunădră conferență activiștilor dela Orăș- 
tie, Arad etc., cari s’au lăpădat de pro
gramul nostru național și au spart solida
ritatea națională?

Bine că subscriitorii sunt cunoscuți ca 
făcând parte] dintre membrii comitetului 
partidului ales de conferență națională din 
1892. Der nu se vede din convooare de 
au subscris în calitatea acesta, ori ca per- 
sone private; e faptul, că ei și adi con- 
lucră cu desertorii dela stegul partidului 
Dr. Vlad, Vajda Voevod, și alții, i-au adus 
în prepus, că acum ar voi se ajute causei 
activismului se iesă învingătore.

„Libertatea14 din Orăștie, ce ni-a so
sit a<Ji, publică crâmpeiele unui program, 
subscris de Dr. Teodor Mihali, Dr. Vlad 
și Dr. zklex. Vaida-Voevod, și pe care 
aceștia vor se-1 propună conferenței elec
torale din 10 Ian.

Ei bine, din acest program vedem, 
că și Dr. Teodor Mihali, vechiu membru 
al comitetului partidului, a deșertat dela 
stegul programului dela 1881. Cura der 
s’ar pute ca conferență ce-o aranjeză 
acești domni dimpreună cu convocătorii 
ei, mai pote fi conferență partidului na
țional, când sunt chemați la ea toți: 
nu singur numai cei-ce țin la programul 
de la 1881, ci și cei-ce l’au părăsit, și cei 
ce sunt guvernamentali, — seu n’au nici 
un program?

Stând ast-fel lucrurile nu-i mirare, oă 
deja în cele trei patru dile, de când s’a 
publicat convocarea, s’au dat pe față cele 

'mai mari nedumeriri, și aderenții convinși 
ai partidului național rornâu se văd cons- 
trînși a lua posițiune hotărîtă în fața ei.

*

Fiind-că abia au trecut cjâteva «file 
de la publicarea convocării, nu s’a putut 
manifesta încă în public opiniunea ce 
domnesce în partid cu privire la caracte
rul viitdrei confereuțe electorale.

Vocile și declarațiile, ce ne sosesc 
însă, ne indică că în genere părerea este, 
că acea conferență nu e conferență par- 
tipului național. Am publicat în numărul 
nostru de eri (de di), o declarație din Clușiti 
a mai multora, care confirmă acesta.

Adi aflarăm, că adresându-i-se din 
câte-va părți domnului Dr. Alexandru 
Mocsonyi întrebarea, decă aprobă primirea 
de mandate de delegat de cătră aderenții 
partidului jnaționai și decă d-sa ar primi 
un asemenea mandat,—d-sa a r«3puos, eă 
nu pote primi un mandat, de ore-ce nu 
conferență partidului național este convo
cată, ci conferență delegaților, fără consi
derare la posițiunea lor politică-, oă prin 
urmare d-sa nu se pote pune în consfătu
ire, luând angajamentul solidarității, și 
cu acei domni, cari prin activitatea lor 
politică deja au spart solidaritatea națio
nală și despre cari nu are nici o garanță, 
că ore ar respecta și ei conclusele con
trare dorințelor lor, pe cari eventual le-ar 
lua conferență.

Tot în sensul, că conferență convo
cată pe Marția viitore nu are atribuțiunile 
unei conferențe a partidului nostru națio

nal nici în formă,"nici în fond, ne-am pro
nunțat și uoi, âr în numărul de erî al 
fdiei ndstre am publicat o declarațiune- 
subscrisă de d-nii Dr. Frâncu, Dr. Dăianu 
și Dr. Poruțiu și adresată protopopului din 
Coșocna, în care <j'c> că nu pot primi a 
fi delegați la conferență viitdre, de 6re-ce 
nu pot admite, oă convocarea ei ar fi fă
cută în numele comitetului național seu 
s’ar adresa cătră delegații partidului na
țional român, său ar ave în vedere pe 
alegătorii organisați pe basa programului 
de la 1881.

*
Din Deva primirăm adi următdrea 

telegramă:
Vă rugăm a publica în coldnele pre

țuitei „Gazete11, că noi împărtășim pe de
plin principiile desfășurate în declarația 
d-lor Frâncu, Dăianu și Poruțiu, relativ 
la conferență electorală convocată pe 
Ziua de 10 Ianuarie st. n. Stând neclin- 
tițî pe basa programului național de la 
1881, nu-o putem recundsce ca conferență 
a partidului nostru național român.

Francisc Hossu Longin. 
Alesandru Hossu.

Brașov, 24 Decemvrie.
Alegerile dietale. După cum amin

tim și la alt loc al fdiei, ministrul unguresc 
de interne a adresat cătră tote comitetele 
centrale electorale un ordin, prin care 
dispune, să se ia tdte măsurile necesare 
în vederea alegerilor generale dietale, cari 
sunt fixate pe dilele dintre 26 Ianuarie și 
4 Februarie. In ordin se dice, că pentru 
alegerile aceste vor fi valabile esclusiv 
acele disposițiuni, cari au fost valabile cu 
ocasiunea alegerilor trecute. Așa-dârpeste 
trei săptămâni vom ave alegeri. Diarele 
oposiționale asigură, că cel puțin în 350 
cercuri partidele din oposiție îșî vor pune 
candidați.

Proiectul Berzeviczy. Ministrul un
guresc de culte și instrucție, faimosul Ber
zeviczy, a făcut dilele aceste o declara
țiune interesantă ou privire la proiectul 
său de reformă școlară. A spus adecă rupt 
ales, că sunt minciuni faimele, că guver
nul ar renunța la acest proiect, ori oă ar 
voi să între în tocmeli în privința dispo- 
sițiunilor proiectului. Prin astfel de faime 
și soiri răuvoitor© nu numai că guvernul 
e suspiționat, ci se dă nutremânt agita
țiunilor naționaliste ce s’au pornit „cu fu
rie turbată contra acestei reforme nece
sare11.

Din acestă declarațiune resultă clar, 
că guvernul Tisza va aduce în desbatere 
proiectul berzeviczyan îndată ce i-se va 
da ocasiune, în dieta viitdre.

Disolvarea corpurilor legiuitor© 
române. Corpurile legiuitdre române au 
fost disolvate prin decret regal și s’a 
fixat tot-odată terminul alegerilor. Aceste 
alegeri se vor face pentru deputați: Co
legiul I la 1 Februarie 1905; colegiul II 
la 3 Februarie; colegiul III la 5 Februarie. 
— Pentru senatori: Colegiul I 7 Februa
rie; colegiul II 9 Februarie. Colegiul uni
versităților din BucurescI și Iași la 11 Fe
bruarie.

Adunările legiuitor© sunt convocate 
pentru (jiua de 23 Februarie.

Cu esecutarea decretului a fost în
sărcinat primul mintru Gr. G. Cantacuzino.

La numărul acesta se alătură un adaus de patru pagi ne
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ABONAJlîf;^
LA„GAZETA TRANSILVANIEI".

Cu 1 Ianuarie st. v. 1905
se deschide nou abonament, la care Invităm 

pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

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

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

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

de Dumineca:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 4 

corone, pe șese luni 2 corone
Pentru România și străinătate: Pe un 

an 8 franci, pe șese luni 4 franci.
Abonarea se pote face mai ușor 

prin mandate poștale.
ADMINISTRAȚIUNEA.

Revistă politică.
Brașov, 24 Decemvrie v.

Săptămâna acesta s’au petrecut 
evenimente politice însemnate ia noi 
în țeră. La 3 Ianuarie n. s’a ținut 
ultima ședință a dietei actuale. A 
fost o ședință sgomotosă. Deputați- 
lor li-s’a adus la cunoscință, că în 
(Jiua de 4 Ianuarie se va ceti în pa
latul regal din Buda mesagiul de di- 
solvare a dietei, deci deputății se se 
presente acolo pentru a asculta me
sagiul de disolvare.

Actul încheierei și disolvărei 
dietei s’a întâmplat cu ceremonialul 
obicinuit în palatul din Buda în 
presența MajestățiI Sale monarchu- 
lui. Oposițiunea unită nu s’a presen- 
tat la acest act. Ea era representată 
numai de grupul disidențiior, de doi 
deputați ai partidului poporal și de 
membrii oposiționalî ai camerei mag
naților. Din contră s’au prcsentat în 
număr aprope complet deputății li
berali guvernamentali și membrii 
camerei magnaților.

Mesagiul de închidere și disol
vare a dietei l’a cetit însuși Maies
tatea Sa. In mesagiu se face o re- 
privire asupra celor ce s’au petrecut 
în ciclul dietal de la 1901 încoce și 
se accentueză luptele și încurcătu
rile parlamentare, cari au răpit a- 
prope tot timpul ce i a stat la dis 
posiție dietei actuale. In pasagiul 
din urmă al mesagiului se 4>ce, că 
„esperiențele trecutului au îndemnat 
pe o mare parte a membrilor ca
merei deputaților, se pună la ordi
nea cțilei cestiunea reformei regula
mentului camerei, ceea-ce a provo
cat lupte și o situațiune așa de critică, 
în cât nu mai era nici o speranță de 
a se restabili putința de lucrare a 
dietei actuale'1. In astfel de situați
une, cjice mesagiul, era o datorie 
constituțională a coronei de a da 
ocasiune „națiunei" a lua posiție. 
Decă activitatea instituțiunilor con
stituționale se isbesce de piedecî din 
cause interne, „națiunea" e chemată 
să-și spună voința Din aceste cause 
guvernul a cerut disolvarea mai de
grabă a dietei convocate la 24 Oct. 
1901. Și prin acâsta dieta s’a di- 
solvat.

*

In urma disolvărei dietei se vor 
face alegeri noue dietale generale. Foia 
oficială a și publicat un rescript 
prea înalt, prin care noua dietă se 
convocă pe cjitia, de 15 Februarie. 
S’a publicat tot-odată o ordinațiune 

a ministrului de interne, în care ter- 
minul alegerilor e fixat între cailele 
de 26 Ianuarie și 4 Februarie.

S’a deschis deci periodul agita
țiunilor și mișcărilor electorale. Par
tidele unguresc! adresâză mauifeste 
electorale cătră alegători, îșl pun 
candidați! și corteșii în mișcare. A- 
pro pe în tote cercurile vor fi candi
dați și guvernamentali și oposițio- 
nali. Lupta electorală va fi de data 
asta o luptă din cele mai înverșu
nate, sângerose chiar.

*

In ajunul marilor evenimente, 
ce se pregătesc, s’a întâmplat ceva 
8urnrinc|âtor în sînul partidelor un
guresc!. Partidul d>s național, condus 
de contele Apponyi, s'a contopit în par
tidul lui Kossuth. Contopirea, seu cum 
îi mai cjice fusiunea acesta, s’a în
tâmplat în urma decisiunei unanime 
ce s’a luat în conferența de Marți 
a Apponyiștilor. In comunicatul, ce 
s’a dat pe basa hotărîrei, se spune, 
că partidul nu mai consideră de în- 
destulitore basa de la 67 și ca vii
torul Ungariei și a.1 națiunei ma
ghiare pdte fi asigurat numai prin 
uniunea personală și prin deplina in
dependență politică și economică a 
Ungariei. Cu alte cuvinte Apponyi 
și ai săi spun lumii și țării, că de 
acji înainte sunt și ei kossuthiștl de 
la rota.

*
In numărul trecut am amintit 

despre neînțelegerile ce s’au ivit în 
partidul liberal din România, cari au 
avut drept urmare demisionarea 
mai multor miniștri si fruntași li
berali din posturile lor. Aceste ne
înțelegeri nu s’au putut aplana și 
urmarea a fost că întregul cabinet și a 
dat dimisiunea. Regele Carol a însăr
cinat cu formarea noului cabinet pe 
d-1 Gr. G. Cantacuzino, șeful parti
dului conservator, care după mai 
multe consfătuiri cu fruntașii acestui 
partid, a presentat Regelui lista 
noului cabinet, care a și fost pri
mită. Noul ministeriu al României e 
compus în modul următor: Gr. G. 
Cantacuzino ministru președinte și 
ministru de interne, generalul Mânu 
ministru de răsboiu, Tache lonescu 
ministru de finanțe, general Lahovari 
ministru de esterne, Alexandru Bă- 
dărău ministru de justiție, M. Vlă- 
desai ministru de culte, Ioan Laho
vari ministru de domenii și Ionel 
Grădiștea,n ministrul lucrările publice.

Capitularea Port-Ârthurului.
După 11 luni de resistență e- 

roică, armata rusâscă din Port-Ar
thur a capitulat. Dumineca trecută 
la 1 Ianuarie n., comandantul cetă
ții generalul Stossel a trimis genera
lului Nogi, comandantul armatei 
asediatore japonese, o scrisore în 
care i-a propus capitularea. Ge
neralul Nogi a primit și s’a proce
dat imediat, a doua cjh la modalită
țile capitulării. In următorele dăm 
amănunte asupra tragicului sfirșit al 
resistenței Port-Arthurului:

Ultimele suferințe ale Rușilor Ia Port Arthur.
Deja cu câte-va dile înainte de ca

pitulare, din partea Rușilor nu s’a mai dat 
nici o pușcătură. Detunăturile ce se atidiati, 
erau detunăturile produse de aruncarea in 
aer de cătră Ruși a forturilor, a deposi- 
lelor și docurilor. Nimicirea vaselor de 
resboid a costat multă ostenelă. A trebuit 
se se facă mai multe esplosii, pentru-ca 
distrugerea să fie desăvîrșită. Vasul „Se- 
bastopol“ a luat foc și s’a răsturnat. In
trarea portului este închisă prin vasele cu
fundate. Japonesilor nu li-a remas decât 
ruine și o mână de soldați sdrobiți tru- 
pesce și sufletesce.

In ultimele săptămâni vieța în oraș 
era insuportabilă. Timp de cinci dile Ja- 
ponesii au bombardat necontenit forturile 
și au dat neîntrerupte asalturi. Nu mai era 
nici un punct în oraș, care să nu. fi fost 
atins de bombe. Nici răniții n'au fost cru
țați. Șrapnelele și ghiulelele uriașe isbiau în 
spitaluri. Răniții, îngroziți, eșiră pe strade, 
der nici aici n’au putut fi în liniște, căci 
glonțele îi isbiau și acolo. Câțî-va din ei 
putură să ajungă pănă la linia de luptă 
unde cu mâni tremurătore aruncau și ei 
cu pietrii asupra Japonesilor. Timp de 
cinci dile și cinci nopți a durat lupta a- 
cesta înfiorătore. Nici în spitale, nici în 
casele private nu mai era loc pentru ră
niți. Soldații însă în cea mai mare liniște 
își făceau datoria. Nici o vorbă nu se 
mai audia din gura lor și nici ofițerii nu 
mai aveau vr’un cuvent de încuragiare 
cătră soldați.

In astfel de împrejurări, la 1 Ianua
rie Stossel s’a decis a-șl chema ofițerii la 
un consiliu, ca să propună capitularea.

Când trimisul generalului Stossel s’a 
dus cu steag alb la cartierul general ja- 
pones, Ruși capabili de luptă nu mai erau 
decât 4000. Ceilalți 18,000 zăceau răniți 
prin spitale, prin case private și pe străjî. 
Cei mai mulți erau îmbrăcați miserabil. 
Nici unul nu mai avea cămașă.

Duminecă dimineța s’a întrunit con
siliul de răsboiu și pe când generalii se 
sfătuiau, ghiulelele fluerau, bombele cădeau 
și granațele explodau. In acest consiliu de 
răsboiu istoric, s’au petrecut scene sfășie- 
tăre. Consiliul era presidat de generalul 
Stossel și au participat la el toți generalii 
și amiralul Wirren. Stossel a deschis con
siliul cu declararea, că a sosit momentul, 
când —pe basa autorisării primite dela Ța
rul—e dator a pune capăt vărsării de sânge. 
La declarația acesta toți generalii au plâns, 
nici unul din ei însă n’a cutezată contra- 
dice. Mult n’au hesitat, căci seu trebuia 
să se decidă a eși cu cinste din cetate, 
său cu arma în mână să moră pănă la 
unul. Consiliul a decis, deci, capitularea. 
Toți generalii au declarat, că negreșit tre- 
bue se pună condiția, ca nici un soldat 
se nu fie făcut captiv, căci decă acăstă 
condiție nu o va primi dușmanul, vor da 
în aer tote forturile dimpreună cu soldații 
S’a redactat apoi scrisdrea pe care Stbssel 
a trimis’o lui Nogi și s’au stabilit măsu
rile necesare, pentru-ca Port-Arthurul, pe 
cât e posibil, să ajungă numai ruină în 
mânile inimicului.

Diarului „Times“ i-se depeșeză ur- 
mătoreie din Cifu: In spitalele din Port- 
Arthur sunt acum soldați, cari de șepte 
ori au fost răniți, de șăpte ori au stat în 
spital și după-ce s’au vindecat, s’au întors 
la luptă.

Mulți soldați sunt orbiți de teribile 
bdle de ochi epidemice.

Este imposibil de descris groznicele 
și înfiorătorele scene din spitale, cari erau 
pline de răniți, mutilați și de bolnavi de 
beriberi și de scorbut. Putorea din spitale 
era nesuferită. Multe călugărițe infirmiere 
au leșinat, er damele ruse infirmiere țineau 
la nas bumbac parfumat.

Granațele Japonesilor cădeau mereu 
asupra spitalelor mutilând său ucidend pe 
bolnavi în paturile lor, omorînd pe me
diei și infirmieri. Răniții erau nutriți cu 
carne de cal.

Gemetele răniților, horeăelile muri
bunzilor, blestemele și țipetele nefericiți- 
lor, cărora li-se făceau operațiuni chirur
gicale fără să fie narcotisați, erau ceva 
spăimântător. Pretutindeni erau bălți de 
sânge și membre omenesc! risipite.

Condițiunile de capitulare.
Generalul Nogi comunică telegrafic 

condițiunile sub cari s’a făcut capitula- 
jortăreței dela Port-Arthur. Aceste condi- 
țiuni sunt:

Toți soldații și marinarii ruși din gar- 
nisona dela Port-Arthur vor fi făcuți pri- 
sonieri; tcSte forturile, bateriile, vasele de 
resboiti și vapdrele; inunițiuni, cai, mate
rial întreg; edificiile guvernului, tote o- 
biectele aparținând guvernului, vor fi pre
date Japonesilor în starea lor actuală. In 

cas când starea acesta va fi schimbată 
seu obiectele distruse, negocierile se vor 
considera ca neavenite.

Pentru a asigura executarea acestor 
condițiuni, garnisonele forturilor Itsușan, 
Shaoantsușan, precum și fortificațiunile de 
la sud-ost vor fi predate Japonesilor în 
dina de 3 la Ianuarie, la amiadi.

Japonesii vor primi hărțile indicând 
situațiunea fortificațiunilor, minelor subte
rane și sub-inarine și a tuturor obiectelor 
primejdiose; deslocațiunea forțelor arma
tei și marinei; liste indicatore de numărul 
și îndatoririle ofițerilor, echipagiilor și de 
numărul vaselor de tot f.elul, în sfîrșit listă 
de toți civilii.

Față, cu eroica resistență a armatei 
rusesc!, ofițerii armatei vor ave liberta
tea de a-și păstra săbiile, să-și ia obiec
tele lor particulare și necesare trebuințe
lor lor și de a se reîntorce în patrie pe 
parola de onore de a nu mai lua armele 
pănă la sfârșitul răsboiului și de a nu co
mite acte ostile contra Japoniei.

Fie-care ofițer va pute fi însoțit de 
un servitor sub-ofițer.

Soldații garnisonei cu corturile și o- 
biectele lor particulare se vor aduna pe 
piața fixată de Japonesi.

Corpul sanitar rusesc va fi reținut 
atât, cât va fi necesar pentru îngrijirea 
bolnavilor și răniților prisonieri.

Ultimul raport al generalului Stossel din 
Port-Arthur.

„Daily Mail" află din Cifu, că ome
nii sosiți acolo pe nisce jonci chinesesci 
au adus ultimul raport al lui Stossel des
pre situațiunea de la Port-Arthur înainte 
de capitulare. In acest raport se dice:

„Când s’au început primele tratative 
de capitulere, soldații ruși au plâns de 
năcaz. Soldații răniți, cari erau încă în 
stare să țină o armă în mână, voiau să 
alerge la tranșee și să-și vîndă scump 
vieța".

Când Stossel a început tratativele 
de predare, soldații buni de serviciu erau 
în număr de 4000; ba încă și din aceștia 
erau unii bolnavi seu răniți.

Acești patru mii de soldați trebuiau 
să apere o linie lungă de 10 mile.

Japonesii dominau deja tolă cetatea.
Esplosiunile de ia arsenale și de la 

depositele de inunițiuni erau formidabile. 
Tot orașul era învăluit de nu nor de fum. 
Scene ca acelea petrecute la Port-Arthur 
nu s’au vedut nici la Sevastopol. Japo
nesii au dat Portului-Arthur 50 de asal
turi. In ultimul timp bombardările erau 
continue și teribile.

Implorâția lui Stossel cătră Țar.
Generalul Stossel în raportul său de 

la 1 Ianuarie st. n., dice: „ErI diminăță Ja
ponesii au făcut se esplodeze o mină mare 
sub fortul nr. 3, deschijend un foc forte 
omorîtor asupra întregei linii a forturilor. 
După două ore de bombardare, Japonesii 
au dat asalturi zidului chinesesc al fortu
lui nr. 3. Două asalturi au fost respinse, 
însă era cu neputință se ne menținem po- 
sițiunea. Astfel am dat ordin trupelor se 
se retragă pe înălțimile de dindărăt.

„Va trebui să capitulăm. Totul e în 
mâna lui Dumnedeu. Avem perderi enor
me. Colunelii Gaudurin și Semeneff au 
fost răniți. Gandurin e forte grav rănit. 
Comandantul fortului nr. 3 căpitanul Ser- 
day, a murit îo esplosiune."

Stossel di°e apoi în telegramă:
„Țarule, mare suveran al nostru, fii 

îndurător. Am făcut tot ce era omenesce 
posibil. Judecă-ne însă fii milos. Teribila 
și furiosa luptă, pe care o ducem de 11 
luni, ne-a sleit forțele. Soldații au dove- 
nit nisce umbre, nisce schelete".

Stossel spune apoi în raport despre 
distrugerea escadrei rusesci de la Port- 
Arthur de granațele Japonesilor, de ata
curile asupra ouira«atului „Sevastopol", 
de ruiuarea spitalului nr. 6. In cursul hi- 
nei Octomvrie au perit 200 de ofițeri 
ruși.

