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se deschide nou abonasetenlâ, la care îii- 
vltămu pe toți amicii șl sprijinitorii fotei nostre.

Preftulu abonamentului s
Pentru Anstro-Ungaria: pe trei luni 3 fl 

pe șăse luni 6 fl., pe unit ană 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe troi 

luni 10 franci, pe șâse luni 20 franci, ps*  ună 
ună 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl., p» 
ștee luni 1 fl.

Pentru Româuia și străinătate: pe ană 8 
franci., pe ș6se luni 4 franci.

Abonarea se pdte face mai ușorii și 
mai repede prin mandata poștala.

Domnii, cari se vorii abona din nou 
să binevoâscă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

AMnistratiimea „Băietei Transilvaniei",

Vorbe și fapte.
Brașovu, 21 Decemvre st. v.

„Corteșii“ seu agenții electo
rali maghiaro-jidani cutrieră erăși 
comunele locuite de Români din 
Ardeală și din părțile bănățene 
și ungurene.

De patru ani de 411©: de când 
s’au făcută alegerile pentru dieta 
ungurescă, care va fi. disolvată 
peste câteva 4^©, n’au mai ve- 
4utu sătenii noștri decâtu numai 
esecutori de dare, numai gen dar ml 
și panduri unguresc! trimiși ca să 
ducă în împlinire cu torța porun
cile nedrepte și asupritbre ale 
ocârmuitorilorO.

Acuma voră năvăli asupra 
paciniciloră noștri săteni din tâte 
părțile domnii candidați la depu
tăția cu ceta agențiloru loru elec
torali.

Ei voră veni de astădată nu 
cu fruntea încrețită și cu ochii 

încruntați, ci cu fața veselă și rî- 
4etore, voru întinde mâna prie- 
tinesce preotului și dascălului din 
satu și se voră învrednici chiar 
se le 4ieă „bună 4iua“ în limba 
românescă, care a fostG așa de 
prigonită și huiduită din parte-le 
în cei patru ani de 4de.

Unu potopu de făgăduell, care 
de care mai ademenitâre, se va 
revărsa asupra alegătoriloru noș
tri români, căci domnii „cuceri
tori “ au lipsă acum în strîmtorea 
JuptelorQ loru de partidă și de 
voturile RomânilorG.

Și decă în vremuri liniștite, 
când dieta ungurescă desbate și 
voteză legi, ca aceea a Kișdedo- 
vuriloru, nu se înjosescu a grăi 
cu „Valahii periculoși și dușmani 
ai statului“ o vorbă românescă, 
acum le vorbescG fără sfială de 
„frățietatye“ și de aceea cum Ro
mânii și Maghiarii trebue să tră- 
iescă și se mâră împreună în „pa
tria comună11.

Acestea suntu vorbele.
Faptele vorG urma apoi ca de 

obiceiu după alegeri și după ce 
puternicii „ cuceritori “ se vorG vede 
erăși ei între ei lângă saculu cu 
grăunțele și cu pita și cu cuțitulG 
în mână.

De doue-4©cl și cinci de ani 
au trecutG peste capetele și peste 
umerii noștri, gârboviți de povara 
greleloru sarcini, ce trebue se le 
purtămG, pentru ca să avemG no
rocirea de a fi priviți de cătră 
cei dela putere ca cetățeni de 
mâna a doua, vre-o optG alegeri 
și vre-o optu diete. Avut’am der 
destulă prilejG de a cunâsce câtG 
de multă prețuesce „frățietatyea“, 
cu care ne îmbiiă domnii candi
dați de deputați unguri totdeuna 
înainte de alegeri.

Suntemu destulă de pățiți noi 
Românii din aceste țerl și de a- 
ceea nu ne tememă, că vorbele 
și promisiunile contrariloru noștri 

voru mai afla câtu de puțină cre4ă- 
mentă în sînulu poporului nostru.

Ne tememă înse de faptele ce- 
loru slabi și celoru făr’ des ca 
racteru dintre noi, cari încă de 
pe acuma caută a’și pregăti con- 
sciința pentru momentulu de tră
dare națională, îmbătându-șî-o cu 
totu felulă de acusări și Imputări 
contra sorții, a âmeniloru și a 
aceloru cari luptă pentru dreptu
rile naționale.