0 nouă încercare hotărîtore a Rusiei.
„Wiener Algemeine Zeiteng" scrie, 

că în cercurile diplomatice din Viena se 



Nr. 286.—1904. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

spune, că nici acum după căderea Port- 
Arthurului, nu se vor face stăruințe pen
tru încetarea resboiuiui. Nici o putere nu 
va lua așa inițiativă, fără să fie rugată de 
unul dintre beligerant!.

Rusia e hotărîtă să facă o nouă în
cercare hotărîtdre pe mare și pe uscat de 
a dobândi un succes contra Japoniei, re- 
înălțându-și astfel prestigiul armelor. Decă 
încercarea va isbuti, atunci Rusia va fi 
bucurdsă să propună ea însă-și pacea.

— 24 Decemvrie v.

Sărbători fericite tuturor cetito 
rilor, amicilor și sprijinitorilor noștri și 
ai causei ce o representăm!

Congregația extra-ordinară a co
mitatului Brașov este convocată pe dma 
de 13 Ianuarie la orele 11 a. m. în sala 
de la casa sfatului. La ordinea (Rlei: Pro
mulgarea rescriptulm prea înalt prin care 
se convocă dieta pentru sesiunea 1905— 
1910.

Deputăția Brașovenilor la ininis- 
trul-președinte. Joi după amiațli rninis- 
trul-președinte contele Tisza a primit de- 
putațiunea Brașovenilor, cari s’au dus să 
stărue pentru cedarea pieței de sub strajă 
pentru a se întrebuința ca loc de târg. 
Ministrul președinte & răspuns: „Cred, 
domnilor, că cererea d-vdstră se va pute 
împlini în anumite condițiuni. Brașovenii 
pol nădăjdui, că afacerea se va resolva 
favorabil**.

Alegeri comunale în Satulung. La 
alegerile comunale din Satulung, ce s’au 
ținut adi săptămână, au reușit a fi aleși 
ca membri români în comitetul comunal 
d-nii Alexe Verzea, Romul Verzea, Victor 
Popea, Ștefan Boioș, er ca membri su- 
plențl: loan Țiței și Vasile Fărcaș. Din 
doue-fleoi aleși sunt membru români cu 
toții 12 și doi suplențî. In cercul al Il-lea 
B’au ales numai Români, fiind în acest 
cerc Românii în majoritate, er în cercul 
1, fiind majoritatea Unguri, s’au ales nu
mai membri Unguri.

Pentru masa studenților români 
din Brașov. Domnișdrele Iuîia și Olaudia 
Moldovan, din Boziaș și domna Leontina 
Pop n. Moldovan, din Brașov, au dăruit 
20 cor. întru amintirea neuitaților lor pă
rinți Vasilie și Susana Moldovan, pentru 
masa studenților români din Brasov. — 
Frimesoă generosele donatpre cele mai 
căldurose mulțumite. — Direcțiunea șco- 
lelor medii gr. or. române.

Teatru român 'în Sebeșul săsesc. 
Duminecă a doua di de 0/ăciuu d-l Zaha- 
naBârsan, bursierul societății pentru crea
rea unui fond de teatru român va da o re- 
preseutație teatrală îu sala cea mare de 
la hotelul „Leul de aur**  din Sebeșul să
sesc cu următorul program: Jean-Marie 
dramă într’un act. Rolurile le vor interpre
ta d-l Z. Bârsan și d-șora Mariora Muntea- 
nu și 2, Bacalaureata, comedie în
tr’un act localisată diu franțuzesce de N. 
Tincu, în caie afară de d-l Bârsan și d șo- 
riaMunteanu va juca și d-l Ambr. Tătaru. 
Beneficiul se va da fondului pentru aju
torarea văduvelor și orfanilor de meseriași

0 pretură nouă. Din Buzeul ungu
resc ni-se scrie: lu 1 Ianuarie 1905 st. n. 
s’a înființat și deschis în comuni nostră 
Buzeul unguresc cu un număr de locui
tori de aprope 6C00, (toți Români), un 
Oficiu pretoriul nou esclusiv numai pen
tru ținutul celor 3 comune românesc! nu
mite Buzae, care oficiu, — așa cred — 
va aduce un mare folos poporului nostru 
de aci în tPte afacerile sale administra
tive. Primul folos e, că poporul cu pri- 
cine câștigă timpul de 2 dile pierdut mai 
înainte cil călătoria până la orașul Sân- 
giorgiu (44 — 55 chim.) ai 2-lea câștig e, 
că îi rămân spesele drumului și cărăușu
lui, er al treilea câștig este, că poporul 
scapă de ost.enela și neplăcerea drumului 
de 50 chim., în timpuri de ernă seu cri
tice. Tdte aceste ar fi bune și poporul ar 
fi mulțumit, decă nu ar bate la ochi fap
tul, că ministrul a înființat acestă pretură 
într’o comună curat românesc», care pe 
lângă acest,a e situată și la granița Ro
mâniei. Der se vedem, ce ne va aduce 
viitorul. . . Persona denumită, respective

scaunelor, nu e un Român, ci un anumit 
Bartok Kăroly din K.-Văsârhely, care de 
alt fel pare o personă simpatică și cu tre
cut frumos și simț nobil—precum i-a pre
mers faima. O să vedem.

La sosirea dânsului în comună a fost 
salutat de comuna politică prin o corpo- 
rațiune compusă din antistia comunală și 
de o altă corporațiune compusă din preo
ții și învățătorii celor trei comune biseri
cesc!. D-l protopretor a răspuns încântat, 
promițând, că el consideră pe orî-ce 
egal și va lucra în interesul tuturora fără 
considerare la națiune, său confesiune. 
Nu pot se las cu acestă ocasitme neamin
tit un obiceiă reu al Buzăienilor, încuibat 
— se vede din vechime — că decă se în
tâmplă vr’un abtis său alt necaz cât de 
mic între ei, îndată alârgă la judecată. 
Ar fi bine ca ei se dea mai multă ascul
tare conducătorilor lor, cari în interesul 
poporului au căutat și caută să combată 
acest obiceiu urît și dăunător. Un buzăian.

Despre vicarul Titu Budu Ziarul ma
ghiar „Aradmegyei Hirlap*  ce apare la 
Boroșineu scrie un articol de fond, în ca
re aduce laude meritate vicarului român 
gr. cat.'din Maramureș pentru că a introdus 
în acel comitat cu sfatul și cu pilda sa propri 
e cultivarea pomilor, prin ceea-ce a deschis 
locuitorilor un nou isvor de venit. Dâcă o fo
ie streină aprecieză faptele frumose ale u- 
nui bărbat de ai noștri, cu atât mai vîr- 
t.os trebue se le relevăm noi. Numele lui 
Titu Budu a fost pomenit mai deunădî 
tot cu laud*,  când și-a ridicat glasul în 
congregația comitatensă a Maramureșului 
împotriva legei de maghiarisare a lui Ber- 
zeviczy. De asemenea e cunoscut și ca 
autor de cărți bisericesc! și cu deosebire 
„Concordanța biblică1* a lui T. Budu este 
pe cât seim noi singura carte românescă 
de acest soiu și este consultată de predi
catori în tote părțile locuite de Români. 
Ne pare bine, că activitatea d-lui vicar nu 
se restringe înse numai la cele sufletesc!, 
ci îrabrățișeză și pe cele pământesc!. îna
inte cu vr’o treidec! de ani, când d. T. 
Budu s’a dus în Maramureș, a luat sema 
cu durere, c.ă poporul nu se ocupă cu po- 
măritul. Dânsul a făcut, în Sat-Sugatag o 
grădină de pomărit — cea dintâiu grădi
nă în vicariat — și s’a făcut apostolul 
pomăritului. Din acea grădină s’au dat 
pană acuma 17'000 de altoi câte de 2 
—3 an! parte gratis, parte cu 5—10 cr. 
altoiu. Poporul a observat folosul pomi
lor și afli pomăritui e răspândit in Mara
mureș și aduce mari folose. Un proverb i- 
talian dice: „Cel ce a răsădit un pom în 
viâța sa, nu a trăit în zadar1*.  Vicarul din 
Maramureș a răsădit mii și mii de pomi 
și la bătrânețe cu mulțumită pote să pn- 
vescă la activitatea sa. — De ar găsi nu
mai cât de mulți imitatori!

La fondul Museului istoric și et
nografic al „Asociațiunei pentru liter, rom. 
și cultura popor, român**  au mai contri
buit ca resoumpărări de felicitare de anul 
nou. Transport K. 110.— Dr. Liviu Le- 
meny, advocat Sibiifl 8 cor., Iosif Popes
cu, dir. de bancă Reghin 5 cor., Axente 
Moșoiu, notar Bran 4 cor. Mihai Marincaș 
cassar de bancă B. Huedin 3 cor. Euge
nia si Nicolae Dr. Vecerdea, Brașov 10 
cor. Ioan Tipeiu Sebeș 2 cor., losif'Goia, con
tabil Zlatna 2 cor. Ioan V. Russu cano- 
mic Blașiu 6 cor. V. Hosszu, Cluș 10 cor. 
Dr. Z. Chirtop advocat, Câmpeni 10 cor. 
Pant. Lucuța, căp. în pens. 4 cor. Total 
K. 184.— Dr. Diaconovich.

Certa de la patriarchatul ecumenic. 
Ministrul turcesc al cultelor a adresat pa
triarhatului ecumenic o notă, în care îi 
spune, că guvernul a aprobat hotărîrile 
comisiunei speciale însărcinată să cerce
teze asupra crisei de la patriarchal. Minis
terul declară, că tot ce s’a făcut din par
tea patriarhului și din a oposițmnei, nu 
corespunde nici cu statutul bisericei, nici cu 
beratul patriarhului. Decă actuala stare 
de lucruri va dura și decă patriarhul îșî 
va continua administrațiunea cu o parte 
din sinod reînoită, atunci reînoirea defi
nitivă a sinodului, care se va face după 
Crăciun, nu va fi legală. Trebue neapărat 
se ia parte la lucrările actuale ale sino
dului și șepte membri din oposițtune. Al 
optelea membru, oposiționist, mitropolitul 
de la Durazzo, nu trebue să ia parte la 
lucrările sinodala, spune nota, și la urmă 
adauge, că guvernul turcesc a hotărît se 
se dea un blam oposițiunei sinodului. In 
vederea sărbătorilor Crăciunului, s’a ținut 
Miercuri ultima ședință înaintea acestor 

I sărbători. Ședințele se vor reîncepe în 
mod regulat la 8 Ianuarie st. v.

Ciocnire de tren. Pe linia Zălau- 
Carei, trenul ce mergea spre Cărei s’a 
ciocnit Luni cu patru vagone, pe care le 
mânase vântul din stația Acâș. Trenul a 
derailat și atât mașina cât și cinci vagdne 
s’au ruinat cu desevîrșire. De sub ruine 
au scos 20 persone grav rănite. Intre a- 
cestea se aflau mai multe femei, car! au 
zăcut inconsciente mai bine de o oră. Se 
tjice, că mașinistul și un conductor ar fi 
murit pe loc.

Festivalul costumat al societății 
de patinaj din Brașov, va ave loc în cas 
de timp favorabil Duminecă, în 8 1. c. 
sera de la 6—8. Comitetul a luat tdte 
măsurile ca festivalul se fie din cele mai 
bine reușite. Casa societății va fi ilumi
nată. Se va face un munte de ghieță din 
care va eși Sneewittchen cu tdtă curtea 
sa în sănii frumos decorate trase de câte 
4 urși. Patinatorilor costumați li-se vor 
împărți vr’o 200 de lampidne. Patinatorii 
și patinatorele sunt rugați a se presenta 
în costume, mai ales, că între 6—7 nu
mai costumații vor fi admiși se patineze. 
Ospeți maseaț! nu vor fi admiși la festi
val. Duminecă la 12 fire se va anunța cu 
bubuituri de trescuri începutul festivalu
lui.- Detailuri pe placate.

230 milione în fundul mării. Cru
cișătorul chines „Haiti**,  care fusese tri
mes acum un an cu o parte din cheltuie
lile de răsboiu pe care China trebuia să 
le plătescă .Japoniei în urma răsboiului 
din 1894, a perit lângă insulele Elliot, 
împreună cu suma de 230 milidne yeni. 
După multe încercări neisbutite de a scote 
vasul, consulul danes din Șanghai a for
mat o societate cu scop de a scote acea 
comoră. Primele încercări au dat resultate 
bune, în timp de 3 dile s’au scos 8 lădi 
cu aur și un tun de 14 tone.

Revolte de reservist! în Rusia. 
Diarul „Berliner Tageblatt**  află din Mos
cova, că la mieflul nopței au sosit la Ie- 
lisawetgrad trei trenuri militare cu 1500 
reserviștî flămând! cari, resculându-se, pră- 
dară pe pasagerii ce se aflau în gară. Ei 
devastară cârciumile și prăvăliile, provo
când conflicte sângerdse. Trupa reuși cu 
greutate să reprime rescola. Și la Golto 
și Bachmut s’au întâmplat sângerdse re
beliuni de reserviștî.

Socialiștii japones! contra împăra
tului japones. O telegramă din Tokio 
anunță, că guvernul japones a suprimat 
diarul socialist „Heiminsehimvun**  pentru 
un articol contra familiei imperiale și con
tra constituțiunei. S’au sechestrat până și 
maculaturile de la mașină. Editorul și ti
pograful au fost condamnați la câte 5 
luni închisore și la mari amende. A fost 
disolvat și comitetul socialist.

Al 59 și 60-lea. Gassanul „Reuniu- 
nei române fie înmormântare din Sibiiu**,  
a plătit dilele aceste ajutorul statutar ur
mașilor legiuiț! ai reposaților loan Pe- 
trașcu. faur și loan Apolzan, fost, econom. 
Acestea formeză cașul al 59 și 60-lea de 
morte din sînul Reuniunei de înmor
mântare.

Un dar de 15 milione. Regele pe
trolului John Rockefeller, a dăruit de 
Crăciun universității din Chicago 15 mi- 
lione de dolari. Acestă sumă e destinată 
pentru înființarea unei facultăți techno- 
logice la universitate.

Concert de promenadă. Societatea 
de binefacere maghiară din Brașov va 
aranja la 10 Ianuarie un concert de pro
menadă împreunat cu dans în tdte șalele 
„Redutei**.  Intrarea, balcon: 3 cor. bilet- 
de familie pentru 3 persone 7 cor. Bilete 
se pot căpăta la Frații Siraay și la Ki- 
raly Lajos.

6) Succes vindecător durabil. Durerile r!e 
reumatism, crucea spinărei și alte părți ale cor
pului se vindecă cu efect sigur folosindu-se spir
tul și sarea A. Moli. Prețul unei sticle 1 Cor. SO fii. 
Se trimite dilmc cu rambursa poștală de farma
cistul și liferantul curții c. s. r. A. Moli Viena 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provincia se se 
ceră Spirtul A. Moli, provădut cu marca de con- 
travențiă’și subscriere.

0 serbare de Crăciun în Bran.
Bran, 22 Dec. (4 lan.) 1904.

Onorată Redactiune !

AstăJI Mercur!, 22 Dec. v. 1904 cor
pul învețătoresc de la școla centrală din 
Bran din incidentul serbătorilor „Nascerii 
Domnului" au aranjat o festivitate școlară 
religiosă, cum nu se pote mai frumdsă.

Învățătorul diriginte de In acestă 
șcdlă Nic. Runcean dimpreună cu colegul 
seu Trifon Pușcariu și d-șora învățătdre 
Iustina Dan, au sciut se aranjeze împăr
țirea darurilor de Crăciun la elevii se- 
racî, cu o așa pompă, care numai ondre 
le face.

In fața unui public număros și ales, 
aprope totă inteligența din Brâu, deschi
derea festivității se face din partea vice
președintelui Eforiei parochul din Moeciu- 
inferior, George Enescu, cara arată însem
nătatea acestor soiQ de festivități din 
punct de vedere religios, moral și edu
cativ, esprimâod raulțămită tuturor con- 
tribuenților și factorilor, prin car! s’a 
aranjat acestă serbare școlară.

A urmat apoi piesa dramatică „La 
Crăciun“ de A. Popp predată de elevii 
de școlă sub conducerea înv. dirig. Nic. 
Runceanu.

Am admirat dibăcia, cu care micii 
școlari șî-au interpretat rolurile.

Cu un cuvânt a succes de minune, 
și numai laudă merită d-l înv. dirigent 
pentru zelul desvoltat în instruarea ele
vilor la predarea acestei piese.

In al treilea rând a urmat colinda 
„Patru Păstori^ cântată de școlari în 2 
vocî sub conducerea tînărului învățător 
Trifon Pușcariu.

Colinda a reușit splendid. încă fiind 
sub impresia frumdsei colinde, — văd că 
se pune la rând o altă piesa: „Dușmă
noșii11 de M. Drăgan predată de elevele 
din clasa d-sorei Iustina Dan.

De tot frumos a reușit și predarea 
acestei piese,— îndeosebi fetița, care avea 
rolul „Dușmăndsei* 4 a jucat atât de bine 
încât tot publicul a admirat-o.

Laudă d-șorei instructore înv. Iustina 
Dan — pentru succesul obținut, cu eleve
le sale. —

In legătură cu acestă piesă la urmă 
etă apare și „Moș Crăciun**  un moșneag 
înălbit și declară cu voce bătrână — tre- 
murătore, că a venit și a adus daruri la 
copii,—se fie numai buni... Copii ia vede
rea Iui cântă în cor: „Nacerea ta Christdse 
Dumnedeule**  — și tresaltă de bucurie.

A urmat împărțirea darurilor elevi
lor și elevelor prin înv. dirig. Nicolae Run- 
oeanu: o mulțime de haine, cioreci, căciuli, 
opinci, rnânecare, requisite școlare încât 
m’a cuprins mirarea de dărnicia publicului 
brănean. Și mai la urmă s’a făcut împăr
țirea darurilor de pe pom. (Zaharicale.)

Ce a contribuit mult la reușita aces
tei producțiuni a fost buna idee a corpu
lui învețătoresc aranjator — că au pus 
perdele la ferestrile salei se fie întunerec, 
— au îrnprovisat o cortină, — și Ia lumi
na luminărilor din „pomul de Crăciun**  și 
a focului bengalic — totul apărea feeric.—

Am scris acâsta. On. Redacțiune — 
nu ca se laud, — ci se constat în fața pu
blicului numai un adevăr, munca depusă 
în deosebi de înv. dirig. Nic. Ronceanu 
cu acestă ocasiune — se îndemn apoi pe 
corpul învețătoresc de la școla centrală 
se aranjeze și în viitor atari festivității plă
cute și publicului și școlarilor și să urme
ze și alți învățători calea acâsta.

— Un asistent. —

contra morburilor de plumâni, afecțiunilor organelor de res
pirație, precum: bl’Ollcllită Cronică, tUSă convulsivă, și mai ales este recomandat COIlV318SG8D|ilOF 
(îiBglti înâllKCBlKÂ. — Sirolinul promovezi apetitul și face să crească greutatea corpului, depărteză tusa și flegmă și face 
se înceteze asudarea de nopte. — Din causa mirosului și gustului său plăcut este luat cu plăcere și de copil. Iu farmacii să 
capătă în sticle de 4 cor. Să firm ateiițl, ca fie-care sticlă să fie provădută eu firma de mai jos

JF. IIolTni an n-La Roche «fe Co. fabrică chimică Basel (Șvițera.)
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De la Românii din America.
Cleveland O, 15 Decemvrie 1904.

On. D-le Redactor!
Dați-mi voie, Vă rog, să aduc Ia 

cunoscința fraților noștri de acasă urmă- 
toreio lucruri bune, ce s’au petrecut în 
timpul din urmă printre Românii înstrăi
nați aici în Cleveland.

La 11 Decemvrie n. s’a ținut adu
narea generală a Societății „Clubul Ro
mân11 din Cleveland sub presidiul fratelui 
nostru George Opincariu, funcționând ca 
notar Marcu Luzar, secretarul Sooietății.

După deschiderea adunării, se pur
cede asupra punctului 2 din program, 
anume: Secretarul Marcu Lazar în termini 
scurți și precișl arată scopul și tendința 
societății ndstre, care nu e decât cultura 
religidsă, — și rdgă adunarea generală să 
fie conscie de însemnătatea alegerei func
ționarilor săi și să încredințeze cârmuirea 
societății unor persdne, cari să fie vred
nice de funcțiunea lor. Face apoi propu
nerea de a se alege o comisiune de în
credere, care să conducă alegerea.

După mai multe propuneri, comi- 
siunea s’a constituit astfel: Ioan Baciu 
președinte, Ioan Bura notar, Gerasim 
Bota, Ioau Opriș, Ioan Stefan Moga și 
lacob Cristea membrii.

S’a' făcut candidarea oficialilor socie
tății și se procedăză la alegerea președin
telui. Candidați erau: Simion Herlea, 
George Opincariu, loan Minoiu, și Gostică 
Tahopol, toți dmeni vrednici. Cele mai 
multe voturi le-a căpătat Simeon Herlea, 
născut în Vinerea, fiiul neuitatului moș 
Herlea, fost odinioră proprietar în Cujir. 
Vice-președinte a fost ales cu aelamațiune 
Axente German, .secretar I Marcu Lazar, 
seoretar II Nicolae Mihălțian, cassar Mi- 
hailă Borzea. In comisia de împăciuire 
s’au ales: loan Bura președinte, Ioan Ba
ciu secretar, Toma Balaciu și Ioan Stefan 
Moga membrii. Provisori au fost aleși: Cos- 
tică Tahopol, Vasilie Dobrin și George 
Pufu. Bibliotecar tînărul loan Mihaila. 
Membrii in comitet: I. Opriș, G. Opincariu, 
loan Mija, P. Bena, Vas. Andreiu Oțoifl, 
George Adam jun., Ovidiu Borza, Nic. 
Basca și Gerasim Bota.

Intrega alegere a decurs în cea mai 
bună ordine.

*
Protestul Românilor din Cleveland în contra 

proiectului Berzeviczy.
Tot-odată vă aduc la cunoscință, că 

membrii societății „Clubului Român" din 
Cleveland au adresat din ședința estra- 
ordinară de la 11 Decemvrie n. 1904 un 
protest contra proiectului ministrului un
guresc Berzeviczy prin care se țintesce 
la maghiarea șcdlelor poporale românescî 
din Ardeal și țera ungurăscă.