Ii au4l de pe acuma pe acești 
âmenl cu sufletă mică, pe acești 
speculanți murdari, cari pentru 
unu interesă trecetoră câtă de 
mică suntu în stare a-șl întârce 
cojoculu și a susține, că dosulu 
este fața și ca pănă acuma numai 
din greșelă nu l’au purtată pe 
dosu, îi au4l de pe acuma văi- 
tându-se câtu de reu mergu tre
burile naționale la noi Ro nânii, 
că cu pasivitatea nbstră n’amă 
ajunsă la nimica, că în viitoru 
vomă dobândi și mai puțină, că 
trebue se ținemu semă de împre
jurări și că în încurcătura acesta 
celu mai bună lucru este, ca fiă- 
care se caute celu puțină a se 
profita elu însuși, și a nu-șl mai 
ațîța asupră-șl pe puternicii 4il©i 
— și altele de aceste, cari au se 
servescă ca podu de trecere în 
tabăra celoră, ce se desbraeă cu 
nerușinare de consciința loru na
țională ?

Apoi, decă nu mergu lucrurile 
destulă de bine, decă afacerile 
nostre naționale stagnăză și nu 
este destulă de tare solidaritatea 
dintre noi, cine suntu de vină?

In rendulu întâiu nu suntu bre 
de vină aceia, cari totdeuna sunt 
gata a critica, totdeuna voră se 
scie ce ar fi mai bine și mai fo- 
lositoru, niciodată însă nu voră 
să-și împlinescă datoria, nu voru 
să asculte și să între și ei în rendă 
cum se cuvine unui luptătoru pen
tru drepturi și libertate?

Este ușoru a 4*°©,  că n’amu 
dobândită pănă acuma nimică cu 
pasivitatea nostră. Der âre între- 
batu-sa fiesce-care în consciința sa, 
că ce și cum a lucrată elu și câtă 
a jertfită pentru ca să dobândimu 
ceva?

Decă, când se cere curagiu, 
muncă și jertfă, unulu se va codi 
în drepta, celălaltu în stânga, cum 
vomu pute să ne așteptămu la 
vr’unu resultatu de Dâmne ajută 
alu lupteloru nâstre?

De aceea spunemu alegători- 
loru noștri: Ce-i ce vă voru 4ic©, 
că politica nostră națională e gre
șită, să sciți, că ori suntu dușmanii 
voștri de morte, ori, decă facă 
parte din neamulu nostru, suntu 
âmeni de nimicu, pe câtă vreme 
nu voră dovedi, că au făcută totu 
ce le-au stătu în putință, atâtu ei, 
câtă și toți ceilalți frați ai loră, 
și totuși n'au dobândită nimicu.

Politica nostră română națio
nală trebue să fiă bună, pe câtă 
vreme nisuesce la recâștigarea 
drepturiloru și a libertății nâstre 
naționale; răi suntu numai aceia, 
cari în locu să o cinstescă și se 
o pârte cu demnitate, împlinin- 
du-și datoria loru cu credință, își 
bătu jocă de ea prin fapte slabe 
și ticălose.

Să nu ne luămu de esemplu 
pe dușmanii noștri, ci să grijimu 
ca vorbeloru și hotărîriloru nâstre 
bune să urmeze și faptele.

Atunci nu se va mai pute 
plânge nimeni, că mergu rău tre
burile nostre naționale!

(IRONICA POLITICĂ.
— 21 Decemvre.

— In vederea apropiateloră alegeri 
dietale partida maghiară independentă 
și dela 48 va împărți în întregă țâra 
ună manifestă redactata de Caroli! Eot
vos, care se va tipări îu 40,000 esem- 
plare. Kossuthisti Unguri, caută cu totă

FOILETONUL „&AZ. TRANS. “

Bradulu.
Pvveste de -A-zicLerseen..

Afară în pădure se afla unii brad ii 
frumoșii; se afla într’unii looii bunii, s6- 
rele putea pătrunde la elă, aera avea 
destulă, er în jurulii său oresceau tova
răși ou multă mai mari, ca elă, bradl și 
molitvl. Der miculă brăduleță voia să 
cresoă din ce în ce mai mare; elă nu 
se gândea la radele calde ale sorelui și 
la aerulă celă curată, nu-i păsa de băeții 
de țărână, când aceștia veneau pe acolo 
și povestiau, când aceștia cutreerau pă
durea, pentru ca să strîngă fragi și 
smeură. Adeseori veniau ei cu âle pline 
de fragi seu aveau înșirate fragi pe fire 
de paie. Apoi se aședau pe iarbă sub 
brăduleță și diceau: „Ce mititelă este 
acesta !u Vorbele aceste nu-i prea plă
ceau brădulețului.

In anulă următoră era deja cu o 
urmă mai înaltă și ună ană după aceea 
era încă cu o urmă mai înaltă; căci la 
ună bradă se p6te vede bine câtă a cres
cută într’ună ană.

„O, de ași fi ună bradă așa de mare 
oa ceialalțl!" suspina brădulețulă: „atunci 
îmi voră pute întinde ramurile, er cu 
vîrfulă meu voiu pute privi lumea mare! 
Atunci paserile își voră zidi cuiburile 
loră între ramurele mele, și când ar bate 
ventulă, ași pute și eu să mă plecă ca 
ceilalți bracflu.

Nu-i făcea bucuriă nioi arșița sd- 
relui, nici paserile, nici norii roșieticl, 
ce treceau dimineța și sera pe de-asu- 
pra sa.

Ierna, când zăpada zăcea împregiu- 
rulă său, venea adeseori ună iepure și 
sărea toomai peste brăduleță. Asta îlă 
năcăjea forte tare! D6r două ierni tre
cură, și în a treia era bradulă atâtă de 
înaltă, încâtă iepurele era silită să sară 
pe lângă elă. „O, a cresce, a oresce, a 
fi mare și bătrână, numai acesta e fru- 
mosă și măreță în acăstă lume!“ își 
gândea bradulă.

Târcjiu tomna veniau regulată în 
pădure tăietori de lemne, cari tăiau câți
va arbori mari. Acăsta se întâmpla în 
fiă-care ană, er pe tenărulă brăduleță, 
care crescuse deja mai mare, îlă cu
prindeau fiori de groză, când vedea pe 
ceialalțl bracp: oum cadă cu sgomotă la 

pămentă sub lovitura săcurei, oum apoi 
li-se tăiau ramurile și acum apoi, erau 
goi, lungi și subțiri, încâtă abia-i mai 
putea cunosoe. Apoi îi puneau pe căruțe 
și caii îi duceau afară din pădure.

Ore unde-i duceau? Oe avea să se 
întâmple cu ei ? Primăvera, când venia 
rândunica și cocostîrculă, bradulă în
treba: „Nu sciți că unde ia-u dusă? Nu 
v’ațl întâlnită cu ei ?“

Rândunica nu scia nimioă, cocostîr
culă însă părea gânditoră, dete din capă 
și cfise :

— „Da, așa credă; am întâlnită în 
călătoria mea din Egipetă mai multe 
corăbii nouă. Pe ele se aflau nisce ca- 
targurl forte mărețe; potă cfioe> că 
au fostă, căci răspândeau ună mirosă de 
bradă. Iți gratuleză, ei întrecă pe toți 
și pe tdte!“

„O, deoă ași fi. și eu destulă de 
mare, pentru ca să sboră peste mare! 
Cum e aoestă mare și cu cine se- 
mănă?“

— Ei, asta nu țl-o potă spune cu 
una cu două, căci e o istoriă lungă!“ 
cfise cocostîrculă și pleca.

— „Bucură-te de tinerețea ta!“ <fi_ 
seră radele sorelui. „Bucură-te de eres- 
cerea ta și de tinerețe!“

Și vântulă săruta brădulețulă, er 
rouă vărsa lacrăml pentru elă, der bră
dulețulă nu, totă nu înțelegea.