Protestul e subscris de toți membrii 
societății în număr de 80. Acest protest, 
care e ținut în termini fdrte energici, face 
onore Românilor din Cleveland. Combate 
cu argumente târî politica de maghiarisare 
și cere de Ia ministrul Berzeviczy să-șî 
retragă proiectul. Vă voiu trimite în tdtă 
estinderea sa acest protest.*  *)

*) Protestul l'iai primit, însă din oausa lip
sei de spațiu vom reveni asnpra lui numai într’un
numer viitor de Dumineca. — Rad.

Referentul Clubului.

Adunare de învățători.
De lângă Blașiu, 1904.

Onorată Redacțiune!
Vin a Ve raporta despre adunarea de 

tomna a învățătorilor din desp. Blașiă, 
aparținător Reuniunei înv. din Archidiec.esa 
de Alba-Iulia și Făgăraș.

Acesta adunare de tomnă a fost fixată 
.pe diua de 27 Nov. st. n. a. c. în comuna 
Obreja, der din causa nepresentărei mem
brilor pe acea di, fiind un timp forte ne
favorabil, nu s’a putut ține.

Și ca totuși să se facă destul statute
lor și să nu rămână baltă, președintele desp. 
a fixat altă di pentru ținerea adunărei pe 
15 Dec. fst. n. a. c., dâr de astă dată în 
Blașiti.

Atunci, presentându-se membrii în 
număr de ajuns, adunarea s’a achitat de 
datorința sa. Ea șl-a îndeplinit agendele 
ce au fost statorite în program ca ordine 
de di, cu oea mai mare acurateță.

Ca ceva mai vrednio de remarcat din 
acestă ședință am a nota, că aici s’a cetit 
cu amănuntul raportul despre resultatul 
esamenelor din tract, ținute cu finea anu
lui șeol. 1903—4, prin d-1 Demetriu Ban 
înv. în Cergăul-marea, care împreună ou 
d-1 Cruoian Simu, înv. în Ciufud au asis
tat la tote esamene, ca esmișl din sînul 
adunărei desp.

Raportul, în genere vorbind, a fost 
o oglindă fidelă a stărei învățământului din 
întreg tractul; din acela resultă, că causa 
școlară în acest tract e peste tot mulțămi- 
tore, însă decă cei chemați s’ar interesa 
mai bine de causa școlară, ar pute fi și 
mai în ordine.

Durere, dâr suntem cuprinși în mare 
parte de indiferentism și nu ținem cont de 
ceea-ce se face la alte popdre, nu ne in
teresăm noi de sortea nostră așa cum s’ar 
aștepta.

Dintrejpreoțimea tractului, numai preo
tul Obregei On. Domn Artimon Blășan a 
fost present la ședință. D-sa încă de prin 
anul 1892, a dăruit un premiu de 10 fi., 
pentru acel înv. din tract, care va arăta 
mai bun progres în ramul stupăritului. 
Nu sciu ddcă s’a oferit cuiva? Alții au stră
lucit cu absența!

Solidari ar trebui să fim ou toții și 
pretutindeni în aceste timpuri de grele în
cercări, când se submineză cu vehemență 
școla națională. Suntem departe de ceea- 
ce ar trebui să fim I Sperăm însă că ce nu 
e, se va face pe viitor, ca să fim cu toții 
la postul nostru. Să lăsăm indiferentismul, 
să ne închegăm șirurile cu mai multă băr
băție, căci alții ne iau pe dinainte, deși sun
tem noi desp. cel din centrul Reuniunei 
ndstre, care ar fi să fie de model altor des- 
părțăminte. (S.)

Fapte vrednice de laudă.
Feldiora, Dec. 1904.

In unire e puterea, pentru-că mai multe 
forțe spiritnale și materiale, deși modeste, 
întrunite pot produce resultatul dorit, pe 
când destrămate nu pot produce resultate 
îmbucură tore.

Cașul de față, despre care mi-am luat 
libertatea a scrie, ne dovedesce destul de 
clar cele mai sus dise.

In general dis poporul, care descon
sideră biserica și școla, aoeste prețidse co
mori, acela, care nu are inimă, interes și 
dragoste de jertfire pentru înflorirea aces
tor două instituțiunl naționale, acela însuși 
îșî subscrie sentința de morte.

însuflețirea și în consecință, interesul 
viu și simțul de jertfire al poporului român 
pentru biserică și școlă a fost și este o în
sușire cardinală a lui.

Este necesar, ca conducătorii poporu
lui nostru, preoții și învățătorii, să caute 
tdte mijlocele posibile de a îndemna atât 
cu cuvântul, cât și cu fapta pe popor pen
tru însuflețirea și potențarea simțului de 
jertfire pentru biserică și școlă. Decă preoții 
și învățătorii sunt la culmea chemării lor, 
atunci poporul prospereză pe cji ce m rge.

Un rol important au acești faotorl 
amintiți și la formarea și înființarea de di
ferite scopuri. Este sciut, că aceste sooie- 
tățl seu reuniuni cu scopuri de binefacere 
dau dovadă de progres și înflorire și de 
câte-orl audim seu cetim prin gazete, că 
în cutare comună s’a înființat vre-o reu
niune seu de înmormântare seu pentru a- 
ajutorarea celor lipsiți, sâu pentru înfrum- 
sețarea sfintei biserici, pe scurt societăți 
seu reuniuni de binefacere, e semn de pro
gres, e semn de un viitor mai fericit.

Acum venind a descrie modul și chi
pul înființării reuniunei de femei din comuna 
Feldiora, cu mulțămită datorim învățători
lor actuali I. Sporea și N. Ilie, a căror acti
vitate nu se mărginesce numai între părețil 
școlei, ci și în mijlocul nostru a poporului, 
contribuind și căutând tote mijlocele întru 
înaintarea ndstră în tdte cele bune și sa
lutare.

Prin multă străduință și zel li-a suc
ces cu ajutorul femeilor a forma și înființa 
o reuniune de femei, cu sublimul scop de 
a înfrumseța biserica. După informațiunile 
ce le am, reuniunea numără peste 50 de 
membre.

Cred că e un lucru destul de impor
tant a arăta felul și modul cum s’a înfiin
țat reuniunea din cestiune. In 17 Nov. st. 
v. femeile la apelul învățătorilor s’au adu
nat în număr de peste 30 în edifioiul șco
lei, unde și cu care ocasiune învățătorul 
dirigent I. Sporea prin o vorbire însufleți- 
tore indică soopul, pentru care au fost invi
tate și le pune la inimă a urma și densele 
esemplul altor comune și femei și a-se con
stitui într’o reuniune. Vorbesce apoi învă
țătorul N. Ilie despre rolul femeii în so
cietate și le invită și dânsul a îmbrățișa 
cu căldură acâsta idee și a pune basa unei 
reuniuni.

Femeile presente ou însuflețire se de
clară învoite pentru înființarea unei reu
niuni cu scopul de a înfrumseța biserica, 
și decid, ca pe Dumineca din 21 Nov. st. 
v. să se întrunâsoă din nou în școlă pen
tru a-se înscrie de membre, plătind totodată 
și taxa de 2 cor.

In 21 Nov. s’a și întrupat aeestă idee 
a înființării reuniunei, întrunindu-se de as- 
tădată peste 50 femei dintre cele mai 
fruntașe.

Pentru scopul amintit s’au înscris peste 
50 femei contribuind fie-care cu taxa de 
2 corone, er altele cu taxe mai mari. In
tre acestea merită cea mai mare recunos- 
cință și mulțămită stimata domnă Măriți 
Muntean din Brașov, care pentru acest 
scop s’a însoris ca membră fundatore a 
reuniunei, contribuind cu frumosa sumă de 
100 cor. In total s’au înoassat 250 corone, 
cari s’au depus spre fructificare la filiala 
„Albina'1 în Brașov.

Am remarcat la aeestă adunare a fe
meilor pe d 1 Dr. T. Sbârcea, I. Macaveiu, 
I. Vlădărean și alțl fruntași, cari se inte- 
resâză de binele și salutea poporului. La 
încheerea adunărei d-1 Dr. T. Sbârcea prin 
o vorbire bine simțită ureză reuniunei în
florire și prosperare.

In Dumineca din 28 Nov. a fost pri
ma adunare generală, în care s’au cetit 
statutele și s’au înaintat Veneratului Con- 
sistor spre aprobare.

Onore și laudă merită femeile române 
din Feldidră împreună cu învățătorii, pen
tru aeestă vrednică faptă.

Un participant.

RepresentațiunI și petreceri.
Corul bisericei române gr. or, din 

Brașovul vechia va da Joi în 19 Ianuarie 
n. (Boboteză) o producțiune musicală tea
trală împreunată ou dans în sala hotelului 
„Orient" Nr. 1. începutul la 7J/2 sera. Co
rurile le va dirigia d-1 St. C. Voicu, absol
vent al conserv, din Bucurescî și dirigent 
al cor. bis. Intrarea de persdnă 1 cor. Stu- 
denți 80 bani. Contribuirile peste taxă se 
vor publica. Programul: 1) Musioă. 2) a) 
Câți în Christos și b) Pre tine te lăudăm, 
cor mixt. 3) Răsboiui, de Coșbuc, decla- 
mațiune. 4) Noua călugăriță, de *** 5) 
„Serenadă", solo de vioiină, esecutat de 
St. U. Voicu. 6) Hora Grivița, cor bărbă
tesc. 7) Țiganul la tîrg, dialog recit, de 
G. Popoviciu și C. Cârstea. 8) Vlăduțul 
mamei, comedie. După producțiune se vor 
juca „Gălușerul" și „Bătuta"

— Măestri români din Brad aranjeză 
la 8 Ianuarie n. (a doua di de Crăciun) o 
petrecere la Hotelul central din numitul 
oraș.

— Reuniunea română de cânt și mu- 
sică din Lugoș va da la 13 Ianuarie n. un 
concert sub conducerea d-lui dirigent loan 
Vidu în pavilionul otelului „Concordia". 
Program: 1) D. S. Kiriac: Morarul, cor 
mixt. 2) Gordigiani-Vidn : Fetița din Tos
cana, cor mixt. 3) Alexandri: Grui Sân
ger, deci, de 1. Harambașa. 4) Vidu: Du
nărea, cor mixt, soli și acomp. de piano 
de d-na Maria Branisce. 5) Schubert: „So
nata", vioiină și pian de d-șdrele Ella 
loanoviciu și Emiți Avramescu. 6) Vidu: 
a) Nu-mi place E. Caudella. b) Ochi al
baștri, coruri mixte. 7)1. Vidu : „Negruța" 
cor mixt.

— Inteligența română din Mediaș și 
împtejurime cu concursul mai multor în
vățători aranjâză la 9 Ianuarie n. în sala 
hotelului „Traube" o petrecere cu joa și 

teatru. Rolurile vor fi interpretate de: N. 
David, Lucreția Făgețian, I. Mihu, I. Dop, 
D. Marcau, Elena Munteanu și G. Mun
tean u.

— Secția industrială a reuniunei eco
nomice din Orășiie va da la 8 Ian. n. o 
representațiune declamatorică teatrală în 
sala hotelului „Transilvania". Rolurile vor 
fi interpretate de: G. Suciu, Auuța Berian, 
Ana, Boier, Maria Martin, N. Groffu, C. 
Budoiu. G. V. Bidu, N. Oprișiu, N. Bo- 
tariu, Al. Ionel, Aug. Deacu, P. Grozavu.

— Corpul înv. de la șcdla gr. or. 
din Seliște va aranja cu elevii școlei o 
producțiune la 8 Ianuarie n. în sala fes
tivă a șcdlei din localitate.

Literatură.
„Crâșma lui moș Precu" și alte câ

teva povestiri de M. Sadoveanu. Editura 
institutului grafic „Minerva" Bucurescî. Un 
volum de 257 pagini (17 cdle). Prețul 
2 Lei.

Intre prosatorii tineri d-1 M. Sado
veanu ocupă un loc de frunte. Cetitorii 
noștri au avut ocasiune a-se convinge și 
a gusta stilul escelent și fondul serios na
țional al scrierilor lui Sadoveanu din nu- 
merdsele reproduceri din „Semănătorul". 
Coperta volumului are o ilustrație origi
nală, specialitatea institutului »Minerva«, 
care șî-a pus drept problemă ca scriitorii 
buni să se presente publicului cetitor în
tr’o formă esternă aldsă, vrednică de a 
ocupa loc pe masa ori cărui salon.

— „Din vieța marinarului". Nuvele de 
Gh. A. Theodoru. Editura „Minerveiu Bu- 
curesci. Prețul 1 leu 50 bani. Un volum 
drăgălaș de 244 pagini (16 cdle). Pe co
pertă o ilustrație originală corăspundătdre 
textului. Are următorele capitole: 1) Stu
diu introductiv, 2) Sbucium și morte, 3) 
Vijelie și vijelie, 4) Un incendiu la bord 
în mijlocul mării, 5) In fața morții, 6) 24 
ore la larg, 7) Din Londra în America de 
sud. — Chili. — Un marinar de profesie 
își descrie aici amintirile și pățaniile în
tr’un stil frumos. Volumul umple un mare 
gol în literatura nostră, unde subiectele 
de marină au fost pănă acum aprdpe ne
exploatate.

Cei-ce se plângeau, că literatura nds- 
tră beletristică e săracă, — acum n’au de
cât să-și procure bogatele și eEtinele edi- 
țiuni, ce apar aprdpe qlilnic la institutele 
ndstre de editură și cu deosebire la „Mi- 
nerva“. Volumele acestea se pot cumpăra 
de la ori-ce librărie românescă. Pentru 
Crăciun nici că s’ar pute cadouri mai pre
țidse pentru prieteni și cunoscut!.

— „Transilvania" organul „Asociațiu- 
nei" Numărul VI. Anul 35 a apărut acuna 
cu următorul sumar: 1) Apel pentru uni
ficarea ortografiei române, după care ur- 
meză regulele ortografice și glosarul pu
blicat de Academie, 2) Principiile artei 
moderne de Dr. Iosif Blaga (disertațiune 
cetită la adunarea de la Timișora), 3) Co
municări de Ilie Minea, 4) Bibliografie. (Re- 
censiuni scurte și substanțiale). In sfîrșit 
urmeză Analele.

ULTIME SCIR1.
Lonilra, 5 Ianuarie. „Agenția 

„Reuter" primesce din Port-Arthur 
scirea, că în oraș se află 10,000 ce
tățeni și 25,000 combatanți dintre 
combatanți 20,000 sunt răniți și bol
navi. Nu s’au aflat decât 80,000 to
ne cărbuni și puține proviaiunl. Mu- 
nițiunea lipsa cu totul și din causa a- 
cesta a capitulat cetatea. Japonia a 
pierdut în timpul asediului de 11 
peste 50,000 de dmeni la Porth Arthur. 
Intrarea formală a Japonesilor în 
cetate va fi la 6 Ianuarie. Stossel e 
bolnav, Nogi încă a îmbătrânit for- 
nai și abia se mai mișcă și el.

Newyork, 5 Ianuarie. Presidentul 
Statelor Unite Rosseivelt a oferit Ru
siei bunele sale servicii de interven
ție pentru pace. Ambasadorul rus 
Cassini a declarat inse, că Rusia va 
continua răsboiui.
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Dări de s6mă.
D-nil I. Haizea, George Fuciu și Ro

mul Puica din Colialill constată, că cu 
ocasiunea producțiunei aranjate la 28 Aug., 
au intrat la cassă ca taxă de intrare și su- 
prasolvirl suma de cor. 134 și 30 b. din 
care s’a spesat 116 cor. 76 b., rămânând 
venit curat 17 cor. 54 b., care sumă s’a 
dat fondului pentru înființarea unei reu
niuni de cântări.

— Cu ooasiunea produoțiunei teatrale 
aranjate la 28 Aug. în Vad au intrat la 
cassă 93 cor. 80 b., din care s’au spesat 
87 cor. 80 b. Restul de 6 cor. s’au adaus 
la fondul coriștilor de acolo. — George 
Ursu cassar, Oct. Popp controlor.

— Cu prilejul producțiunei teatrale 
împreunată cu dans, ce s’a aranjat la 13 
Aug. în Buciutn-Șnsa au intrat ca contri- 
buirl peste taxa de intrare dela d-nil: 
Dr. Zosim Chirtop, adv. în Câmpeni, 17 
cor.; Dr. Li viu Micșa, adv. în Deșifi, 8 c. 
40 b.; Dr. Ștefan C. Pop, adv. în Arad, 
6 cor.; Dr. George David, adv. în Abrud, 
3 cor. 40 b.; Sim. Dandea, contabil în Bu
cium și N. N. câte 2 cor.; Nic. David, Ni- 
colae Macaveiu și Ionuț Macaveiu din Bu- 
cium-Șasa, câte 1 oor.; M. Macaveiu și N. 
Danciu, din Bucium, câte 80 b.; Maria 
Țandreu, Bucium, 60 b., Balea, olerio din 
•Cărpeniș și I. Ieszkely, poștar în Bucium, 
câte 40 b.; Nio. David, contabil în Bucium, 
Ir. Coroiu, comerciant și N. N. din Bucium 
■câte 20 b. Au mai contribuit după prima 
producțiune dela S.-Petru fără a participa: 
d-1 Dr. Laurențiu Pop, adv. în Abrud 
5 oor. — Ariton M. Popa, președ. corn. 
Aranjator.

— Cu ocasiunea petreoerei de vară 
aranjată la 10 Aug. în Reghinul săsesc 
s’au încassat ca taxe de intrare și contribuirl 
peste taxă suma de 375 cor. 30 bani, și 

■5 lei. S’a spesat 203 cor. 38 b. Venit cu
rat 172 cor. 2 bani, care s’a dat biserieei 
gr. cat. de acolo. — Petru Uilacan, preșe
dinte, Iosif Șipos cassar.

— La petrecerea din 1 Sept, aran
jată de tinerimea academică din ținutul 
Năseudului s’au încassat ca taxe de intrare, 
ca contribuirl peste taxe și ca contribuirl 
dela mai multe persone, cari n’au partici
pat, suma totală 229 cor., s’au cheltuit 141 
-cor. 56 b., venitul curat de 87 cor. 34 b. 
s’a predat direcțiunei gimnasiului din Nă- 
-săud pentru „Masa studenților". — Comi
șelul aranjator.

— D-nil Moise Birtolom și Ioan I. 
Handrea oonstată, că cu ocasiunea repre- 
sentațiunei declamatorice teatrale dată în 
Lăscud la 6 Noemvrie s’a încassat ca taxe 
■de intrare și ca contribuirl peste taxă su- 
■ma de 123 oor. 80 b. S’a spesat 52 cor, 
.30 b., âr restul de 70 cor. 30 b. s’a pre
dat curatoratului biserieei.

— D-1 loan Morariu secretarul Reu- 
•niunei meseriașilor români din Bistriță a- 
duce la cunosointă, că cu ocasiunea repre- 
^sentațiunei teatrale dată acolo la 27 Noem
vrie s’au încassat 167 cor. 40 b., s’au spe
sat 108 cor. 6 bani, venit curat 59 cor. 34 b. 
La fondul steagului a intrat separat suma 
-de 9 cor. 52 b.

— Următorii domni, au binevoit a 
■contribui la succesul material al produc- 
-țiunei aranjate de tinerimea română din 
Zfirneștl în diua de Sf. Marie:

Nicolau Garoiu, adv. 10 cor., Dr. Iancu 
Mețian 10 cor., D-na Saidl, Bu.curescI, 2 cor., 
D-na George Uie, Râșnov, 1 cor., B. Bude, 
învăț, dir., 2 cor., Aron Pană 2 cor.. Pre- 

>hal, funcționar la fabrica de celuloză 5 cor., 
D-na Kopacz 4 cor., Costi Ianoviciu 3 cor., 
D-na Binder 4 cor., K. Kautny 8 cor., N. 
Micudă 2 cor., Dr. Trnovsky 4 cor., Voi- 
oulețu 1’20 cor., I. Dan, protopop, 6 cor., 
AL Kopony, directorul fabricei, 5 cor., E. 
Uurișan 2 cor., Fărcaș, compt. 2 cor., Ni- 
codim Dan 2 cor., V&leriu Pană 2 cor., 
Andrei Șenchea 3 cor., Iarca Șona 2 cor., 
G. Cutean 1 cor., Recker înv. 2 cor., Mi
klos 1 cor., Istvănfi 1 cor., Gonezi 1 cor., 
loan Vodă, notar, 5 cor., Nic. Sperchez, 
învăț., 3 cor., I. Minea P20 cor., Nic. Lupu 
•2 cor., Dr. loan Dobre 2 cor., G. Jinga 1 
cor., loan Ooleș, primar, 3 cor., loan Stră- 
voiu, paroch, 6 cor., Ioan Sperchez, înv., 
2 cor., Stefan Stf. Mețian 2 cor., Ștefan 
Dobrean 2 cor., I. Comșa Baiu 2 cor., Stef. 
Bulmez 2 cor., Iacob Orație 1 cor., Radu 
Mețian 2 cor., H. Vestem 2 cor., loan Ne- 
ina 2 cor., Bardoczy 2 cor., Dr. Oskâr Ha- 
morsky 5 cor., Nic. Runcean, înv., 2 cor., 
Horvath 1 cor., Kopacz I. 1 cor., D-șora 
Iustina Dan, înv., 2 cor., Ioan Comșa, corn. 
2 oor., Paraschiva Isac P20 cor. Mai mulți 
la olaltă 530 cor. — ZârneștI, 26 August 
v. a. c. — Tinerimea rom.

KDLTE ȘI DE TOTE.
O Juewrie de Crăciun.

In anul acesta publicul londones a 
căpătat de Crăciun și anul nou o jucărie 
cu adevărat prețiâsă din punctul de ve
dere scientific: e un borcan cubic cu o co
munitate de furnici.

Boroanul e de un picior quadrat âr 
furnicarul are o adâncime de un sfert de 
țol. Pământul întrebuințat e un amestec, 
pe care cresc ciuperci. Furnicarul ouprinde 
vr’o 200 de furnici lncrătore. Prețul e de 
aprope 15 franci.

Domnul, oăruia i-a venit ideia de a 
aduce furnicarele acestea în pieță audise o 
prelegere a unui entomolog, care a arătat 
un asememenea furnicar și a fost rugat de 
femei nobile ca să le procure și lor câte 
unul.

Prin copacul Borcanului se pot vedâ 
furnicele, cari au fost luate de pe livedl, 
mișcându-se și luorând. Ele îșl fac de sus 
în jos un drum, care duce la camera prin
cipală; de aici trei cărări principale duc 
în locașul interior, în mijlocul căruia se 
află trei stîlpî. In fundul aoestui loc se află 
iatacurile copiilor, unde tînăra generație e 
apărată de vătămare.