De Crăciună să tăiau bracjl tineri, 
cari nu erau nici măcară în versta aces
tui brăduleță, care nu avea de looă as
tâmpără, oi voia să crdscă repede mai 
departe. Acești bracfi tineri, — și erau 
dintre cei mai frumoși, — își păstrau 
crengile loră, erau puși în cară și caii 
îi duceau din pădure.

— „Unde-i duoă ?“ întreba brădule
țulă. „Ei nu suntă mai mari ca mine, 
ba era unulă între ei cu multă mai mică 
decâtă mine. Pentru ce li-se lăsau la 
toți crengile? Unde ii ducă pe ei?“

— „Acesta o scimă noi, acdsta o 
scimă noi“, ciripiau vrăbiile. „Josă în 
cetate ne-am uitată prin ferestră. Noi 
scimă, unde mergă ei! O, ei ajungă la 
podoba și la frumsețea cea mai mare, 
ce șl-o pote închipui cineva! Ne-amă 
uitată pe ferestre și am văcjută, că ei 
suntă plantați în mijloculă unei odăi 
calde, și suntă împodobiți cu lucrurile 
oele mai frumdse, cu mere aurite, cu 
turte, juoării și cu sute de lumini!14

~ „Și apoi?“ întrebă brădulețulă 
începândă a tremura cu ramurile sale. 
„Și apoi? Ce se întâmplă apoi?“ 
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prețuit a înegri, prin manifestul!! lorii, 
pe guvernulă Szapary. Ei cJicO, că făp
tuit, că guvernulă disolveză dieta îna
inte de timpii este unii păoată în con
tra națiunei și e unt esemplu primej- 
diosă pentru viitorii; că guvernulil nu
mai de aceea disolvă dieta, pentru-oă 
contâză la ajutorulă indirecta ce-i va 
tinde timpulă de iernă nepotrivita, care 
va împiedeca pe mulțl alegători dela 
eserciarea' dreptului celui mai cardinalii 
constituționalii. Și guvernulă Tisza, cJicsO 
Kossuthistii, s’a folosită la alegeri de 
mijloce ilegale, der elă celă puțină a 
lăsată liberă schimbulă de idei și discu
tarea oestiuniloră politice ; guvernulă lui 
Szapary însă și aoăsta voiesoe s’o ză- 
dărnicâscă. Manifestulă apoi provocă 
„națiunea", ca cu ooasia alegeriloră ge
nerale să voteze pentru candidații par
tidei independente. Espunându-șl pro- 
gramulă Kossuthistii 4'o8, că ei află ne
cesară proolamarea liberății religionare, 
statorirea dreptului față ou oăsătoria ci
vilă și în legătură cu aoesta egala în
dreptățire confesională și asigurarea 
dreptului autonomă ală confesiuniloră ; 
vre mai departe ștergerea militarismu
lui ; scurtarea timpului servițiului mili
tară și pe basa acestora ușurarea dări- 
loră. Partida apoi pretinde, ca dreptu
rile politioe să se estindă și la olasa 
muncitoriloră; pretinde orescerea copiiloră 
în direcțiune națională maghiarăși aplicarea 
legei de naționalitate față cu oetățenii 
nemaghiari pentru binele și liniștea loră. 
Scopulă partidei, 4i00 manifestulă, eună 
stată maghiară bine organisată ou cetă
țeni în stare bună. La sfârșită, mani
festulă îndemnă prin cuvinte căldurâse 
pe cetățeni să țină strînsă la ideia inde
pendenței Ungariei. — Nu-i vorbă, n’au 
gustă rău Kossuthiștii pentru ei. Dâr 
6re nu se îmbracă ei în piei de die, 
când ne spună, oă voiescă „aplioarea le
gei de naționalitate", pentru-ca apoi 
mai târdiu să vină totă ei cu trăsnete 
și fulgere asupra bieteloră naționalități? 
Alegători români însă, să nu să lase 
a fl seduși de ochii dulol ce le facă 
Kossuthiștii acum înainte de alegeri.

— In timpulă din urmă pressa aus
triacă s’a ocupată mai desă cu cestiu- 
nea Bosniei și Herțegovinei. Se soie, că 
aceste două provinoii, în virtutea trac
tatului dela Berlină, au fostă ocu
pate de Austro-Ungaria, der încă nea
nexate pănă acjl. Cestiunea provinoiiloră 
deol în modulă oum e disoutată de pre
ssa austriacă, a pusă pe seriâse gânduri pe 
P6rtă si pe Sultană, care se teme nu 
oumva ooupațiunea din 1878—9 să de
vină o anexiune formală. In urma aoâs- 
ta se 4ice, că ministrulă de esterne ală 
Turoiei a esprimată diferițiloră diplomațl 
europeni indigațiunea guvernului tur- 
cesoă, care protesteză cu tăriă împotriva 
unui abusă ală Austro-Ungariei față ou 

provinoiile ocupate, cari voră trebui să 
fiă erășl restituite Sultanului. — Decă 
soirea aoesta e adevărată, atunolputemă 
să ne așteptămă din nou la o disouțiă 
interesantă diplomatică între cele două 
guverne.

— Se soie, oă nu de multă Europa 
centrală a făcută pe terenulă eoonomioă 
ună felă de alianță, adecă Germania, 
Austro-Ungaria, Italia, Belgia și Elveția 
au încheiată oonvenții comeroiale. Fap- 
tulă aoesta a pusă pe gânduri pe gu
vernele Franciei și Rusiei. Ca să-și a- 
pere deol interesele eoonomioe - indus
triale e vorba, oa în curendă să se în
cheia o convențiă comercială între 
Francia și Rusia. In ultimulă consiliu 
de miniștri rusesol, ministru de finance 
Wișnegradski s’a pronunțată în favârea 
înohețerii unui tractată comercială între 
Francia și Rusia. Se 4ioe însă, că Țarul n’ar 
consimți pe deplină ou aoestă proiectă 
și că, după cum s’a mai 4isif> Țarulă ar 
ti chiar aplioată a se alătura la liga va
mală din centrulă Europei. Unele foi 
desmintă soirea ultimă.

— Firulă telegrafioă aduce nouă 
soiri despre înarmările rusescl. Se 4ice, 
că comanda militară rusâscă din Var
șovia a luată măsuri, ca direoțiunile 
oăiloră ferate să se îngrijescă de mijloce 
de transports estraordinare, și a mai făoută 
disposițiunl, ca în suburbiile Varșoviei 
să se potă așecja milițiă.

— Ună felă de mără de oertă for- 
meză între China, Rusia și Anglia ces- 
siunea Pamirului. Privitoră la aoâstă 
cestiune, cjiarulQ englesă „Daily Oroni- 
cle" primesce din Șangai o telegramă 
prin oare ’i se împărtășesoe, că presența 
bastimenteloră englese aprope de Vladi
vostok și de peninsula Corea se datoresoe 
mișcării de înaintare a trupeloră rusesol 
spre regiunea Pamirului. Se 4’C0> că 
China ar fi dispusă de a ceda Angliei 
insula Formosa, căol astfelă s’ar simți 
sigură de ajutorulă aoestei puteri față 
cu Rusia în cestiunea Pamirului.

SC8RILE QILEL
— 21 Dec. (2 Ian.)

Statistică viticola a Austro-Ungariei. 
Comeroiulă de vite ală Austro-Ungariei 
în 1891, după datele statistice, s’a des- 
voltată precum urmeză: S’an importată 
în primele 4000 Iun* : 46.536 capete de 
boi, s’au exportată 56.175 capete; boii 
importați au fostă mai alesă de origine 
din Serbia, exportulă monarohiei aus
triaco a fostă îndreptată în partea cea 
mai mare spre Germania. Vaci s’au im
portată 6844 oapete, s’au exportată28,441 
capete; vite tinere s’au importată 315 
capete, s’au exportată 14.153 capete, 
viței s’au importată 5888 capete, s’au 
exportată 8561 oapete, rîmătorl s’au im

portată 134.384 capete, s’au exportată 
104.504 capete; purcei s’au importată 
22,029 capete, s’au exportată 489 oapete; 
cai s’au importată 4732 oapete, s’au ex
portată 23.019 capete; armăsaris’au im
portată 198 capete, s’au exportată 825 
capete.