Furnicile îșl au „vacile" lor proprii, 
oarl sunt conduse de lucrătore la păscut. 
Cu ajutorul unei lupe, se pot vede insec
tele ce servesc ca vaci aședate într’o boltă 
din care ies capetele, ele nu trebue să um
ble libere ca celelalte. Unele furnici stau 
împreună în grupuri ca și cum ar discuta 
noutățile dilei, altele umblă cu sarcini pe 
drumul principal, altele încă sunt ocupate.

Un asemenea furnicar ar dura șese 
ani, nu se dă hrană insectelor decât de 
patru orî pe an, un furnicar dăruit la Cră- 
oiun trebue prevăjut cu hrană în April, 
când se adaugă o linguriță de apă și un 
vîrf de cuțit de miere. Temperatura nu su
pără pe furnici și ele lucreză diua și la 

. lumină artificială.
*

Ijiga virginelor iietrane.

Un număr de fete nemăritate din Bris
tol au făcut din necesitate o virtute și au 
fundat „Liga virginelor bătrâne".

In adunarea constitutivă, care s’a ți
nut (jilele acestea, secretara ligei a emis 
părerea, că dâcă fetele rămân nemăritate, 
ele sunt pe calea ferieirei. S’au adoptat 
apoi următorele statute:

1) Tote membrele trebue să fie în 
vîrstă de 17 pănă la 30 de ani, să porte 
haine lungi și să se friseze. Membrele sunt 
invitate a-se îmbrăca în mod cât să pote 
mai atrăgător și a fi în manierele lor cât 
se pâte mai mult domnișore.

2) Membrele sunt obligate: a) a fi cu 
totul indiferente față de bărbați, b) să 
urască amorul și căsătoria.

3) Membrele sunt obligate de a re
comanda cu totă stăruința liga și avanta
jele ei fetelor tinere, cari pot deveni vic
timele rătăcirilor amintite la punctul 2.'

4) Fie-care membră trebue să fie în 
situațiunea de a-șl pute agonisi singură 
existența, așa ca să nu fie silită a-se că
sători.

Secretara reounosce, spre marea ei pă
rere de rău, că nu e ușor de a căpăta mem
bre nouă. — O credem.

*

Cât face perul unei femei ?

Tribunalul din Paris s’a ocupat (filele 
acestea cu grâua cestiune: cât face părul 
unei femei ?

Dâmna de la Caile, o aparițiune a 
salonelor din Paris, cunoscută atât prin fru
musețe cât și prin bogăția ei, s’a dus — sunt 
acum câteva luni — la un friser din piâța 
Vendome pentru a-se frisa și a-șl spăla 
capul.

Friserul a întrebuințat pentru acâstă 
procedură benzină parfumată. De odată se 
întîmplâ o esplosie și frumosul păr al dom- 
nei de Calle era în flăcări. Friserul rămase 
înmărmurit, pe când nenorocita țipa de 
spaimă și năcaz. Din fericire o calfă a fri- 
serului avu presența de spirit și aruncă 
peste capul domnei de la Caile o jachetă și 

stinse astfel flacăra. Ea însă pierdu părul, 
deși nu mai suferi nici o altă arsură și re
clamă contra friserului cerând 50.000 franci trestie și rogojinile; prin acâsta ei cred să 
despăgubire Tribunalul i-a acordat însă nu- S0 înlăture pericolul.

*
Ceft'șitorul și domnul

mai 5000 franci.
*

Femeile englese în funcțiuni publice.

Din o statistă englezescă estragem 
următorele date interesante, cu privire la 
funcțiunile publice, în cari se află numerose 
femei englese:

In Anglia fac praxă 212 femei me
dice, 140 dentiste și 3 femei, cari ocupă 
funcțiunea de medici de vite. Cu funcțiu
nea. de esecutori la tribunale și judecătorii 
se îndeletnicesc 387 femei. 1219 dame se 
ocupă cu literatura scriind romane, novele 
poesii etc., dintre oarl 23 se bucură de un 
renume oreșl-care literar. 3699 dame se 
ocupă cu pictura, între cari 212 femei, cari 
sunt artiste în văpsirea și colorarea odăilor 
și a firmelor de prăvălii. 2280 fete și fe
mei șe ocupă cu rolul de a sta „model". 
78,000 sunt îngrijitore de bolnavi, 55.784 
femei sunt angajate ca funcționari în diferite 
birouri. Urmâză apoi 382„Comis vojageuri" 
de gen femenin, între cari 94 femei, cari 
oălătoreso din oraș în oraș în afaceri de 
vin (!), 58 zarafi femei, 265 cantoniere la 
căile ferate, 219 ciocli, 8 vizitii-femei de 
omnibusurl și 660 vizitii la alte trăsuri și 
căruțe. In fine 54 homari, 4 căldărărese, 
6 ferarl de arme, 316 fauri și covaci, 440 
băieșe, 3 măcelari și 1317 dogărițe. In 
statistică nu sunt introduse miile de lucră- 
tore în fabrici.

*
Mtirtea celui nici bogat obh din 

Egipet.

In Cair a murit în 21 Dec. n. a. c. 
cel mai bogat om din Egipet ou numele 
Menșaui Pașa, care din țăran simplu ce 
a fost, a ajuns se fie proprietarul provin
ciei egiptene Kerașpeh. Din viâța acestui 
bogătan se povestesce următorul episod, 
care s’a petrecut acum doi anî: Pe moșia 
Khedivului Raglieh se furaseră acum doi 
ani doi tauri din cei mai frumoși. Menșaui 
Pașa, prietin intim al Kedhivului, aflând 
despre acesta, s’a obligat a căuta pe hoți 
și după-ce i-a prins, i-a încuiat. Hoții, doi 
țărani, negând săvîrșirea aoestei fapte, au 
fost bătuți de însuși Menșaui Pașa și apoi 
din nou internați în temniță.

Autoritățile englesesci n’au fost de 
loc mulțămite eu acâstă procedură, ba din 
contră fau osândit pe Menșaui Pașa con
form legilor penale la 3 luni temniță grea. 
Aflând despre acesta Menșaui Pașa, a cău
tat în chip și mod să scape de acâstă pe- 
dâpsă și văcjând, că autoritățile englese nu 
vrâu să-l achite, a rugat să se aduoă un 
mare cântar, promițând că va da atâta 
aur, cât vor cântări taurii furați.

Englesii însă nu s’au învoit nici cu 
acâsta și Menșaui Pașa a trebuit să stea 
închis 3 luni.

Despre Menșaui Pașa se mai spune, 
că a fost cel mai mare bine-făcetor din 
țâra sa și că donațiunile sale de miliâne 
pentru scopuri de binefacere nu erau lu
cruri rare. Aoum 22 am, când a fost răs- 
cola cea mare a indigenilor contra Euro
penilor, dânsul s’a întrepus pentru acești 
din urmă. Din causa acâsta a fost și deco
rat 'de cătră statele europene. A avut nu 
mai puțin decât 42 decorațiunl.

* 
3: ■ ->
De ee sinii JaponesiE iniei de statură?

După cum se soie, Japonesii sunt de-o 
statură forte mică. Așa' un om, care e de 
o înălțime de 1 metru și 60 de centimetri, 
acela e un adevărat uriaș. Ca să vindece 
bâla acesta națională, au stiîns nu de mult 
un congres, la care au luat parte cei mai 
mari învățațl ai Japoniei. Domnii aceștia 
apoi au găsit, că ce e causa de Omul ja- 
pones e așa mio. Anume Japonesul nu șâde 
ca noi pe soaune, ci stă cu pioiârele în
crucișate pe un fel de rogojină: acesta le 
e felul de a ședâ. Acâsta are mai cu sâmă 
la biieți de urmare, că sângele nu pote cir
cula liber în tote părțile trupului și așa, 
mai cu sâmă părțile inferiors ale trupului, 
piciârele, nu se pot desvolta pe deplin, nu 
țin pas cu desvoltarea celorlalte părți ale 

corpului. Congresul a cerut guvernului ca 
barem din școli să se scotă scaunele de

Un domn se apropie de un cerșitor, 
pe oare avea obiceiul să-l miluâscă. Dându-i 
gologanul, îi cfise :

— Dâr erî nu te-am vădut.
— O, domnule — îi răspunse acesta 

cu ore-care mândrie, — Dumineca nu lucrez, 
fiind-că țin la repausul dominecal...

intre femei.

D-na A.: Bărbatu-meu mă chinue, mă 
lovesce, acâsta e adevărat, dâr nu e așa 
rău pe cât pare, căol la urma urmelor, are 
o inimă bună...

D-na B.: Care însă bate prea tare!

Căîindarul Plugarului.
In editura tipografiei A. Mureșiartu 

a apărut „Căliudarul Plugarului*  
pe anul comun 1905. — Anul XIII.

Ca și în anii trecuți, așa și în 
anul acesta — al treisprezecelea al 
esistenței sale — ,, Căîindarul Pluga- 
ruluia, fidel numelui seu, întră în 
casele cărturarilor și omenilor noștri 
de la sate și orașe, ca prin învăță
turile și povețele din ramura econo
miei se le îmbogățâscă cunoștințele 
și să-i îndemne la muncă rațională, 
servindu-le tot-odată de călăuză în 
viața practică. In afară de acesta, 
cei cari se vor grăbi a-și procura 
„Căîindarul Plugarului^, vor mai ave 
prilegiu de a-și petrece câte-va ore 
vesele și senine, cetind bucățile alese 
și instructive din partea literară și 
distractivă, anecdote în prosă și ver
suri, glume, povețe și diverse.

Conținutul „Câlindarului Pluga
rului11 este următorul:

Cronologia anului.—Regentul anului.
— Sărbătorile și alte dile schimbătOre. — 
Calculul sărbătorilor mai mari. — Posturile.
— Urmâză partea strict calendaristică: 
cele 12 luni ale anului, la fie-care lună 
dându-se sfaturi despre lucrările, ce are 
să le făcă economul, care ține să-și pârte 
economia după tote cerințele. —• Ta
xele telegramelor și poștale. — Taxele 
pentru pachete și pentru porto-tarif după 
greutate. In partea acâsta se dau îndru
mări cu privire Ia regulele de observat la 
trimiterea de scrisori, bani și pachete. — 
In rubrica despre timbre și taxă, se arată, 
ce anume timbre și taxe se cer la tot fe
lul de petițiuni, documente etc.

Rubrica târgurilor e și de rândul 
acesta fOrte bogată. După datele oficiOse 
și de nou îndreptate și publicate de mi- 
nisteriul de comerciu, se arată târgurile 
libere din Ardeal, Bănat și țâra ungu- 
râscă, cu observațiunile necesare; apoi 
târgurile din Bucovina și Ungaria, precum 
și târgurile aranjate în serie cronologică 
(după lună).

Partea economică a Câlindarului cu
prinde următârele articole din ramura eco
nomiei: Cunoscerea pămentului, de Th. A. 
Bogdan ; Cultura rațională a cartofului, 
de Gh. Manolescu ; Economul ca doctor, de 
loan Georgescu; îngrijirea și pregătirea 
pămentului în școla de pomi', de A. Bol- 
odr ; Cultura macului.

In partea literară se publică : „Gro- 
șița, care i-a adus noroc", o frumosă po
vestire de Jassy Torrund (trad. Oniță) ; 
Ochii negri (poveste) de E. Părăianu; Le
genda ^Ștefan cel Mare și îngerii^. Urmâză 
Anecdote poporale și Glume, de Marion, 
Speranță și alțl scriitori, în versuri și 
prosă.

— O ilustrațiune representând ve
chea cetate a Huniadeștilor.

Se publică apoi Povețe interesante și 
instructive pentru viâța economică și cas
nică. Câte-va sfaturi din ale bucătăriei și 
Diverse.

Partea restantă cuprinde anunțuri pe 
mai multe pagini.

Căîindarul Plugarului costă esem- 
plarul 44 bani -|- porto, și se vinde la Ti
pografia A. Mureșianu Brașov. Abonații 
(fiarului nostru pot să procure căîindarul 
și de-odată cu reînoirea abonamentului la- 
fâia nOstră.
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1W" Domnii abonați ai foiei 
nostre, cari nu și-au reînoit încă 
abonamentul sunt rugați a-1 re- 
înoicât mai curând ca se nuli se în
trerupă regulata espedare a dia- 
rului.

Administrațiunea 
„Gazetei Transilvaniei".

Wnudecarea dejplinft a boBe- 1ob° secrete. Să nu pregete nimeni îa- 
tr’o cestiuue atat de gingașe a se presenta 
odată în persona, pentru ea cu ajutorul 
instrumentelor speciale aduse din streină- 
tate poți afla puc.tual locul, causa, răs
pândirea și starea bolei, ori cat de adânc 
ar fi boia înrădăcinată în organism. Pe basa 
acestei esaminărl poți cu siguranță afla și 
calea, pe care ajungi la videcarea răului, 
ceea-ce fie-care o pote face acasă fără de 
a-și împiedeca ocupațiunile. Decă cine-va 
nu pote veni în persbnă, atunci să-șî des
crie boia ou deămănuntul și după ce va 
fi esaminată, va primi deslușirile de lipsă 
și leaourile trebuincidse pe lâDgă ținerea 
în cel mai mare secret. In scrisore pune 
marcă de răspuns. După încheerea curei, 
scrisorile se ard seu la cerere eapresă se 
retrimit.

Un astfel de locuitor și eurățitor e 
institutul special al d-rului Palocz, medic 
de spital (Budapesta VII Kerăpesi-ut 10) 
unde eu bună voință și consciențiositate 
capătă ori cine (bărbat seu femee) deslu
șiri asupra vieții secsuale, unde i-se cu
răță sângele bolnav, nervii i-se întăresc, 
trupul întreg se eliberăză de bolă și sufle
tul de chinuri.

Fără eonturbarea ocupațiunilor dil- 
nice Dr. Palocz vindecă de ani de dile ou 
siguranță, repede și din fundament eu me
todul seu propriu de vindecare și cașurile 
cele mai neglijate, bălele de beșică, de 
țeve, de testicule, de șira spinărei, de nervi, 
urmările onaniei și ale sifilisului, boia albă, 
bole de sânge, de piele și tote bolele ce 
se țin de organele secsuale femeesci. Pen
tru femei e sală de așteptare și intrare 
separată. Oonsultațiunile le dă însuși Dr. 
Palocz de la 10 ore în. a. pănă la 6 ore 
săra (Duminecă pănă la 12 ore la amiadl).

Adresa Dr. Palocz, medic de spital, 
Budapesta VII, Kerepesi-ut 10.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop,
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se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Publicațiune de licitație.
Edificarea casei parochiale din 

cimuna Feldiora, protopresbiteratul 
Brașovului se va da în întreprindere 
pe calea licitațiunei minuende în 9/22 
Ianuarie 1905 la orele 11 a. m. în 
sala de ședințe a comitetului pa
rochial.

Prețul de strigare e de 6000 
cordne.

Licitanții au să subscrie condi- 
țiunile înainte de începerea licita
ției și se depună vadiul de 10°/0 din 
prețul strigării.

Plata prețului edificării va urma 
în trei rate egale și adecă: prima 
rată se va plăti ia înoeputul lucru
lui, a doua la punerea edificiului sub 
coperiș și a treia după colaudare.

Comitetul parochial îșî susține 
dreptul a putea alege pe ori și care 
din licitanțl fără considerare, dâcă 
e acela minus oferent.

Vadiul oferentului, cu care se 
va încheia contractul va rămâne 
ca cauțiune după colaudare încă 6 
luni.

Planul'și pretimunariul împreună 
cu condițiunile de licitare se pot 
vede orl-când la. epitropia parochială 
din Feldidra.

Comitetul parochial.
Feldiora, în 5 Ianuarie 1905.

Stefan Taus, loan Tăban,
președinte. 1—3.,16'01 epitrop.

| Nr. 10489 — 1904.

PUBL1CAȚ1ME 
referitor la fassionarea venituri
lor aparțânâtore la darea de venit 

de cl. IV.
Amploiații de stat, amploiații ju

decătorești, amploiații vre-unei fun- 
dațiuni comune, oficianții comunali, 
oficianții bisericesc!, oficianții unei so
cietăți, seu oficianții privați, oficiali, 
cancelisti, personal c-ri în luna Ianu
arie 1905 trag leafă fixă seu pen
siune, gratificațiune ori taxe de onore; 
văduvele cari trag pensiune, seu gra
tificațiune, conducători! de prăvălii, 
cari sunt aplicați constant, îngrijitorii, 
manipulatori, comptabili, cassari și 
peste tot tote acele calfe și toți lu
crătorii auxiliarii cari au leafă lunară 
mai mare de 80 cor., precum și pre
oții, cari au leafă fixă, profesori, în
vățători, instructori, scriitori, artiști, 
servitori de cancelarie etc. sunt obli
gați ca să indice în foia de fassio- 
nare, ce li se va trimite gratuit, ve
nitul aparținătorii în darea de venit 
de cl. a IV, afară de aceea direcțiu
nile întreprinderilor și a institutelor, 
primăria, cassa, proprietarii de pă
mânt seu de prăvăliă, de la care con
tribuabilii îșî trag plata, încă se pot 
obliga, ca despre personele aplicate 
la dânșii seu în prăvălia lor, să îna
inteze o listă cu numele și plata res
pectivilor la comisia pentru statorirea 
dării.

Plătitorii de dare au se arete în 
foia de fasionare pe basa datelor din 
a. c. seu a anului antecedent peste 
tot leafa ordinară, pensiunea, gratifi- 
cațiunea seu competința de onore, cu 
un cuvânt tote acelea venite, cari le 
trag în urma ori și cărui serviciu îm
preunat cu oficiul lor, fie ’n bani gata, 
seu în naturalii, seu în alte beneficii.

De sub fassionarea acestor venite 
nu sunt scutite nici chiar acele com- 
petințe, pentru cari nu se plătesce 
dare, deore-ce numai personele com
petente de a statori și prescrie da
rea sunt chiemate de-a judeca, că 
vre-un câștig ore-care în bani gata 
seu un venit în naturalii seu alte ve
nite cad în sfera dării de venit de 
cl. IV, seu nu.

Prin fassionare falsă a venitelor 
aparținătdre dării de venit de cl. IV 
cu intentiunea de-a păgubi statul (§ 
31 din art. de lege XXIX 1875) 
se comite transgresiune în contra ve
nitelor statului, care se pedepsesce 
1 — 8 ori cu suma cu care a voit 
să păgubescă statul. Suma care o 
constatează definitiv organele compe
tente pentru statorirea dării, să con
sideră drept sumă cu care s’a păgu
bit statul, oficianții întreprinderilor 
publice cari sunt deobligate a da so
coteala publică, asemenea și cei a 
Reuniunilor nu fasionează, ci între
prinderile și reuniunile respective sunt 
obligate a fassiona venitele acelora, 
de a încassa dela dânșii darea de 
venit aruncată și de-a o plăti la cassa 
statului în quartale de' an.

Ofițerii, oficianții și amploiații, 
cari îșî trag plata de la stat seau de 
la cassa vre-unei fundațiuni publice 
manipulată de stat, nu sunt obligați 
se fassioneze, darea de venit a aces
tor contribuabili o statoresce oficiul 
financiar și o încasează în cassa co
mună prin detrageri lunare.

Deacă cine-va are mai multe ve

nite cari aparțin dării de venit de 
classa a IV., atunci tote aceste ve
nite se contrag și după suma con
trasă se prescrie darea de venit de 
cl. a IV-a.

Brass 6. 1904 Decemvrie. 
__________ Perceptoratai orășenesc 
Nr. 10489—1904.

PUBLICAȚIUNE 
referitdre la fasionarea venitelor 
aparthietdre la darea de câștig 

cl. a III.
Contribuabilii sunt obligați de a 

fasiona pănă în 20 ianuarie 8905 
venitul curat după câștigul seu afa
cerea sa, pe timpul celor 3 ani pre
mergători ai anului de dare, seu dacă 
afacerea nu ar exista de atâta timp, 
atunci venitul curat pe timpul dela înfi
ințare, adecă pe|timpul existenței ace
leia. Ca câștig curat se consideră par
tea acea a veniturilor din afacere seu 
ocupațiune, care resteză după ce se 
detrag spesele necesare pentru con
tinuarea afacerii seu a ocupațiunii; 
acelea spese însă a proprietariului 
afacerii seu peste tot a plătitoriului 
de dare, cari nu sunt în legătură nici 
cu afacerea, nici cu ocupațiunea, ci 
se recer seu pentru susținerea sa, seu 
a familiei — nu vin detrase din ve
nitul agonisirii.

Decă cineva trage venit din mai 
multe întreprinderi și isvore de ago
nisire seu de venit, este deobligat de 
a fasiona separat despre fiește-care 
întreprindere, afacere seu agonisire.

Acei plătitori de dare, cari lu- 
creză cu calfe, trebue se alătureze 
la fasiune și o listă despre lucrători, 
în care e de-a se induce prompt nu
mele respectivilor, diua intrării în ser
viciu și leafa lunară seu anuală.

Acel plătitor de dare, care întră 
în șirul plătitorilor a dării de venit 
de cl. a III. numai după conscrierea 
contribuabililor și a obiectelor de da
re, este obligat să-și înainteze fasiu- 
nea în decurs de 2 luni de dile, nu
merate dela diua deschiderii afacerii 
sale, supuse dării.

Listele pentru fasionarea veni
telor aparținetore dării de venit de 
cl. a III., precum și a calfelor apli
cate în afacere, se dau plătitorilor de 
dare gratis din partea antistiei (pre- 
ceptoratul orășănesc),

Cei ce fasioneză sunt obligați 
a împlea tote rubricile din listă, și 
ca dovadă că singuraticele date le- 
au comunicat punctuos și consciențios, 
în loc de jurământ î-și dau cuvîntul 
de onore ca cetățan, î-și subscriu 
numele, adăugând diua și locul.

Acesta fasiune trebue subșter- 
nută antistiei comunale (perceptora- 
tului orășânesc) în decursul terminu- 
lui mai sus amintit.

Toți acei plătitori de dare, cari 
cu ocasiunea conscrierii contribuabi
lilor și a obiectelor de dare, fasio
neză fals în scris seu verbal despre 
afacerile, întreprinderile, câștigurile și 
isvorele de venit, cu scopul de-a pă
gubi statul, seu denegă acestea, seu 
î-și baseză fasiunea pe date a căror 
falsitate se pote documenta, prin de
negarea în parte, seu peste tot a 
singuratecelor obiecte ide dare, comit 
transgresiune în contra venitelor sta
tului și se pedepsește în sensul §-i 
100, al art. de lege XLIV, din 1883.