** *
Jidovii in armata română. Ministrulă 

de răsboiu ală României a dată în (ȚI0!0 
aceste ordinulă, ca nici ună bacalaureată 
(maturisantă) j ido vă să nu potă fi avan
sată la gradulă de oficeră în reservă, 
pănă câud nu va produce actulă său de 
împământenire. ** *

0 alegere ou milițiă și gendarmî. In 
Dorozsma, aprope de Seghedină, s’a fă
cută (Țlele trecute o alegere de oantoră. 
Erau două partide, a „birtokos“-iloră 
(proprietariloră) și a poporului de rândă. 
La ooncursă, oantorulă Rigo a câștigată 
plăcerea și simpatia poporului, oeea ce 
„birtokoș“-iloră nu le plăcea. Poporulă 
audise mai înainte, oă Rigo nu li-e pe 
placulă „domniloră" și deci s’a pre- 
sentată la actulă de alegere ca vre-o 
2000, amenințândă autoritățile, decă 
voră încerca să delăture pe Rigo. 
Văcjendă acesta partida „domuiloră„ 
a telegrafiată la Seghedină după pu
tere armată. In curândă s’au și pre- 
sentată 80 de militari și 30 gendarmî. 
Era sera întunerecă, când cei înarmați 
fără niol o provooare au începută să 
taie cu săbiile fără cruțare. O frică nes
pusa a cuprinsă massele poporului. Spaima 
fu și mai mare, când gendarmii au trasă 
focuri, der din norocire nime n’a fostă 
rănită. Numai săbiile au produsă rane. 
Mulțl au fostă prinși și transportați la 
Seghedină. După ce poporulă a fostă 
depărtată s’a începută alegerea. Dintre 
13,000 de locuitori n’au votată deoâtă 
21, pentru Almâsy, contrarulă Ini Rigo. 
„Magyar Hirlap" din oare estragemă 
soirea aoesta, protestâză energioă în con- 
tja actului „barbară" dela Dorozsma.

* ak £
încă unu corii de plugari. Din Mes- 

creacu (oomitatulă Albei inferiore) ne 
împărtășesoe d-lă Mihailă Radu, că a- 
colo s’a pusă temelia unui nou coră de 
plugari. Meritulă este ală d-lui preotă 
Teodorii Radu și ală d-lui învățătoră 
Basiliu Timbușă, cari în cea mai bună 
înțelegere lucreză pentru înaintarea in- 
tereseloră poporului loră. Ei au lucrată 
statutele nouei reuniuni de cântări, ce după 
ce au fostă cetite și aprobate din par
tea întregului poporă, s’au înaintată mă
ritului Consistoră din Blașiu, de unde 
îșl așteptă acum întărirea. Ca membri 
ai nouei „Reuniuni de cântări a phigari- 
loră români din Mescreacuu, s’a înscrisă 
pănă acum 50—50 bărbați și femei din 
oomună și se speră, că se voră înscrie 
încă fârte mulțl. Oorulă îlă formeză mem

bri activi ai Reuniunei, cu cari se țină 
regulată prelegeri de seră. D-lă Tim- 
bușă, zelosulă conduoătoră ală corului, 
avea de gândă să se producă pentru 
prima-oră cu coriștii săi în sărbătorile 
Nascerei Domnului, der la stăruința co- 
riștiloră, în numără de vre-o 20, s’a vă
zută silită să cânte în biserică pentru 
prima oră îu sărbătârea St. Nioolae. 
Suooesulă a fostă pentru poporă nes
pusă de îmbuourătoră. In viitoră se aș
teptă progrese totă mai îmbucurătore, 
deorece d-lui învățătoră Timbușă nu-i 
lipsesce nici zelulă, nici bunăvoința, âr 
tinerimea e deștâptă, toți ce-i eșițl din 
șcâla d-lui Timbușă sciu scrie și ceti. 
— Soirea acesta o înregistrămă cu bu- 
ouriă. De altmintrelea hărnicia d-lui 
învățătoră Timbușă ne este nouă cu
noscută încă mai de multă. Ajută-i Dum- 
nedeu să mârgă înainte!