Bras so, 1904 Decemvrie.
Perceptoratu! orășenesc.

| Nr. I 489 1904.

PUBLICAȚI UNE 

referitore la fassionarea venitelor 
(lin carnete și rente.

Venitele, cari cad sub darea de 
carnete și darea de rentă trebue fassio- 
nate din partea celor ce le folosesc 
seu din partea personelor morale pănă 
în 15 Ianuarie 1905.

Obiect pentru darea de carnete 
și rentă formeză ori-ce avere, care 
nu e supusă nici mijlocit, nici direct la 
dare, nici de pământ, nici de casă 
nici de câștig, precum la darea, care 
au sâ o plătescă întreprinderile și reu
niunile, cari sunt obligate a depune 
socotelă publică, cu deosebire formeză 
obiect pentru dare de carnete și rente 
totsoiul de carnete, quote și dividende 
cari le primesce vre-un locuitor al 
acestei țări (individ seu personă mo
rală) din următdrele isvore de venit, 
anume:

a) Din rente viagere fie din țeră sau 
streinătate, din provederi pentru starea 
de revisuire sau din rentepentrurudenii.

b) Din capitale asigurate prin ama
nete sau întabulare sau prin simple 
obligațiuni, cambii sau și alt soi de 
contracte dacă banii sunt dat! împrumut 
fie în țară sau în străinătate, tot asemene 
și din capitale fideicomisionale, fami
liare sau fundaționale.

c) Din drepturi ce sunt incorporate 
pe pământuri din țară, cari însă nu 
sunt supuse dării de pământ.

d) Din acții din țări streine fie fon- 
ciere, urbane industriale sa u comerciale..

e) Din obligațiuni de stat, sau
f) obligațiuni de ale comitatelor, 

dacă nu-s eliberate de dare prin vre-o 
lege specială.

7) Din venitele, ce le trag pe 
basa de avisurî, cărticele de depuneri,, 
alte documente de depuneri sau pe 
basa de contocurenturi după banii de
puși spre frucțificare la institute de 
credit, cari pe basa statutelorlorprimese 
și depuneri, mai departe la case de 
păstrare și la tote institutele de credit, 
cari fac și afaceri de păstrare de bani.

Contribuabilii sunt scutiți de a face 
fasiuni despre venitele din următorele 
capitale, anume:

a) din obligațiunile de stat nu
mite mai sus.

b) din carnetele după obligațiunile 
de prioritate supuse dării.

c) Din carnetele capitalelor asi
gurate pe întabulare cari le-au îm
prumutat întreprinderile și reuniunile 
obligate de a da socoteală publică.

Dare de camătă după aceste carnete 
le plătește în cașul a) Statul, în cașul 
b) și c) societatea care plătesce camăta 
o detrage din camăta ce o plătesce 
celui ce trage cameta și 0 transpune 
la perceptorat.

Venitul din capitalele aședate la 
institute de bani menționate sub g) 
proprietarii acestor bani de asemenea 
nu-s obligați a face fasiuni.

Pentru aceasta însă institutele 
de bani sunt datore:

a) A arăta suma carnetelor plătite 
după capitale a-le arăta la fie-care 
pătrar de an în Martie, Iunie, Sep
temvrie și Decemvrie.

b) a arăta la percep to râtul resgese 
suma carnetelor capitalisate tot la ju
mătate de an și tot-odată a-și trimite
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darea ce cade pe acele carnete, sunt 
îndreptățite a rețineadin cametile plătite 
sau capitalisate suma dării plătite.

Fiind-că darea de carnete și rente 
este a-se statori tot-deauna pe basa 
carnetelor folosite în anul ce premerge 
anului de dăjduit: de aceea pentru 
statorirea dării pe 1905 trebue fu
sion at venitul de carnete și rente din 
anul 1904.

Darea de carnete și rente se 
statoresce pentru contribuabil tot
deauna în localitatea unde-și are locuin
ța permanentă.

Contribuabilii cari isvorele lor supuse 
dării de carnete și rente le fasionează 
cu intenție de a prescurta Statul în 
venitele sale — fie în scris seau verbal 
— seau cari ascund isvorele lor de 
venit prin acea că seu le retac seau 
’•pun mai puțin: se pedepsesc în sen
sul art. de lege XLIV din 1883 § 100.

Brass6, luna Decemvre 1904.
Perceptoratul orășenesc.

Nr. 10489-1964.

PUBLICAȚÎOE 

referîtdre Ia sarclnele de pe case 
și pământuri cari sunt a-se scădea 
la statorirea dării supletorie după 

venitul general.

Dare supletorie după venit ge
neral se plătesce:

a) 30 perțente pământuri, după ca
sele supuse dării de chirie, după dă
rile directe de stat prescrise pe anul 
curent și după aruncul pentru res- 
cumpSrarea pământului.

b) 40% după casele, cari plă- 
■'aty\ dare după classe.

c) 20% după case și pămân
turi, cari beneficieză de liberarea de 
dare, perțentele se socotesc după 
suma de dare, care ar fi trebuit să 
se plătescă sub numirea de venit ge
neral și arunc pentru rescumperare, 
decă proprietatea nu ar avea bene
ficii de a fi liberă de dare pe un 
timp oreși-care.

Proprietarului de casă seu de 
pământ, a cărui proprietate este în
greunată cu împrumuturi, în sensul 
articolului de lege XLVI § 13 i-s’a 
dat următorul beneficiu:

a) I-se scade proprietarului 10% 
din cameta de pe un an ce a plă
tit’o după suma capitalului încă ne- 
pifitit pănă la finea anului precedent, 
der acesta numai în cașul decă și dau 
toria și și carnetele sunt intabulate.

. 5) La împrumuturi luate de la 
institute de bani, cu condițiuni de 
a replăti capitalul în mai mulțî ani 
în sume fixate, camătă se socotesce 
socotindu-se cât cade pe un an în 
sensul carnetelor statorite în contract 
decă împrumutul se replătesce nu 
la începutul anului ci în decursul 
aceluia atunci se va socoti camăta 
anuală proporțional după carnetele din 
anul prim și cel din urmă și așa 
i-se va statori venitul anual general.

Carnetele ce se plătesc după dă- 
file statului intabulate nu se subtrag 
a statorirea dării pentru venit gene- 
•al. (1883 XLVI. § 16).

Din disposițiunea luată sub a) 
se vede limpede, că basa scăderii 
seu a subtragerii o formeză acea sumă 
ie camătă anuală, care se plătesce

după restul de capital rămas neplătit 
la finea anului ce premerge anului 
în care se statoresce darea. Der decă 
un proprietar de pământ în luna lui 
Ianuarie 1906 a luat un împrumut 
de 100.000 corone de la un privat 
și din aceata pănă la 15 Decemvrie 
a replătit 60.000 corone, atunci basa 
scăderii seu a subtragerii pe anul 1907 
o formeză 10% din carnetele ce se 
plătesc dupărestul capitalului de40.000 
corone neplătit încă la finea lui Dec. 
1906.

Acestă procedură însă se refe- 
rescenumaila împrumuturile îndatinate 
menționate în alineatul a), pentru-ca 
acestea se deosebesc în mod evident 
de împrumuturile luate dela institute 
cu condiții de plată speciale.

Și anume pentru institute de cre
dit, cari dau împrumuturi la statorirea 
venitului general se observă urmă- 
torele:

aa) Carnetele după împrumuturile 
ce se dau cu replătire într’un număr 
anumit de ani se socotesc pe întrega 
durată a anilor și apoi drept cassată 
se acea sumă, care cade pe un an 
socotită după perțentul de camătă 
pus în contract pentru un an.

bb) Din camăta ce cade pe anul 
de dare — nu pe anul precedent — 
se iau 10% și în modul acesta se 
îndeplinesce acest beneficiu și la îm
prumuturile. care se’ncep în decursul 
anului (1891 41.187 P. M. R. 1891 
P. K.)

Observăm la acest loc, că sub 
cuvântul camătă la statorirea dării 
după venitul general, înțelegem acea 
camătă, care o plătesce institutul după 
împrumutul original și o petrece și 
în cărticica partidei cu un perțent 
ore-care fixat, nu pote forma însă basă 
pentru scădere, ceea-ce se plătesce la 
institut pentru replătire din capital 
seu sumele ce se detrag partidelor 
din partea institutelor sub titlul de 
administrație (1893. Ord. M. Fin. 
28058 P.’ K. 1893 Nr. 13).

Fassiunea trebue dată la primăria 
comunală (perceptoratul orășenesc) în 
anul de dăjduire și anume 
1 — 31 Ianuarie.

Fasiuni intrate mai târdiu 
sul ord. M. Fin. 21275 din
Martie 23 publicată în P. Iv. nr. 10 
numai pe calea justificării se pot valora 
și acesta numai decă se dovedesce 
că întârzierea s'a întîmplat dintr’o 
causă neîncunjurabilă.

Despre fasiunea presentată se dă 
adeverință, care servesce drept dovadă.

Escepțiuni fac cașurile menționate 
sub b), pentru-,că acei plătitori de 
dare, cari i-au împrumuturi de la 
vr’un institut și-l întabuleză după ter- 
minul pentru fassionări, au dreptul 
în termin de 30 de dile dupăîntabulare 
să arete la direcțiunea financiară, că 
prin prescrierea dării înainte de întîm- 
plata întabulare a împrumutului, i-s’a 
făcut nedreptate și cere îndreptare.

Toți plătitorii de dare, cari cu 
intenție ■ umblă să păgubescă erariul 
în cestia dării de venit general arătând 
datorii neîntabulate, comit transgre
siune și se vor pedepsi.

Bra 9s 6,1904 luna Decemvrie.
Perceptoratul orășenesc.
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anul al XVIII-lea nu deschidem, pentru-ca acesta 
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Deviaa Calicului e: Râs cu ori-ce preț.
Abonamentul anual pentru Austro-Ungaria e 6 cor. po an, 

pentru Străinătate 7 franci, și se plătește înainte.
Numeri de probă espedăm numai celor ce ne trimit 50 filen.
Cei-ce nu-a feciori d’ai lui „bani gata”, dacă prin o cores

pondentă poștală se obligă, că vor plăti abonamentul cel 
mult până în 1 OctOîîlvrie 1905, primesc „Calicul” pe credit.

Afară de Austro Ungaria „Calicul” nu se espedeză pe credit. 
Abonamentele se adresâză cătră:

ADMINISTRAȚIA „CALICULUI” 
în SiSIIU (NttgyszeEjen).1-2,15'31.
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ȚP A RM A (BA mea, aflatdre 
într’un ținut locuit curat de 

Români, cu vânclare anuală de 
I 6000 cor., si bine asortată, 
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iiferanții curții ces. r.
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Struguri frumoși, durabili 
numai acela pote cultiva, care va cere 
gratis Catalogul cu prețuirile acelei 
mai mari popinierl de vițe, care s’au 
fondat cu ajutorul și controla Statului. 

4—20,(1540).
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TDnfJnha cea mai frumosă a femeii este 
A ' ___  ura bust frumos!

Apa KATHE pentru sîn.
Mijloc sensaționaJs 

scutit prin lege, pen
tru a dobîudi un bust 
frumos, cu efect mira
culos. Apa Kăthe se fo
losește numai pe din 
afară, de aceia e po
trivită pentru ori-ce 
constituție corporală. 
Apa Kătho pentru ?:n 
este de feliu vegeta- 
bil, și nevătămătore.
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'Mfinune mare a secolului present 
L" e s te in venția
Ciasornicului de buzunar

Anker syst. ROSKOPF Patent, 
merge reeulat după minută, 
’ ' " ' I................. fi. 2 20

cu capac gravat frumos . „ 2.65 
„ „ negru „ . . „ 3.-

Lanțuri de nickel, aurite cu compas fi. —.45 
In cas de neconveniență, banii se returneză.

La dorință trimit prețuri curente gratis si 
franco de Ciasornice de aur, argint China, Mu- 
sicalii, părți constitutive ale ciasornicelor, unelte 
și 1603 ilustrații. 8—10

]F. PAf'1, Krakau. Oster. 
Zielotrsagasse 3. Fondată în 1852.
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Al farmacia W. LINGNER
A.
*

o piele mdle și un teint trandafiriu? 
Acela s6 se spele iu fie-care di cu 
renumitul supun medicinal 

Beremantfs „LilisMilctaifsi

(Marca: 2 mineri.)
de'a Bergmann & Co. in Dresden și 

Tetschen a/E.
Se cttjjielî». bucata cu 8C 5»asaa, 

în farmaciile: 
VICTOR ROTH la ,,Ursu“, 
FR STENNER la ,,L?u“, 
JUL. HORNUNG la „Arap“, 
TEUTSCH & TARTLER drog.

- 1 în Sighisora.J. B MIRSELBACHER sen. 1 ’

în Brașov;

Prețul unei sticie 4 fl. cu instrucție.
Se trimite sub discrețiune cu tambursă, prin 

Mm KÂTHE MENZEL, Wien 
XVIII, Schulgasse 3, I. Stock, Tiire 78. 

10—0.1495. ?
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Compactorie Română.
Avem onore a aduce la cunoscința On. public român 
și jur, că am deschis sub firma

Âicolae Coliban și Fratele
Brașov, Strada Biserîcei nr. 6,

(vis-â-vis de Gimnasiul Român, casele d-lui A. Vlaicu) 

Legătorie ie cărți, 
arangiată cu mașin nouă și cu litere moderne și ornamente 
pentru ori-ce aurituri, în care legătorie se perfecțîoneză tbte 
lucrările ce se ating de acâsta branșă, dela cele mai simple, 
până la cele mai fine legături. Asemenea pentru legături de 
protocble pentru cancelării, cărți bisericești, de rugăciuni etc. 
în tomuri, singuratice de ori-ce mărime, pe lângă asigurarea 
unui serviciu prompt, solid și ieftin

Asigurând pe On. public, că ne vom da totă silința de a 
satisface cerințelor. în speranță că On. public ne va încuragia 
în întreprinderea nostră, semnăm

Nou!

din
loc

©
© 
© s
© 
©

Cea mai scumpă comoră este sănătatea!
Ca scut în contra recelei, din care vin diferite morburi, servește încălță

mintea bună și caldă; dacă piciârele sunt calde, tot corpul omului este ferit 
de recâlă. Deci recomand Onor, public ÎȘSagaziitaiS meu din =

KSr Strada. BFoxții. xxx- XCl ‘>2^1 
cu mare asortiment de încălțăminte de iarnă, pentru oraș, pentru voiagiu, 
pentru patinator , vânători, pentru dans său nunte etc. — Mărfuri solide mo
derne și prețuri ieftine, spre esempiu vre-o câteva prețuri indioate aci :

X cu totă stima

X BfiicoSae Coliban și Frateie,
i(=) legători <Se cartă.

s 
© 
© 
©
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

©
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BANI! “
Avem onore a aduce la cunoscința On. public, că în urma 

legăturilor avantajoase ce avem cu cele mai puternice bănci 
din țeră și străinătate, suntem în plăcută poșițiune a esopera 
cele mai ieftine și mai favorabile împrumuturi hipotecare. 
(Pe pământuri ori și unde, pe edificii înse numai la orașe și 
orășele). împrumuturile se dau pe termin de 10—50 ani și 
anume: pe pământuri cu 4— 4'/2% Pe edificii cu 4'/2~5'/2°/o-

Pentru votarea unui împrumut se recer următorele documente: 1) es- 
trasul cărții funduare; 2) copia foii catastrale și 3) cărticica de dare. Ou 
documentele deodată este a se trimite suma de 3 cor. pentru manipularea 
și pentru acoperirea speselor poștale.

Cu informațiuni și prospecte servim pe lângă trimiterea unei marcă 
poștală de 20 filer! pentru răspuns.

Tot prin noi să pot contracta asigurări de vieță cu condițiunl 
ne mai pomenite, primind asiguratul la espirarea termicului de asigurare 
dividende pănă cam la 50°/n a sumei asigurată, er în cas de morte nu nu
mai că primesce eredi! întreaa sumă, ci ii-se restitue și tote ratele solvite 
pănă la morîea asiguratului.

Intrevinim cumțt&mrea si vinderea de realîlâtâ. — Cine 
doresc© a cumpăra ori a vinde pământuri, edificii, păduri, mine și’ întreprin
deri industriale să ne descrie obiectul și tot-odată pentru corespondiiiță și 
ținerea în evidență taxa de 6 cor., contra cărei sumă facem oferte intere- 
saților misiunațl.

In fine mijlocim cumpărarea de instrumente și nsașine agri- 
co!e, precum și motoruri de ori-ee soit», dela cele 'mai mari fa- 
briol și ou prețurile și condițiunile cele mai moderate.

Oferte sunt a se adresa la:
„PECUNIA",

întreprindere de credit, Sibiiu (Nagyszeben)
Strada Poplăcii nr. 27.
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Cruce seu stea duplă electro - magnetică
ZFa

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză
Nu e mijloc secret

pe lângă garanție.
se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

1
1
1
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Pentru Dame:
păr. Ghete postav cu piele dela fl. 3.—
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Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatui acesta vindecă și folosește contra: durerilor do.cap și dinți, migrene, no 
uralgie, impadecarea circulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, au^ul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
oeală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, carl la tractate normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate. — In cancelaria mea se află atestate incur se din t6te păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțumire invențiunea mea și ori-cine pote examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45 cJD® DU se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s'a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis s ese 
confunde cu aparatul „Volte.,11, de ore-ce ,,Ciasul-VoltaLi atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea orucei male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi 
Prețui aparatului mare e S cor.

folosibil la morburi, cari nu sunt 
mai vechi de 15 ani.

Expediție diu centru și locul de vendare pentru teri i streinătate e:c. 

MOLLER ALBERT, Budapesta, v’ colțul strada Kâlmân.

Prețul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.
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Pentru bărcațî: 
pr. Ghete postai, piele nigra

n

n
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fi. 3.50 
„ 2,20 
„ 4.20 
» 6.- 
„ 8.50 
„ 1-20 
„ 4.50 
„ 5.50

1
1
1
1
1
1
1
1

Galoci căptușiți . . „ „
Șoșoni de [gumă . . „ „
Pantofi din piele, pt. dans „

„ de miresă, albe dela „
„ „ „ de lack „ „
„ „ casă calde „ „
„ de Boxkalf de patine „

Pentru copii, fete; băețl în orl-ec forme, în mare alegere și forte ieftine.

1.35
3.80
1-60 ®
1.90
1.70"-
0.80
5.50

w 
“J 
O)

Galoci ©ăptuș. cu flanel dl. 
Șoșoni cu gumă, . . dela
CismeHahna piele niagră

„ Moft russe. de vânat 
„ de voiagiu Pislă .

Ghete lack de salon . .
„ Bax de patinat

ca
0
w

Prăfurile-Seidlitz ale lui Moli
AeritabHe numai, deeă fiâeare eutiă este prove<|«iă eu marea de 

ajterare a lui A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbiebse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidșlor și 
a celor mai diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate CoroDe *2. — 

Ffilsifieațiile se vor urmări pe cale jwiecdtorescă.

și sas*©  a lui HolB.
IIwa■ mn i deca fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu 
vunidugliu liUIlidl, plumbul lui A. Moil.

Franzaranntwein-ul și sarea este fârte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelii. 
Projul unei sticle originale plumbate, Corone 1.90.

Săpun de copii a lui Moll. X 
Cel mai fin săpun de copii și dama fabricat după metodul cel mai nou pentru cui- 'ț*/  

tivarea rațională a palei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provăduiă cu marca w 
de apărare A. Moli.___________________________  O

TicSmiiiterea priaeSpală prin $2
Farmacistul A. Q

c. și r. fnrnisor al curții inwiale Viena, Tuciilatiîieii 9 §
Comande di:i provincia 3e efectueză țilnic prin rambursa poștală. 

La devosite sd se cera auumit preparatele provedute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL. M

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neutâdter 
și an gr os la D. Ereinia Nepoții.
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se distinge
după declarațiunile autorităților medicale:

„Resultat în totd’auna sigur și mulțumitor".
Prof. Dr. Erhnrdt, Berlin, director al clinicei medic. 

„Chiar și în cantități mici are efect și nu este desagreabilă la 
beut“. Prof. Dr. Kussmaul, Heidelberg, director al clinicei medic, 
cantitate mică, abia 150 gr. are efect sigur.* 1

Prof. Dr. de Korânyi, Budapesta, director al olinicei medicale, 
general lăudată ca avend gust bun“.

Prof. Dr. de Buhl, Miinchen, director al inst. patologio.
„Un gust mult mai bun, decât la alte ape".

Dr. Hofnieyer, Berlin, medic dirigent al spitalului Elisabet. 
„Produce efect chiar și în cașul, când intestinul este iritabil, 

iară dureri și fără greutăți".
Prof. Dr. de Lenbe, Wiirzburg, director al clinicei medicale, 

„întrebuințarea este liberă de ori-ce consecințe desagreabile." 
Prof. Dr. Baccelii, Roma, directorul clinicei medic. 

„Supără acțiunea stomacului, mai puțin decât alte ape mi
nerale".

„în

„în

Prof. Dr. Theodori, Bucurescî, medicul regal. 
„Chiar la întrebuințare mai îndelungată nu provdcă indisposiții". 

Prof. Dr. de Bamberger, Viena, director al clinicei medic. 
„Efect unitar, forte bun, chiar și la întrebuioțare mai îndelungată11. 

Prof. Dr. Drasclie, dirigintele secț. V., a spitalului general. 
„Se întrebuințeză cu folos pănă în ultimul timp.* 1

Prof. Dr. Schauta, Viena, director al clinicei I., pentru bole de femei.

Certificatul ministrului de resboiu c. și r. (secția sanitară) în Viena.
„Apa amară Francisc Iosif are aprope fără escepție efect sigur și 

repede, necausând nici chiar la întrebuințare mai îndelungată indisposiții 
seoundare. Bolnavii o beau bucuros din eausa gustului plăcut."

se
APA NISNEKASjÂ „FJRANCISC TOSIF«

pote căpăta în tote depositele cunoscuta de ape minerale. 
fllKECȚILVEA £n BUWAPES'fl'A.

Spre n-se asigura contra amăgirilor, consuiiientiil se cerâ expres
„Apa amară „FRANCISC IOSIF“. 20-0.1301.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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Adaus de Crăciun la „Gazeta Transilvaniei“.

Colinde.
i.

La fere8tră.
Astă sâră-i sera mare

— Hai lei flori d’albe de mer.*)  
Seră mare a lui Crăciun 
A lui Crăciun otnu ban.

*) Se repețesce după fie-care viers.
’’) Se repețesce după fie-care viers.

— Bună sera lui Crăciun, 
Noi umblăm la colindat, 
Pe tiu’ să te colindăm 
Pe Hristos să-l lăudăm, 
Că de mie mi s’o născut 
C’așa Dumnedeu mi-o vrut, 
Din pântece femeiesc 
Și din ducii dumne4eesc.

Noi umblăm să colindăm 
Pe as’ nopte ’ntutiecosă 
Pe cărarea luneoosă, 
Nimerit’am la ast’ casă 
Și ne-am pus să colindăm 
Pe Hristos se-1 lăudăm 
Și ție se ț’o ’nchinăm. 
— Seolă gazdă de mi-i da 
Ce inima te-a ’udară, 
Colăoel din grâu curat 
Pe cum Dumnedeu ț’o dat. 
— Voi patru colindători 
LuațI satu 
De-a rîndu 
Umblați iute ca ventu 
Și vă strîngețl calapâr 
Și frunde de busuioc 
Să fie toți cu noroc, 
Și ve strîngețl mintă creță 
Și stropiți fetele ’n față 
Că dor’ Domnu se ’ndura 
Și t6te s’or mărita. 
— Fia-țl gazdă de folos 
Ast’ colindă-alui Hristoș.

,'ț (Audită în Filpișul-inare. Comit, Mureș-Turda.)

11.

Da noi ne-am luat
Drag Domnul din ceriurl**)  

Mici ooliudători 
Tot din casă ’n casă 
Pân’ a noua casă. 
Lesne de-a ’ntrebare: 
N’ațI vSdut, vedut. 
Voi pe domnu sfanț? 
— Și de l'am vădut 
Nu l’am cunoscut.
— Lesne de-al ounosce 
Că, fețișdra lui 
Spuma laptelui, 
Ochișorii lui 
Mura câmpului, 
Sprintenele lui 
Pena corbului, 
Buzișora lui 
Fraga câmpului.

Voi boieri de vreți 
Ca se-1 cunoscețl 
Colăcei ne dațl 
C’apoi îl aflațl.

III.

Colo ’n josu mai în jos
— Colindăm domne oolindă 

Este-o d’albă mănăstire. 
— Da ’n mănăstire cin’ șede? 
— Dumnedeu cu sfântu Petru. 
Se luară, se duseră 
In mijlocu satului 
La casa bogatului.
— Bună-i cina bogat mare?
— Bună-i cina nu-i de voi 
Că-i de boerl mari ca noi.

Se luară să duseră 
In marginea satului 
La casa săracului. 
— Bună-i cina sărac mare ? 
— Bună-i cina puțiuea 
Dațl cu toți pe lângă ea. 
Gata-i gata, cam puțină 
Dațl cu toți cu noi la cină

Se iuară, să duseră.
Dumnedeu din graiu grăia: 
En vin Petre de-a stânga. 
Da vedl Petre cei vedea.
— Ved casa bogatului
In mijlocu iadului 
Arde ’n para focului.
— Ia ’n te sue de-a drepta 
De vecjl Petre oe-i vedea
— Văd casa săracului
In mijlocu raiului 
Totă ’n spuma laptelui.

Să fi gazdă sănătos
Că țl-am colindat frumos.

Cui. de: Theodor A, Bogdan, 
înv. în Bistriță.

Darul de Crăciun al dackrulul
De Tassy l’orxvL'nd..

La bătrânul consilier era sindrofie. 
Consilierul ședea în casele sale proprii și 
era ca un patriarch, în jurul căruia se adu
nau toți membrii familiei, tineri și bătrâni. 
In lumea de astăzi cu moravuri întdrse, 
în care toți caută să trăescă repede și 
unde nimeni nu caută a. se aciua pe lângă 
o vatră, sunt forte rari casele și familiile, 
unde să se adune mai mulți la olaltă și 
să-și aducă aminte și de timpurile trecute, 
nu numai tot cu gândul la viitor.

Farfuriile le luaseră de pe masă și 
Elisaveta cea blondă, care ducea gospodă
ria casei migăia pe lângă masa de ceaiti, 
stringând cu grije larmăturile de pe pân- 
zătura albă de damast. Copiii adunați bu
luc la capătul din jos al mesei ciorovăiau 
pe înfundate despre Crăciun, și unul din 
ei, o fetiță, dise oftând : «Nu mă ajung cu 
banii de cheltuială. Nu sein ce să mă fac. 
De sigur n’am se pot isprăvi lucrarea. Ah, 
Dămne! Ce de griji mai ere omul la 
Crăciun !«

Bătrânul consilier cu versta lui de 
șepte-deci și cinci de ani, cu un moț de 
păr alb ca zăpada și des d’asupra frunții 
bulbucate și cu privirile sale agere și tine- 
resci asculta zîmbind cum cisluiau tinerii 
și legâiidu-se de oftatul de adineaori dise 
cu glas armonios : «Ce mai vorbiți și voi 
de griji? Ia ascultați să vă povestesc eu 
despre nisce griji de Crăciun, cari au fost 
ceva mai strașnice decât sunt grijile vds- 
tre copilăresc!, că nu vă ajung banii de 
cheltuială !

El se aședă în jilțul seu și aprinden- 
du-și o țigară începu :

«Era pe vremea, când în orașul nos
tru bântuia colera. Practicasem deja’câți- 
va ani ca doctor, der pănă atunci nu sciu- 
sem încă ce va să Qică munca și grija. 
Teribila epidemie ne-a dat de lucru, cum 
nimeni nu-și gote imagina. Multi dintre 
noi au sucombat, cădend jertfe datoriei 
lor, er cei ce au rămas în vieță au trebuit 
să facă sforțări supraomenesc!. Făceam pe 
di câte cincldecl—șesedeci de visite medi
cale, si s’a întâmplat odată, că 8—10 dile 
nu m’am culcat în pat.

In dina [de 24 Decemvrie la amiadi 
am venit acasă obosit de morte și flămând 
ca un lup, căci mă luaseră diminăța la 
șepte de la cafea.... Inima îmi era plină de 
griji. Fusesem căsuri întregi în spitalul 
bolnavilor de coleră și am vedut scene de 
miserie și desperare, cari nu se pot de
cide, și veniam tocmai de la o pacientă 
care suferia de mulți ani, mamă a șepte 
copii minori. Ținurăm consiliu și consta
tarăm că femeia este pierdută. Era un cas 
desperat. In asemenea cașuri devine omul așa 
de descuragiat, simțind u-șl neputința pro
prie. Purtăm povara suferințelor omenirei 
pe umeri — și nu putem ajuta! Apoi frica 
necontenită, tainică, care îți șoptesce me
reu : Când îți vine ție rândul? Nu cumva 
duci cu tino epidemia îngro.zitore în pro- 
pria-ți familie?

Pe scări îmi iese înainte bucătăresa 

mea polonă, ținând în mână un pahar, cu 
care îmi face semn trecând pe lângă mine 
și (Jicend: «Ne-a dat Dumnedeu o fetiță, 
pane doctor! Mâncarea e gata. Mă întorc 
îndată!« și cu acestea iese din casă.

Nici n’am băgat bine de semă ce a 
spus bucătărăsa, încuitl ușa antretului, îmi 
desbrac blana, mă spăl în odaia mea și 
apoi trec în sufragerie. Aici nimeni. Trec 
din odaie în odaie, îmi caut nevasta și 
copiii — nicăiri un suflet de om. Mi se 
strînse inima. Trec prin bucătărie, văd 
supa aburind pe vatră, însă nici aici ni
meni. Par’că au murit toți din casă! 
Govîrșit de groză deschid încet ușa de 
la odaia de durmit — și mi-s’au oprit 
bătăile inimei : Nevastă-mea în pat, albă 
ca neaua pănă în buze, cu pupilele ochi
lor dilatate estraordinar, ca cel ce se 
luptă cu mortea. Se uită la mine. Privirea 
aceea n’am s’o uit cât trăesc.

Me reped la patul ei. Ea îmi întinde 
mâna, slabă, rece și fără puls și îmi dice 
încet : «Vedl Enric de copil !« Un fior îmi 
trecu prin inimă. Aiurcză?.... D6r adi di- 
mineță ședurăm împreună la cafea și era 
veselă și sănătăsă — și nu ne așteptam 
să nască decât peste vr’o patru săptămâni. 
Inse Dumnezeule! Etă viermușorul lângă 
pat! Și cum îl desmierd netedindu-1 cu 
mâna peste cap, începe să sbiere ! Frumos 
dar de Crăciun ! mă gândesc în primul mo
ment și în prima surprisă. Dumnedeu se 
mă ierte, nu m’am uitat cu ochi buni 
la copil, care era o fetiță.

Fămea și obosela, care me copleșiseră 
pe drum — le uitasem. Pun copilul la o 
parte și mă ocup de mă-sa. Era timpul 
suprem, se i-se dea ajutor. — Ii periseră 
puterile! Domne Dumnezeule! Are să-mi 
mdră înaintea ochilor ! Și n’am lângă mine 
suflet de om, care să-mi dea mână de aju
tor. Mai târdiu am aflat, că socră-mea fu
sese aici câte-va ore, la amiadi însă a tre
buit să se ducă acasă căci și bărbatul 
ei trebuia să mănânce ceva, când se 
va întorce de la practică. Și sdcra a 
fost așa de înțeleptă de a luat și cei 
trei copii cu sine împreună cu fata din 
casă, care trebuia să ducă copilul cel 
mic în brațe. Imediat după aceea tre
bui să plece și moșa înainte de a fi is
prăvit cele ce trebuiau isprăvite. Ea fu 
chemată la fiul său, care se îmbolnăvise do 
coleră. Așa se duseră toți lăsându-mi ne
vasta singură-singurică, mai părăsită de 
cât o cerșitore.

Decă aș ave măcar o picătură de vin 
la îndemână, ca să-i dau spre întărire! 
Alergat-am prin tote odăile, scotocit-am 
prin tdte dulapurile — nicăiri n’am dat de 
vr’o sticlă cu vin. Și bucătăresa tot nu se 
mai întărce. Unde ciorile o fi ședând? Și 
unde o fi pus cheile de la pivnița ?!

In acel moment aud că sună de-afară. 
Nefiind nimeni altul în casă, a trebuit, 
firesce, să ies singur să deschid. Era un 
vizitiu de la țară. Vizitiul își luă căciula 
mițdsă din cap și dise :

«Domnule doctor, să vii numai decât 
la Grăbsdorf, copiii lui Scholz sunt bolnavi 
cu toții de scarlatină, fir nevasta....< omul
să scarpină în cap, își ridică sprîncenele 
și dice șoptind : «Nevasta lui Scholz mi-se 
pare că are boia cea mare.«

«Boia cea mare«, așa numiau omenii 
colera, fiiind-că se temeau se numescă te
ribila epidemie cu numele ei adevărat.

Am oftat din adâncul rărunchilor — 
era cât pe ce să înjur. «Acuma nu pot, 
omule, se merg. Îmi este cu neputință! 
Nevasta mea încă e pe morte. Du-te la 
socrul meu, pote îi va fi lui cu putință să 
morgă la Grâbsdorl‘«.

«Domnule doctor, te rog, pentru nu
mele lui Dumnedeu! Femeia nu vre se 
aibă alt doctor, decât pe D-ta și se vaită 
de s’ar înduioșa și pietrile!«

«Ești cu căruța?«
»Cu căruța, domnule doctor*.

«Atunci să aștepți — și să vii peste 
un ceas«, die eu și scot ceasornicul să văd 
la cât e? Numai după ce a ieșit omul, îmi 
veni în minte că aș fi putut să-l trimit la 
prăvălia cea mai apropiată să-nu aducă 
vin. Strig după el. Era însă prea tânjiu.... 
Și eu nu mă pot mișca din loc, căci soția 
mea își perduse deja consciența. Abia mai 
răsufla și sudori de morte îi eșiau din 
toți porii. Mă pun să-i frec tîmplele, pulsul 
cu apă de Colonia, cu oțet, cu ce-mi vine 
în mână. La piciărele patului zăcea micul 
viermușor părăsit, și se scâncea. Fața îi 
era cu totul vînătă.

Și erăși sună cineva ca eșit din 
minți, de 7—8 ori după olaltă. Es afară 
într’o furie desperată. La ușă stetea un om 
cu un coș mare și se i;înjea cu gura până 
la urechi. Cea dintâiu mutră veselă, pe care 
am vădut-o în acea di. Și era ajunul Cră
ciunului ! Der cine se gândea atunci la 
Crăciun!

«Cum îndrăsnești d-ta să suni ca un 
desmetic și ce poftesc! ?« mă răstesc eu 
cătră bietul om. El răspunde rușinat și cu 
sfielă: «Stăpânul meu, d-1 Dittrich, comer
ciant de vinuri, se închină de sănătate și 
trimite d-lui doctor un cadou de Crăciun...*  
Mă uit la coș și văd vr’o șăse sticle de 
șampanie.... Mă reped la sticle — omul o fi 
credut că am înebunit — și i-le smâncesp 
din mână (mai târdiu i-am esplicat eu, ce 
a fost și i-am dat și un bun bacșiș). In 
acea clipă nu m’am gândit decât la soția 
mea bolnavă și în grija mea supremă îmi 
trecu prin minte ca fulgerul: Astea ți-le 
trimite Dumnedeu! Alerg fuga în odaie, 
lovesc gâtlejul unei sticle de dunga mesei 
— unde era să mă gândesc eu în acele 
momente să destup sticla după cum i-e 
regula ei? —torn din vinul spumant într’un 
păhar și îl apropia de buzele nevestei. La 
început nici nu era în stare să înghită, 
dăr după ce a dat pe gât cele dintâiu pi
cături, șampania începu să alunnce mai 
ușor și încetul cu încetul goli întreg pa
harul, (ir eu îi mai torn unul. Grație celui 
de sus și bravului Dittrich (șampania era 
veritabilă!), soția mea începu să-și redo- 
bândăscă puterile. Buzele și obrazii înce
pură se i-se îmbujoreze, își deschise ochii 
și se uita la mine cu priviri conștiente și 
limpefli. «Nu-i așa Enric, că am să mor?« 
șopti ea istovită.

«Ba nu, draga mea. Cu ajutorul lui 
Dumnedeu vei trăi încă mulți ani — îm
preună cu micul nostru poclon de Crăciun!*  
răspunseiu eu. Mi-se umplură ochii de 
lacrămișisfîrșindu-mi-se puterile, mă lăsaiă 
într’un jilț lângă patul ei. îmi turnai apoi 
și mie un pahar de șampanie, căci altinin- 
trea ar fi trebuit să leșin de oboselă.

In sfârșit, soția mea și-a recăpătat 
puterile și Susca s’a întors și ea de unde 
fusese. Domne! Cum se pdte omul înșela 
în socotirea timpului ! închipuit,i-vă că tătă 

| vecinicia asta de groză și desperare prin 
care trecusem, n’a durat nici o jumătate 
de oră.

Mi-s’a dat o farfurie de supă și soția 
I mea încă a înghițit câte-va' linguri, er 
Susca mi-a povestit într’aceea cum s’au în- 

i templat lucrurile, așa cum le povestii și 
eu adineaori. Atâta trebue să mai adaug 
că soția mea a trimis-o în cele din urmă 
la berărie, ca să nu-mi lipsescă la prând nici 
paharul obicinuit de bere. Și credend că 
soția mea dorine și totul este în bună re
gulă, — ea s’a dus să aducă berea.

Nu terminasem de mâncat și erăși 
sună la ușă. Era un argat de la mănăsti
rea călugărițelor misericordiene, unde eu 
eram doctorul de casă. Să merg de urgență 
căci din Ohlau au adus un om,- căruia i-a 
trecut un car peste amândouă piciărele și 
trebuesc amputate. Imediat după aceea 
veni Susca, anunțând că a venit vizitiul 
din Grăbsdorf, care dice, că a fost sorocit 
pe orele dduă.

Mi-am ridicat manile spre ceriu și 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 286 —1904;.

am esclamat: »Pentru numele lui D-iJeu! 
Ce mai vreți omeni buni? Dor și eu sunt 
numai un biet om 1 Acuma îmi este cu 
neputință să-nu las casa!«

Atunci simt că mă trage cine-va de 
mânecă. Mă întorc. Era nevastă-mea în 
pat, cu darul nostru de Crăciun în brațe, 
și îmi surîde cu fața ei drăgălașă și pa
lidă, ca o mucenică, având pe fie-care 
obraz câte un trandafir roșu, efectul șam
paniei. »Imi este mai bine, Enric, îmi este 
mult mai bine. Poți să te duci liniștit. 
Du-te, dragul meu, și vedi se te întorci de 
vreme, ca să poți aranja pomul pentru copii. 
Adi s’au bucurat așa de mult, că vine Moș- 
Ajun, și nu mai pot de nerăbdare. Și apoi 
să vii de vreme, ca să te poți culca și tu, 
biet om, se te odihnesc! puțin!«

Așa era soția mea! Un adevărat în
ger, care nici odată nu se gândea la sine, 
ci numai la mine și la copii.

Am sărutat’o pe frunte și am dat 
poruncă Suscei, să stea lângă dămna, și 
să nu o Jase nici o clipă singură, ăr dăcă 
s’ar întâmpla să-i fie rău, se trimită nu
mai decât după socru-meu. Apoi mi-am 
îmbrăcat blana și suindu-mă în căruță, am 
pornit în numele Domnului pe un vânt 
subțire. Ajuns la mănăstire, am tăiat amân
două piciărele bietului om și le-am ban
dajat. De aici am mers la Grăbesdorf și 
am constatat, că Șolțoaie n’avea »băla cea 
mare«, ci tăiase porci, s’a prea obosit cu 
lucrul și — se fie cu iertare — mân
case prea mult de dulce. Când se învăluia 
diua cu noptea, m’am întors în oraș.

Ningea strașnic și pe ulițe felinarele 
funinginăse se luptau greu împotriva vi
jeliei și întunericului. In sera acăsta de 
Crăciun se vedea lămurit, ce pustiiri făcuse 
epidemia în orașul nostru! In cele mai 
multe case era întuneric besnă. Numai spo
radic ici-colea se vedea câte un pomuleț 
do Crăciun. Și cum mergeam așa în că
ruța fără arcuri, scuturându-mi-se și mă- 
runtaele, copleșit de obosela dilei și isto
vit de emoțiile prin câte trecusem, mi se 
aședă somnul pe pleăpe și din suflet îmi 
isvori pâlpăind o luminică, o mulțumire 
adâncă și o recunoștință nesfârșită cătră 
Dumnezeu, pentru-că mi-a păstrat, ce a- 
veam mai scump, și mi-a scutit vieța de 
o lovitură din cele mai grele. Adormisem 
în căruță și nu m’am deșteptat pănă ce cu 
o sguduitură strașnică se opri înaintea 
unei caso.

Nu era însă casa mea, căci înainte 
de a ine întorce la familie, voiam să-mi 
văd înc’odată pacienta, la care ținusem 
consiliul.

Diagnosa nostră, vai, a fost justă. 
Femeia se ispășise. Am sosit tocmai Ia timp 
spre a-i închide ochii și a dice bărbatu
lui desperat un cuvânt de mângâiere. Am 
stat la el aprope un ceas, și numai după- 
ce am isbutit să-l molcomesc puțin, am 
plecat dela ei cu inima năpăstuită.

Unsprezece ani am fost doctorul și 
prietenul acestei părechi în bine și în rău, 
și multe ceasuri amare am gustat îm
preună cu dânșii. Soția șl-a închis acum 
ochii pentru vecie. Văd par’că și acum pe 
bărbatul desnădăjduit, stând cu capul ple
cat pe dunga mesei. Ținea în brațe pe co
pilul cel mai mic, er ceilalți șese steteau 
împrejurul lui ca puii spăriațî de uliu. Era 
sfâșietor! Uite, așa era să rămân și eu 
astădi, cu copilașii mei lipsiți de mamă!

Și erășl mă apucă grija, sfășiindu-ml 
inima ca o fiară sălbatică. Cine scie, ce va 
fi la mine acasă? Câte nu s’au putut în
tâmpla în cinci ceasuri de absență! Dăcă 
i-o fi venit rău nevestei mele, unde se se 
ducă, să găsescă pe socrul meu, când în 
tăte casele strigau după doctor?

Scăldat în sudori sosii acasă și mă 
repedii pe scări, sărind câte trei trepte. 
Copiii mă așteptau cu nerăbdare și mă în
trebau, unde ani întârdiat atâta ? îmi des- 
brac în grabă blana și deschid încet ușa 
dela odaia de dormit. Slavă Domnului! 
Soția mea durmia dusă. Lângă dânsa în 
leagăn copilița cea mai mică.

In vestibul stătea pomul de Crăciun 
și pe el atârnau tăte cadourile pentru copii. 
»T6te au fost aranjate după indicațiunile 
dămnei«, povestia Susea, »când am ajuns 

însă la aprinderea luminărilor, a copleșit-o 
obosela și a adormit«. La locul meu gă
sesc o punguliță de mătasă verde, pe care 
ml-a făcut’o soția cu manile ei. Punguliță 
era plină de monete de argint, economiile 
făcute de nevastă-mea în cursul anului din 
banii menajului. Așa era soția mea.... 
Când am vădut și acesta, șirăie de lacrămi 
ferbinți îmi curgeau pe obraz.... Plângeam 
fără să mă rușinez de Susca«.

Țigara consilierului se isprăvise de 
mult. Bătrânul își duse mâna la ochii u- 
medi. In odaie era liniște desăvârșită. Copiii 
și nepoții ascultau fără respirație. Afară 
era vijelie și crengile despoiate ale arbo
rilor se loviau din când în când în geam. 
Vântul de ernă mugea.

Bătrânul se ridică. La spatele lui se 
oprise fiica lui cea mai tînără, Elisaveta, 
sărele bătrânelelor lui, menajera casei, și 
îșl puse mâna pe umărul tatei.

Și tatăl luă mânușița albă și mole și 
o desmierda, cum desmierdase altă-dată o 
altă mână cu 'pielea îngroșată de lucrul 
menajului.

»Și ce s’a mai întâmplat?« strigară 
în cor copiii.

Ce s’a mai întâmplat? — Am aprins 
eu luminările și am împărțit cadourile de 
Crăciun pregătite pentru copii de iubitărea 
mamă, și pe când ei cântau și jucau îm
prejurul pomului de Crăciun, eu priveam 
la dânșii din colțul sofalei și par’că visam... 
Fără să bag de semă mi se închiseră ochii. 
Nici nu era de mirat. Și am dormit aco- 
lea ședând pe sofa ca țincul pământului, 
care nu dormise tătă vara și a așteptat cu 
dor somnul său de ernă. Copiii au eșit și 
Susca cea cu minte i-a culcat. Luminările 
au ars pănă jos, er eu durmeam ca mort.

Nevasta mea a dis: »Lăsați-l să dărmă! 
Nu-1 treziți... « și ■ a trimis servitorele să 
se culce. »Și ceea-ce a fost șl mai minu
nat, năptea. întregă a fost liniștită. Nimeni 
n’a tras clopoțelul. Prima nopte nezăticnită, 
după atâtea săptămâni!

A doua Zi sorele de Crăciun se re
flecta în geamuri, când m’am trezit. Eram 
ca bătut. Tdte membrele mă dureau. Der 
mă odihnisem.... Atunci m’am sculat și 
m’am dus în odaia de dormit să mă uit 
mai bine la darul meu de Crăciun.

Era ca toți copiii nou născuți. Avea 
ochi albaștri ca mă-sa și păr blond. Mi s’a 
părut însă că nu e un copil ca toți copiii 
și că nu e un ăspe neașteptat, ci un ade
vărat dar de Crăciun, pe care mi l’a tri
mis Dumnedeu tocmai în ajun drept mân
gâiere pentru atâtea suferințe și griji.

Și așa. a și fost, căci scumpa mea 
Elisaveta mi-a fost în adevăr un dar dela 
Dumnedeu, și mai ales de când mama-sa 
și-a închis ochii pentru tot-deuna, nici nu 
m’aș pută lipsi de darul meu de Crăciun 
din timpul colerei.

Ei, și acum se fiți veseli copiilor și 
să alungați grijile. Acuma sunteți încă ti
neri și nu scițl ce e năcazul. O să vedeți 
alte năcazuri în vietă și totuși Dumnedeu 
nu-i lasă pe cei ce și-au pus nădejdea în- 
tr’ânsul. Acum să cântați ceva de Crăciun, 
ca să trecem la alte gânduri.

Și copiii începură să cânte cu toții 
în cor un vechili cântec de bucurie despre 
sărbătărea nascerei Domnului.

Delaletca.

Țera mea.
Române, iubesce-ți tu țera, 
Pământul strămoșilor tăi;
Trecutul ne zace ’n țărina 
Tăcutelor câmpuri și văi.

Senin de avem seu furtună, 
Tu glia din mâni n’o lăsa: 
Stăpân, până.i fi tu pe densa, 
Române, e patria ta.

Căci țeră u’a nostră frumosă 
Sub sore tu nu vei găsi,
La noi și păuuiile cântă
Și piatra la noi sci vorbi.

Sub brazdele plugului rece 
Răsar clin țărină comori.
Aici cresc ștejarii și bravii
Cu frunțile până la nori.

în vremuri de pace, locașuri
De basme, păduri de stejar
Ne-au fost adăpost, ne-au fost scuturi 
In timp de urgie ș’amar.

Și sorele e mai ferbinte
Și cerul aici mai senin,
Și tote-s la noi mai frumose
Mai mândre decât la strein.

Nici doine mai dulci c’ale nostre 
Pământul întreg de-ai umbla,
Der nici mai drăguțe copile, 
Nici hore mai dragi nu-i afla.

în eâmpuri cu spice de aur 
înotă fecidre horind,
Chiar sorele sfânt le ’ndrăgesoe 
Cosițe și spipe-aurind.

Și turme de d’albe oițe
Pasc blânde pe ’ntinsele văi, 
Și glas de tălăngi să ’mpreună 
Cu chicot de veseli flăcăi.

Și ’n seră duios se desface 
Un cântec de trișcă ’n brădet
Și totul adorme și tace, 
Dor apele murmură ’ncet.

Frumosă și mândră ești țeră
Tu cartea de gloiii o ai.
Cu crâng, cu livedl și cu colnicl 
Te-asămăn cerescului raid !

Er ape când urlă năvalnic 
Și ’n muget și vuet nebun 
Pornes > în umflate șuvoie — 
Pădurile când ți-le suni....

Când pleci și ’ncovoi secularii 
Stejari... și tu fulgere-aruncl;
Pe tine eu scumpa mea țeră 
Te am și mai dragă atunci.

Când sortea te aruncă departe
De țeră, și n’o poți vedâ;
De-acolo te rogă Române
Și gândul să-ți fie la ea.

E mică — e drept — der e a nostră
Păzesoă o Domnul de sus:
Prin vâcurl se stee ne’nfrântă
Cu stegul de-apururea sus !

Bistriță.
Emil A. Chiflei'.

Trei paie de cânepă.
Bună diua, moș Dinule; der ce pri

cină te-a mai adus pe la târg ? Nu cuni-va 
ai vre-o judecată? Se vede că îți merg 
trebile bine, ai făcut ăr de parale pe care 
vrei să le cheltuești pe drumuri și cu ad- 
vocatii.

]

— Dă-ml ddmne gândul Românului 
după urmă, răspunse moșneagul, netedin- 
du-șl barba și uitându-se zimbind la mine. 
— Am isprăvit cu judecățile, cucone, mi-a 
venit minte la bătrânețe și acum muncesc 
în greu să nu-mi fie rău, că așa este Ro
mânul : până nu dă cu capul de pragul de 
sus nu vede pe cel de jos. — Dar mulțumesc 
lui Dumnedeu, că ml-a lăsat puterile la bă
trânețe, alerg ca cei tineri să-mi agonisesc 
bucătura cu cinste. Să-mi trăescă juncu- 
șorii, că mă hrănesc după urma lor și 
acum luai chirie bunicică, că aduseid po
rumbii lui Gheorghe la terg, și mi-ar fi 
mers și mai bine luna asta, dar pârdalnica 
de judecată, bat’o focu ne ține tot pe dru
muri de vre-o trei luni.

— Dar bine moșule că spuseșl, că 
te-ai lăsat de judecată?

— Apoi de.... Acum m’am lăsat eu 
de ele, ddr nu se lasă ele de mine.

— Ba, zi mai bine moșule, că lupul 
își lapădă părul, dăr năravul ba. — Der 
pentru ce ai fost la judecată?

— Apoi pentru trei paie de cânepă 
și n’am fost numai eu ; a fost satul întreg, 
am făcut drumul ca în palmă tot înfăți- 
șându-ne la judecătorie, tocmai în toiul 
muncii de ne-a rămas bucatele nemuncite.

— Ce spui moșule? Cum, pentru trei 
paie de cânepă v’ațl judecat tot satul? 
Mare hazliu mai ești.

—• Ce, boierule nu-țl vine se crezi? 

Apoi eu cum cred snovele și poveștile 
care le scrii d-ta prin cărți, der fie că n’ai 
scris nici una ca pățania ndstră. — M’ai 
rugat când ai fost pe la noi, că decă voi 
veni pe la oraș, să dau pe la d-ta ca să-ți 
spun din basmele și cântecile bătrânesc! 
care le sciu și eu tot de la bătrâni. — 
Dar ce să-țl mai spun eu din tinerețele 
mele, mai bine să-ți povestesc de când a 
eșit dracul pe uscat, de aruncă ochii de 
rac între omeni învrăjbindu-i de se mă
nâncă ca cânii unul pe altul.

— He ! He ! Cocone 1 Mai de mult nu 
era lumea deșteptă ca acum, der trăia cu 
frica lui Dumnedeu, cuvântul era lucru 
sfânt, contracte și înscrisuri nu se pome
neau, nu poftea nimeni la avutul altuia și 
toți trăiau în pace și în dragoste. Și 
atunci bea omul țuică și vin, și bea mult 
de tot, că avea de unde, der nu-și bea 
mințile, certuri nu se făceau, pușcăriile 
erau gole.

— Așa e Dinule 1 Tot sorele ăla este 
pe cer, stelele și luna sunt tot ca atuncia, 
florile nu și-au perdut mirosul, frunza în 
codru e tot verde, privighetorea cântă tot 
dulce și frumos, dar d-ta ai îmbătrânit și 
de aceea ți-se par tute schimbate în lume. 
Dar ne luarăm cu vorba! la spune-mi pă
țania cu cele trei paie de cânepă?

— Apoi să ve<Țf cum s’a întâmplat: 
Catalina puse cânepa la topit în apa Tis- 
menei, ce trece pe lângă satul nostru, și 
se ducea în fie-care di s’o vadă, ca nu 
cumva să se fi desprins vre-un țăruș, ori 
să cadă vre-o piatră după ea ca să iasă 
de-asupra apei. — Odată, ce să audi! Chir! 
Vai! De se ridicase satul în piciore. Ce șe 
întâmplase? Copilul Frosei, care păștea 
oile pe acolo, o loază ca do vre-o 7 ani a 
intrat în apă și a luat trei paie de cânepă, 
ca să-și facă cunună la căciulă, tocmai 
când venea Catalina la cânepă.

Ce să-ți mai spun, când l’a vădut 
muierea cu paiele în mână, l’a luat la 
ocări, ba mi-se pare că l’a cârpit odată, și 
unde a început împelițatu de copil să țipe 
de credeai că a jupuit 7 piei după el. — 
Nu știam cum dracu s’a întâmplat, că uci- 
gă-1 toca nu face pomeni, să fie prin apro
piere, Frosina muma băiatului, care au- 
dindu-1 țipând, a alergat într’un suflet să 
vadă ce i-a pățit odorul.

Țin’-te pânză să nu te rupi, a înce
put să se ocărască cu Catalina și din ocară 
s’au luat la bătaie, că abia le-au despărțit 
omenii, cari lucrau în apropiere la un pod, 
între cari eram și eu.

A doua di Frosina a fost cu jalba în 
proțap la judecătorie, că i-a omorît Cata
lina copilul, că a necinstit-o, că a bă
tut-o și i-a rupt părul din cap, câte în 
lună și în sdre.

Catalina nu s’a lăsat mai pe jos, a 
dat și ea petiție la judecătorie, că a. sără
cit-o copilul Frosei prăpădindu-i cânepa și 
lăsându-i bărbatul și copiii fără îmbrăcă
minte de iărnă, rugând cinstita judecăto
rie în genunchi și cu lacrămile în ochi să 
aibă milă și de o săracă ca ea și să oblige 
pe Frosina s’o despăgubescă. Și 1111a și alta 
au citat mai tot satul ca martori, pe toți 
care alergaseră la țipetele lor, între cari 
eram și noi care lucram la pod și care le 
despărțisem.

Ne-am înfățișat pănă acum de vre-o 
6-ori și tot nu s’a isprăvit procesul, că a 
încăput și Marin și Stefan, bărbații Cătăli
nei, și al Frosinei, pe mânile advocaților 
de la tîrg, că de, bieții ămeni plătesc olele 
sparte, și cum n’au avut ămenii să le dea 
tăte paralele câte au cerut ei, pănă să și 
le scătă după sufletul lor, tot amână pro
cesul și ne părtă pe toți pe drumuri.

Ba că n’am venit toți martorii, ba 
că cutare n’o primit citația, ba că lipșesce 
Vlad, ba că lipsesce Stan, așa că au chel
tuit de s’au stins și în loc să se împace 
mai rău s’au învrăjbit.

Ba să vedi că dintr’un proces s’a fă
cut zece ; că din pricina lor s’a certat și 
Radii cu Nicolae, apoi s’a mai certat și 
Ilinca cu Maria lui Simion, și ce să-țl mai 
spun, vai de capu lor, să sărăcesc pe dru
muri și ferice de advocații, cari trăesc din 
sudărea, din munca și din prostia lor.

De aceea venii pe la d-ta să scrii și 
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pățania satului nostru la vre-o gazetă ori 
în vre-o carte, care se se cetăscă și pe la 
țeră, că de cum s’a făcut anul ăsta țuică 
multă pe la munte; cu tdtă taxa a grea, 
care s’a pus, se pun omenii de necaz pe 
chef și de la chef la cdrtă, și de la cărtă 
la bătaie, de la bătae la judecată pănă îșî 
vor vinde vitele ca să plătescă la advocațî 
și copiii lor se moră de fome la idrnă.

Avea dreptate unchiașul, că era Stan 
pățitul.

Einavoil Părileanu.

„Domnița Olteea. “
Marți, săptămâna trecută, s’a încheiat 

în România șirul serbărilor aranjate în acest 
an pentru comemorarea celor 400 de ani 
>dela mortea lui Ștefan cel Mare și Sfânt 
printr’o frumosă serbare dată la Teatrul 
Național din Bucuresci. în aeăstă di, diua 
aniversării luptei cțela Baia, s’a representat 
între altele „Domnița Olteea“, un poem 
dramatic în ‘2 tablouri scris din acest inci
dent de d-1 Ludovic Dauș. Poemul acesta 
■aste inspirat de frumosele versuri ale poe
tului Bolintineanu: „Pe o stâncă năgrâ în- 
tr’un vechiu castelu și represintă pe Dom
nița Olteea, muma lui Ștefan cel Mare, în 
momentul când acesta, rănit și învins, vine 
să caute refugiu în cetate, și ea îl respinge 
spunendu-i, că său să învingă, seu să moră.

Publicăm în următorele un fragment 
din frumosele versuri ale acestui poem 
dramatic:

OLTEEA:

Crud ești Domne! și-osândă prea ml-ai dat: 
Tai 1 fiul mi-se ’ntorce din lupte micșorat, — 

Cerșesce loc de-odihnă!
(Cu putere)

Nu! n’ai să întri, — plecă 
Pe drumul- pribegiei rușinea ta o ’necă! 
Fugi fără nici un nume, și nu mai aștepta. 
Prin mine te alungă Moldova, țera ta! 
Fugi! fugi, cât mai departe... Prin tine

[umilită, 
Voii! trece printre omeni cu inima cernită. 
Căci vai! mi-e grea ursita, și plină de amar 
Feciorul mi-se ’ntorse din lupte ca fugar...

(Pausă. — îșî acopere fața cu manile în 
.senin de rușine, apoi lăsându-le se cadă, dice cu 
energie.)
în cuibu-aeest, în care ațâți străbuni luptară, 
Nevrednic ești să întri, și locul tău l-afară!

ȘTEFAN:
Vai! mamă!

OLTEEA:
Decă ’n tine mai pote să învie, 
Avântul d’&ltă-dată, perduta vitejie, 
De simți, că poți fi încă Ștefan cu-adevărat 
De dragostea moșiei din nou îmbărbătat, — 
Te du! și strînge oștea, făcendu-ți jurământul! 
Să cuceresc!, Ștefane, isbânda seu mormon- 

[tul!
ȘTEFAN:

Cum? tu? mă ’ndruml spre morte?... tu, 
[mamă ?

Ești în stare?! 
OLTEEA:

N’am dreptul să fiu mamă, când țera e ’n 
[pierdare!

(Olteea se retrage încet, ținând de mână pe 
Maria, soția lui Ștefan, care șovăe și plânge. Toți 
cei de pe ziduri o urmeză, torțele se sting. Ștefan 
aruncă o ultimă privire la Cetate desnădejduit. 
Tresare, vine în față, ridică fruntea, îmbărbătat 
par’că s’ar deștepta dintr’un vis groznic.)

ȘTEFAN:
Unde-ar merge poporul, fără mine,

Lăsat în prada morțil? 
Dator sunt, lângă dânsul, prin flăcări și ruine 

Să lupt în ceasul moi ții!

Ce-i rana durerosă ce pieptul mi-1 brăsdeză.
Și chinurile-mi grele ! 

Alăturea de rana din care sângerezi
Vai! trupul țârei mele !

Să văd, cum greu lovită, Moldova mea diș- 
[pare!

Și eu se fug de morte?
Nu! — fruutea mea nu pote rușine-atât de 

[mare!
P’albeța ei să porte! i

Nu! sceptrul nu e numai o slavă, o mărire, 
Ci este șl-o povară;

El trebue să caute spre-o țintă de jertfire, 
Sublimă pentru țeră....

Și fruntea care portă, prin jocul blând al 
[sorții,

Cununa de domnie,
Să porte și cununa de spini, cununa morțil 

Din dile de urgie.
(Privesce spre Cetate, spre partea în care a 

dispărut Olteea.)
O! tu! ce-alungl din sînu-țl pe singura ta 

[miadă, 
Sorțind-o la pierzare,

O, mamă! dulce mamă! ml-ai dat acum 
[dovadă 

De sufletul tău mare !

Ștefan al tău nu pote să fugă de furtună, 
Moldova lui îl chiamă!...

Moldova care plânge cu tiue împreună 
Și more !... more !... mamă.

Ce cjic?
(Sună din corn. Se răspunde din depărtare.) 

Pe câtă vreme pe oeru-i licăresce
O stea de diminâță, —

Și rîurile-o scaldă, și codrul o umbresce, 
Ea încă e’n vieță!

Pe oâtă vreme ’n sînu-i iubirea de moșie 
N’a fost de nimeni stinsă, —

Și inima ei bate din ce în ce mai vio 
Ea încă nu-i învinsă!

(Sgomot surd în St.)

Pe câtă vreme munții, prin peșteri și poene 
Ascund voinici în flore, 

Și lângă ei alături merg mândre Cosînzene, 
Ea este ’nvingătore!

Și câtă vreme Domnul, va sci, în dile grele 
Să-și apere pământul, — 

în văile Moldovei dușmanii țârei mele, 
îșî vor găsi mormântul!

(întră soldațil din stânga.)

La luptă deci! la luptă ! — De multă bucurie, 
Nici rana nu mă dore, 

învinge-vom der mortea! — în cruntă vi- 
[jelie, — 

Călcând-o sub piciore !

Isbânda neașteptă. Isbânda ne zoresoe
Să mergem fără temă. 

Moldova nu e ’nvinsă! Moldova mea trăesce ! 
Moldova mea mă chiamă!...

(Dispare coborând grăbit colona.) 
(Cortina cade.)

Crăciunul Țiganului.
Iernă mare, ger și vânt, 
Alb în ceriu și pe pământ. 
Omenii la crâșmă ’n sat 
împrejur s’au strîns la sfat 
Și de ger în pinteni bat. 
Ddmne, ce-am mai petrecut 
Cu cârnați și cu vin bun 
Astă-iarnă de Crăciun ! 
Dimineță-am început, 
ț)iua ’ntregă, s’a. trecut. 
Piua ’ntregă, ndptea totă, 
N’a ’ncetat la vin să sc6tă. 
Când era la diuă ’n dori 
Noi mâncasem de cinci ori, 
Când era la prândul mare 
Ne făcea din nou mâncare, 
Când era la tocă ’n sară 
Noi eram la masă iară: 
Na, cumetre, ține fine, 
Ia paharul tot de bine. 
Dina ’ntregă s’a trecut 
Cu mâncat și cu băut: 
Der si cum ne-am mai bătut! 
Pârâia, mâi neică, chica 
Și jurai că nu-i nimica. 
Nașu se ruga de finul 
Și cumătrul de vecinul, 
Insă toți tovărășie 
Se băteau în vălmășie... 
S’audia numai suflat, 
Câte-un pumn mai îndesat, 
Cum se bat la noi în sat.

*

Omenii așa vorbesc 
Și de-acestea povestesc. 

târ țiganul ne ’ntrebat 
Hai și el colo la sfat:
— D’apoi eu ce-am petrecut 
Cu mâncat și cu băut!
De la ratoșu vecin 
Adusese tetea vin, 
Er din sat de la Bălțațî 
Adusesă și cârnați, 
Și vr’o dece gâște fripte 
Și plăcinte și ’nvârtite, 
Și-am mâncat și-am tot mâncat 
Pân’ și peste cap ne-am dat!
Și era și Hăimărilă
Și cu Dediu din Rugine; 
Hămărilă ’n diblă dice, 
Dediu ’n cobză hangu-i ține, 
Și se ’ncepe-o horă, neico, 
Și din horă pe chindie, 
Ș’apoi Sârba și bătuta, 
Ș’apoi dă-o ’n ciocârlie, 
Și sucesce-o și ’nvârtesce-o 
Și mi-o adă și mi-o bate 
Cu ’nvârtite și strigate, 
De te scot din sănătate!
Ce mai chef și bucurie, 
Ce mâncat și ce beție, 
Ca la noi să nu mai fie!
Și am tot mers așa mereu 
Pân’ ni s’a făcut și rău ;
Am mâncat și am tot băut 
Pân’ și rău ni s’a făcut; 
Am mâncat să pomenesc 
Câte dile-o să trăesc!!...
— Ați mâncat, un om vorbesce, 
Ați mâncat voi și-ați băut 
Dară voi nu v’ați bătut?
— Hei, țiganul îi răspunde, 
Noi bătut?... Așa! De unde! 
Vedi la noi atâta-i slut,
Că noi vetj'i, nu ne-am bătut, 
Și ce gust am fi avut!
Ne băteam pân’ ne-ar fi ’nchis, 
Dară vedî c’a fost... un vis.

Th. D. Speranță.

Anecdote poporale.
El de sus.

Un țigan odată și cu un Român, — 
Și unul și altul fără de stăpân, — 
S’apucară diua să fure amândoi, 
Chiar dela moșie vr’o patru-cinc! boi....

Și ca să nu-i prindă sluga boerescă, 
S’apucară iute ca să-i jupuiască;
Țiganul la pândă stând cu înfricoșare, 
Românul luând pielea la boi pe spinare.

Der âtă, d’odată că sluga s’arată
Și ’ntrebă pe ciora, ce sta încurcată :
— Vădut-ai țigane, p’aci nisce boi,
»Că erau d’ai curții, aduși pentru noi?«

— N’am vădut, cocone, țiganul răspunde, 
»Der de vrei, pe drepta, ia-o și o tunde. 
»Că vedu-i porumbul mișcându-se a lene 
»Cum dă și păunul, când e frig din pene.

»P6te că-s acolo și mănâncă bine,
»Dâr n’o lua la stânga, că dai de rușine, 
»Că p’acolo nimeni nu s’a dus, n’a fost, 
»Jur, deu, pentru asta, chiar pe sfântul 

[post«.

Sluga, pricepută, îndată gâcesce
Că la stânga-i pozna, și-acolo pornesce ; 
Și dă de Românul, ce chiar nădușela 
II trecuse grdsnic tot cu jupuiala.

Și hai, masă pusă, drept la primărie 
Duce pe Românul ca. la pușcărie, 
fo țiganul iute, fuga după ei, 
De frică, săracul, par’c’avea scântei.

Și fuga se urcă, — ca țigan nerod, — 
Sus la primărie, d’a dreptul în pod, 
Și ascultă ’n taină pe-a podului gură, 
Ce jos în odae, primarul murmură : 

— Ai furat, măi Stane, -— aude țiganul, 
»Boi! dela curte, ce-au muncit tot anul; 
»Ș’acuma, Române, trebue să-i plătesc!, 
»Decă vrei tu grăsa ca să n’o pățesc!!«

Stan întâiu ofteză, apoi umilit
Dice : » De! primare, eu dău n’am hoțit. 
»însă dăcă vorba pe plată s’a pus,
»I-o plăti atuncea Domnul El de sus !<

Țiganul de asta, audind vorbind, 
Sc6te pe pod capul și cam sec tușind
Dice : »Ba ’mpreună, că noi amândoi, 
Am furat, măi Stane, pe cei patru boi!«

Patru-decl.
Un creștin odată și c’un biet evreu
Se certau ca dracii diua tot mereu : 
Ș’a lor certă mare, de stai să-i asculți, 
Era: cine are dintre sfinți mai mult!?

— Eu am sfinți, creștinul dicea, ca și iarba !
— Și eu, da cu vorba Evreul, ca barba!... 
Așa că, din vorbă, cearta se întinse
Ba chiar păruiala din ea se aprinse!...

Și ca să se ’mpace pe ei și pe sfinți, 
Făcură prinsdre, ca omeni cuminți,
Să-ș! smulgă din barbă mereu câte-un fir 
După-ce vor spune sfinții lor în șir ...

Priiisorea-i primită, Evreul grăesce :
— Abraham!... Și ’ndată iute se grăbesce 
De smulge din barba bietului creștin
Un fir lung și mare și alb ca un crin.

—- Pavel și cu Petre ! dice atunci Românul, 
Și la rându-i smulge, turbat ca și vinul, 
Două firișdre lung! și mătăsăse
Ce stau ca pe 61ă, la Evreu țăpose....

Evreul atunci strigă : Anemia,
»Misael cel mare, sfântul Azaria! 
Și turbat trei fire trage cu ’nsetare 
De simte creștinul usturime marc.

Furios creștinul și scos din simțiri. 
Strigă, de-odată : Patru-dec! martir!!...
Și înhățând pe Stilăm de barba Iui totă 
începe să-l tragă din loc să i-o scbtă....

Și i-a scos’o tdtă, n’a lăsat un fir
De striga Evreul cât putea: »Vai mir! 
»Lasă-me de barbă, lasă-mă îți dic...« 
Der creștinul însă n’a lăsat nimic.

Marion.

Dorințe.
Când era mititică și ședea sera cu 

capul în pdla mamei numărând stelele de' 
pe cerifi, nu-și dorea nimic mai mult, de
cât ca fie-care stea se se prefacă într’o 
jucărie și ca tdte stelele să fie ale ei și 
numai ale ei. Atunci - se gândi ea — 
nu-mi va mai rămâne nimic de dorit, atunci 
aș fi tot-deuna bună și ascultătdre.

Viața ascultă acestă dorință — și zîm- 
bea, căci nu putea să i-o împlinescă.

*
Când era fată mare și gândurile îi 

sburau la el, care i-a deșteptat inima la 
vieță, nu-și dorea alta, decât ca ea sin
gură se trăescă în gândurile lui și ca nici 
o altă femeie să nu-i întunece chipul. 
Atunci — îșî (jise — nu mi-ar mai rămână 
nimic de dorit și ași fi pururea fericită!

Vieță audi acestă dorință — și zîmbi: 
nu putea s’o împlinescă.

Când ajunse femeie în putere, cu ochi 
îngândurați și plini de judecată, nu-și do
rea alta, decât ca copiii ei, pe cari i-a cres
cut cu dureri nespuse spre a fi omeni fe
riciți, să învețe de la ea esperiență și să 
evite cărările greșite, bătute de ea. Cu 
sângele rănilor ei ar voi să scape și răs
cumpere copiii de suferințe și greșeli. Atunci 
— îșî clise ea în gând — nu mi-ar rămâne 
nimic de dorit, aș fi în tot-deuna credin- 
cidsă și recunoscătore.

Vieța audi dorința și zimbi, căci nici 
dorința acesta nu i-o putea împlini.

Când ajunse femeia cu per cărunt, 
oțelită de griji și dureri nu dorea alta, 
decât se alineze durerile și grijile celor 
ce veneau la densa, să olelescă sufletele 
lor, se semene armonic și să secere bu
curie. Atunci — își dise în gând — nu 
mi-ar mai rămâne nimic de dorit și a-și 
fi, pentru vecie fericită.

Când era femeia cu păr alb, obosită 
de muncă și griji, nu-și dorea alta, decât 
liniște, liniștea cea mai profundă și pace 
neturburată. Atunci — și acesta o scia — 
nu i-ar mai rămâne nimic de dorit.

Viața audi acestă dorință și zîmbi: 
nici p’acesta nu o putea împlini.

*
Apoi veni mortea și pentru prima 

oră i-se împlini o mare dorință.
Z. G.
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Crăciunul la Curțile europene.
Crăciunul 1 acestă serbătore consacrată 

familiei divine, este vesel ca copilăria și 
universal ca speranța. Regii îl serbâză ca 
și măturătorii. Și acești suverani, împovă
rați de griji mari, se bucură în acea seră, 
în mijlocul copiilor, îșl trimet unul altuia 
cadouri, vânat, obiecte, fotografii. Ei pri
mesc surprise ca și toți omenii.

Când sosesce Crăciunul regii devin 
omeni. Ei au ca și noi urări de făcut, ca
douri de dat. Der aceste urări sunt univer
sale și aceste oadourl imense. De Crăciun, 
Curtea Angliei se află la Sandringhame în 
Norfol) k. Este reședința preferată a lui 
Eduard Vii, care, instalându-se aoolo, lasă 
la o parte pe cât posibil maiestatea lui im
perială, spre a deveni un simplu moșier de 
rend. Crăciunul este așa-der, la Sandring
ham, o sărbătore mai mult de familie.

întocmai ca și cei mai umili din su
pușii lor, regele și regina se ocupă mai 
întâiu cir cărțile de felicitare ce adresâză 
de Crăciun rudelor și amicilor; natural, 
aceste cărți nu sunt litografii ordinare cu 
verdeță și cu Moș Crăciun, pe ele. Deoo- 
rațiunea lor e încredințată celor mai mari 
artiști. Anul trecut, cărțile de felicitare ale 
reginei representan pe Sfîntul Ion ca oopil. 
Ele fuseseră pictate in aquarel de miss H. 
M. Bennett. Acele ale regelui, de d. Fin- 
nemore, representan pe Eduard I al An
gliei depunând piatra încoronărei în alta
rul din biserica Westminster.

Cadourile de Crăciun la Sandringham 
sunt considerabile. Regele primesoe din tote 
colțurile imperiului britanic o mare mul
țime de daruri, cari sunt pe măsură expuse 
de marile mese din saldne. Pe masa sălei 
pe fumat se adună clae peste grămadă în 
fie-care an cutii de țigări, pipe, tutunuri 
venite din tote țările lumei. Eduard VII 
simte o vie plăcere să examineze fie-ce 
obieot și el însuși decide apoi destinațiu- 
nea sa.

Regele distribue la rândul său cu 
mare plăcere Clvristmagifts (daruri de Cră
ciun).

Dela căsătoria sa, el n’a lipsit nici
odată de a da reginei Alexandra o duzină 
de butelii conținând un parfum pe care ea 
îl iubesce: un fel de apă de lavandă spe
cial destilată. Acest cadou este tot-dâuna 
complectat printro admirabilă bijuterie seu 
un obiect de toaletă în aur și blănl pre- 
țiose. Regele și regina fac o singură pungă 
pentru cadourile destinate copiilor lor și 
tot astfel, aceștia se cotisâză între dânșii 
spre a oferi un dar de Crăoiun părinților 
lor. Așa, acum patru ani, princesa Maud a 
primit un pian.

La prânzul de Crăciun asistă totă fa
milia regală pănă la prințul cel mic: pa
teu de fasanl și mai ales friptura de bou 
de 2C0 livre care s’a învârtit pe o frigare 
monstră timp de 12 ore rumenindu-se — 
âtă ce defileză la masă. Trebue adăugat 
ca dessert plum-pudding, bombone, zaha
ricale și mai ales nisce plăcinte trimese de 
Wilhelm II.

Iu fiecare au, regulat, reg’na Victo
ria expedia ia 23 Decemvrie o oăprioră la 
Potsdam, unde residă împăratul Germaniei; 
acestă căpridră era însoțită de plum-pudding 
și tot soiul de paste. In schimb, împăratul 
Germaniei trimetea reginei Victoria, îm
preună ou prăjituri și bombone berlineze 
o căpridră vânată pe proprietățile sale, âr 
pentru prinoese ultimul său portret, ou sem
nătură, într’o ramă prețiosă.

Aceleași daruri sunt acum schimbate 
între Wilhelm II și unchiul său Eduard VII.

împăratul Germaniei este forte darnic 
când e vorba de cadouri. In săptămânile 
cari preoed Crăciunul, împăratul și împă- 
rătesa se duc ei singuri prin magazine spre 
a face târguell, căci, pănă la cel mai mo
dest ajutor de bucătar, nimeni nu e uitat 
la palatul imperial.

Și cutiile, obiectele, panerele se gră
mădesc îndată în saldne. In cliua de Cră
ciun, bradl împodobiți sunt puși prin tote 
părțile, aeoperițl cu daruri. Pe mese se află 
cele destinate familiei imperiale. împăratul 
și împerătesa au fie-care masa lor deose

bită, de asemenea fie-care dintre prinți seu 
prințese imperiale.

împărătesei, Wilhelm II. îi oferă o bi
juterie, broșe seu agrafă în briliante. Ast
fel, acum cațl-va ani, ea a primit o braț- 
letă splendidă făcută din medalione legate 
între ele prin cadre de briliante, strînse în 
funde de diamante. Fie-care din aceste me- 
dalione era o miniatură pictată de un ar
tist celebru și represeutând pe împărat, îm- 
părătâsa și ceilalți principi moștenitori. De 
un lanț de aur era atârnat un al șaselea 
medalion cu portretele tatălui și mamei 
sale. Copiilor săi, împăratul le oferă cărți 
seu obiecte de studiu : compas, aparate de 
fisică, etc. Când principii erau încă mici 
de tot, guvernatorul lor îi conducea prin 
strădile Berlinului și ei aveau drept de a 
alege la vitrine uu ore-care număr de ju
cării pe cari le găsiau la Crăciun în apar
tamentele lor.

M. D.

Un asii pentru mâțe.
în Londra s’a înființat mai acum vre-o 

oâțl-va ani un asii pentru mâțe, care la tim
pul său a causat mare haz prin cercurile 
londoneze.

Aruncând însă o reprivire asupra des- 
voltăril aoestui institut, trebue să se cons
tate, că el a desvoltat în timpul de 8 ani, 
de când esistă, o activitate forte bine-cu- 
vântată în privința umanitară și sanitară. 
Acest asii a găzduit și vindecat în decur
sul anilor mai multe mii de mâțe și a soă- 
pat alte mii de la o morte chinuită.

Scopul acestui asii, care se împarte 
într’un asii pentru mâțe rămase pe drum, 
un ospital pentru mâțe boluave și un otel 
pentru mâțe trimise spre întreținere, este 
în scurt dis: deoparte de a susține și cresce 
mâțe, de altă parte de a lua mâțelor viața, 
fără să se chinue mult.

Acest asii este deja forte bine cunos
cut în Londra și, decă vre-un trecător gă- 
sesce o mâță rămasă pe drumuri, el se 
duce pănă la stațiunea proximă telefonică, 
anunțând direcțiunea acestui institut. Peste 
puține minute un servitor al asilului so
sesce la fața locului, luând cu sine mâța 
orfană.

Adusă la asii, ’i se dă drumul într’o 
cușcă, în care se slobode apoi o cantitate 
ăre-care de cloroform și acid carbonic. In 
puține minute mâța a trecut pe cealaltă 
lume. In modul acesta se omora pe di cam 
50—100 mâțe rămase pe drum, pentru-ca 
se nu fie espuse bătăilor și chinurilor din 
partea bmenilor și pentru-oa să uu moră 
pe drumuri de fome. In anul 1903 au fost 
duse 14,000 de mâțe în acest asii.

Oheltuelile pentru întreținerea seu 
omorîrea mâțelor nu se prea pot acoperi 
din venitele, cari inourg dela omenii cari 
își trimit mâțele în acest asii, fie pentru 
ca să fie hrănite la bătrânețe, fie ca să fie 
omorîte.

Spre norocul acestui asii, se găsesc 
însă mulțl omeni, cari apreciezâ chemarea 
acestui institut și-l ajutoreză în fel și chip. 
Alipirea și fidelitatea unor mâțe a făcut 
chiar, că unii omeni și-au manifestat mul
țumirea lor față de neamul mâțesc prin 
fundațiuni, cari se adminietrâză de cătră 
direcțiunea acestui institut. Nu de mult un 
amio al mâțelor a testat pe sema acestui 
institut frumosa sumă de 27,000 mărci.

Făcând abstracție dela mâțele găsite 
pe drum, sâu dela cele trimise în acest asii, 
pentru a fi omorîte, multe mâțe găsesc aici 
un adăpost mai lung, trăind în belșug. 
Mâțe bolnave, cari aparțin unor familii cu 
stare, se trimit aici spre a fi vindecate. 
Mai multe îngrijitore, care sunt inițiate în 
bâlele aceste, dau mâțelor conform recep- 
telor scrise leacuri peste di și când pa- 
ciențil patrupecll s’au vindecat, ei se re
trimit proprietarilor. In secțiunea acesta se 
află fel de fel de aparate și instalațiunl, 
cart au menirea de a ușura tratamentul 
medical față de aceste ființe.

Afară de mâțele bolnave mai găsesc 
aici adăpost și acele mâțe, ale căror pro
prietari întreprind peste vară sâu în alt 
anotimp o călătorie mai lungă, când nu le 
convine a duce cu dânșii mâțele. In acest 

cas pisicile sunt trimise în asii, pentru a fi 
„întreținute44 cu cuartir și mâncare, ceea-ce 
adeseori costă mulțl bani.

Din tote aceste resultă, că asilul de 
mâțe din Londra se bucură mai mult sâu 
mai puțin de o mare trecere între popula- 
tiunea din Londra și în deosebi între aris
tocrații englezi, ale căror pungi sunt tot- 
dâuna deschise pentru astfel de scopuri.

— i. —

Ieone din râsboiu.
Cum se luptă Hunhuzii.

Se scie, că în răsboiul actual soldații 
ruși, cari au fost postați, ca să apere linia 
căii ferate transiberiane, au căcjut adeseori 
jertfă atacurilor indigenilor HunhuzI, cari 
seu singuri, sâu în cete mai mici neliniș
tesc ținuturile, pe unde trece calea ferată. 
Cunoscutul scriitor rus NemirovicI Dancenko 
zugrăvesce într’unul din raportele sale forte 
emoționant cum se luptă Hunhuzii cu sol
dații ruși.

„Bietul soldat de straja — dice Ne
mirovicI Dancenko — cade mai des pradă 
ucigașilor indigeni. Stă soldatul lângă 
calea ferată și câs după eâs trece. A stat 
eri — e obosit — slujba e grea, n’ajung 
soldații. Trenuri nu trec. Soldatul s’ar așecja 
pe pământ. Șinele se întind însă fără ca
păt întro parte și’n alta. De pe câmp nu 
adie nici o bore răcorosă. Pomii înalț! șop
tesc în taină, ramurile copacilor se mișcă 
prietenos. Soldatul se uită în depărtare — 
visâză de o țâră depărtată, unde se întinde o 
altă câmpie, în care se află sate cu casele 
acoperite cu pae, care strălucesc la lumina 
sorelui de amiadă, sate în care sunt po- 
mete cu cireși și rîușbre șerpuitore. Solda
tul îșl sprijinesce pușca de pământ și în
cepe a cânta un cântec de acasă. Zîmbesce 
și visâză, Dumnecleu scie la ce...

Și îndărătul lui, din tufișul des se 
tîrăsce ca șarpele, subțire și mlădios, un 
om în haină albastră, când se scolă, când 
se oulcă la pământ, furișându-se ou ochii 
la soldat. Coda ce-i atîrnă din creștet, e 
învălătucită în jurul capului, fruntea-i rasa 
e îuegrită de sore. Șopârla și tot ar face 
mai mult sgomot înaintând. Mai aprâpe, 
tot mai apropo, cântecul se aude tot mai 
bine. Chinesul se apropie, se scolă și c’o 
singură lovitură i-a tăiat gâtul. Se uită 
împrejur, ia pușca și cartușele. Atât îi 
trebuia.

In banda lui era lipsit de arme, 
de acum o să fie de opotrivă cu ceilalți. 
Hunhuzii nu dau arme oelor ce întră îu 
bandele lor. Cine are nevoe de arme să și 
le cuceresoă.

Corbii se cobora de pe crengile ul
mului și așteptă pănă-ce soldatul ceuușiu 
o fi mort de tot. Croncăe de nerăbdare. 
Mai încet, tot mai încet șopteau basme 
tufele de gaolian. Chinesul albastru nu 
se mai târăsce, șl-a desfășurat ooda, a pus 
pușca pe umăr și se îndreptă spre satul 
pustiu. Acolo e adunată o bandă de Chi
nes! și nu puțini din Ei ușii ce vor trece pe 
drum, vor cade jertfă".

*

Dublarea Transsiberianului.
Rușii se ocupă acum de a-se înlocui 

șinele ușbre (cântărind 16 kile de metru 
curent) prin șine grele cântărind (22 kile 
la metru curent) pentru întrâga linie ferată 
transsiberiană dintre Celiabinsk și stațiu
nea Kitaiski-Raziezd.

Lucrarea e gata pe o întindere de 
1740 kilometri, mai rămâne să se facă 2400 
kilometri, ceea-ce va cere încă 176.000 de 
tone de șine, sâu a treia parte aprope din 
ceea-ce Rusia produce anual în acâstă ma
terie.

Acestă gigantică sforțare nu e 
singura, de care se simte nevoe în 
acest moment, se vorbesce despre dublarea 
drumului de fier transsiberian. Două idei 
sunt la ordinea dilei: seu de a-se construi 
o a 2-a linie de alungul liniei existente, 
seu de a crea o nouă linie independentă 
traversând Siberia de la vest la ost. Prima 
soluție e mai expeditivă, dâr a doua pare 
mai avant-agiosă din punctul de vedere al 

întrebnințărei sumelor ce întreprinderea 
va costa.

Soluția mixtă a ministrului căilor de 
comunicațiune și pe care a. făcut-o să fie 
aprobată de împărat, consistă să se prelun- 
gâscă vechea cale ferată Perm-Tumen pănă 
la drumul de fier traneiberian, se va pune 
apoi dubla linie de la acest punct pănă la 
Kitaiski Raziezd.

ț)ece mihone de ruble au fost prevăzute 
pentru primele studii, der nu s’a ajuns la o 
înțelegere asupra traseului. Trei proiecte sunt 
în discuție, acela al unei linii Tumen-Tomsk- 
Marunsk, altul pentru o linie Tumen-Omsk 
și al treilea Ecaterinburg-Kurgan.

Cât pentru aședarea dublei linii, o 
companie americană oferise serviciile sale, 
dâr propunerea n’a fost primită. întreprin
derea va remânâ pur rusă, ou tote aces
tea ea se legă forte strîns cu chestia pro- 
ducerei șinelor în Rusia pentru a nu atin
ge astfel interesele Francesilor, acționari ai 
marilor societăți metalurgice rusescl. Idea 
de a scote metalurgicamente în Siberia 
Rusiei e de asemenea pusă în discuție; ex
periențele făcute in 1898 la usiua din Ni- 
colavsk, au demonstrat posibilitatea de a-se 
fabrica șinele, se vorbesce de asemenea de 
orgauisarea usinei Petrovski Baikal în acest 
scop.

Gr1 -vi m e.
Cum a ajuns advocatul în apropierea lui 

Dumnedeis ?>

Un advocat a bătut la porta raiului, 
der Sf. Petru n’a vrut să-l lase înlăuntru, 
pentru-că — 410ea Sf. Petru — nici un 
advocat nu se află în raid, locul lor e în 
iad. Advocatul însă atâta s’a rugat de Sf. 
Petru și așa de bine a dovedit cât de evla
vios a fost în viâță, încât Sf. Petru l’a lă
sat înlăuntru și i-a arătat un loc după ușe 
și apoi a plecat repede la Dumnedeti, ca 
să-i anunțe pe noul sosit. Dumnecjeu a dis 
lui Petru: — Petre, n’ai făcut bine. Advo
catul n’are loc în împărăția ceriului. Der 
decă e aici, lasă-1 numai să rămână, dâr 
grijesce să nu între în vorbă ou ceilalți, 
pentru-oă peste o săptămână nu va mai fi 
pace aici. Petru i-a comunicat adyocatului 
cuvintele Domnului, la ce advocatul a dat 
din umeri și a început a conversa cu 
Petru:

— Ce slujbă ai aici? întrebă advo
catul.

— Eu sunt păzitor la porta raiului,, 
răspunse Sf. Petru.

— Pe cât timp ?
— Pe vecie.
— Pe vecie? Ai despre asta vr’un do

cument scris?
— N’am, der la nouă nici nu trebue.
— Dar dâcă Domnului îi vine odată 

ceva în minte și predă altuia slujba ta., 
cu ce-ți vei apăra atunci drepturile?

Petru a rămas pe gânduri și maitâr- 
diu merse la Domnul și-l ruga să-i dea în 
scris, că el e păzitor la porta raiului. — 
Nu țl-am spus — dise mânios Domnul—să- 
nu lași înăuntru pe advocat. Vecii, te-a zăpă
cit și pe tine la cap. Trimite-1 iute la mine- 
să-l am tot-dâuna sub ochi, voii! avâ eit 
grije de el.

Și ast-fel a ajuns advooatul la locul: 
de onore în apropierea Domnului.

*

intre prietini.

— Cum se face — întreba un amic 
pe altul — că fără să câștigi mult, ai tot- 
deuna parale?

— Uite cum : me împrumut și apoi 
datoria veche o uit, âr pe cea nouă o las 
să se învechescă...

Memorie bună.

— Am o memorie neîntrecută — cjise- 
A oătră prietinul său B. — îndată ce un 
lucru ml-a întrat în cap, nu-1 mai uit.

— Ce spui? Der cele 100 de corone, 
pe care ți le-am împrumutat acum o lună?

— Pe acele nu le-am băgat în cap., 
ci în buzunar...