**
Casă triștii. Frații Eremie din Baclfalăul 

Săceleloră, cari ac}.I toți suntă proprie
tari și arendași de frunte stabiliți în Ro
mânia, au perdută pe mama loră Maria 
Irimie Eremie, una din femeile nâstre ro
mâne de modelă, care și-a devotată vieța 
numai binelui numărosei sale familii. 
Mâneva fi înmormântarea în Baclfalău. 
Adresămă întristatei familii Irimie Ere
mie condolențele nâstre cele mai sincere!

* *
0 crimă îngrozitore. Din Pesta se 

scrie, că ună lucrătoră a găsită într’o 
grămadă de gunoiu o pâne coptă, pe 
care tăindu-o a aflată oadavrulă unui 
copilă de țîță. îndată s’a dusă cu elă 
la polițiă, care a și pornită ceroetare îu 
contra făptuitorului sălbatioă ală acestei 
crime.

** *
Din Agramă ni-se scrie, că pe-acolo 

mai nu s’a văcjută zăpadă pănă aouma. 
Timpulă este forte domolă și liniștită, 
der une-orl e multă negură și forte apă- 
tâsă. — La 30 Deoemvre s’a închisă 
dieta provincială și se va deschide numai 
la 11 Ianuarie n. 1892 pe timpă fârte 
scurtă. — Episcopulă de nou numită 
Kriez-Kriczăvac în Agramă nu e pe pla
culă Croațiloră.

** *
Dinamită in Bsrlinu. O soire din Ber

lină spune, oă pavilionulă celă mare de 
cristală dela restaurantulă cuartierului 
Thiergarten a fostă aruncată în aeră, 
printr’o esplosiune de dinamită. Mai 
mulțl visitatorl ai restaurantului au fostă 
răniți, unii demârte. Faptulă e atribuită 
unei răsbuDărl și a produsă o viuă e- 
moțiune. ** *

Inteligența română din comuna Her- 
manii invită la producțiunea și petrece
rea cu jocă ce o va arangia Dumineoă, 
în 29 Deoemvre 1891 (10 Ianuarie 1891), 
în sala Hotelului de-acolo.

— „Ei mai multă n’amă văzută, 
era o frumseță fără părechiă!"

— „Ore să-mi fiă și mie dată ur
sita, de a merge pe acestă drumă stră- 
lucitoră ?“ elicea brădulețulă plină de bu- 
ouriă. Asta e mai bine, decâtă a trece 
peste mare. O, cum topesce dorulă ! O 
de ar veni odată Crăoiunulă ! Acum și 
eu suntă înaltă și cresoută, ca și cei
lalți, cari au fostă duși acum mai în 
urmă. O, de m’așl vedea odată pe că
ruță! De ași fi în odaia caldă, în mij- 
loculă podâbei și a frumseței! Și apoi ? 
Ei, apoi va veni ceva mai frumosă ; și 
ore ou ce mă voră mai împodobi ? De 
sigură, că cu ceva mai frumosă și mai 
mândru — — ! Der 6re ou ce? O, su
feră, mă topescă de doră; eu singură 
nu soiu ce e cu mine!"

„Bucură-te de mine!" (Țseră aerulă 
și radele sârelui; „bucură-te de tinerețea 
ta și te bucură, că stai în afară în aeră 
curată !“

Der brădulețulă nu se bucura de 
looă ; elă cresoea și crescea, erna și vâra 
sta pururea verde, verde-înohisă! Ome
nii, cari îlă vedeau, 4i°eau) oă „acesta 

e ună bradă frumosă", și când fu la 
Crăciună pe elă îlă tăiară mai întâiu 
dintre toți! Săcurea îlă ajunse adânoă 
la măduvă; bradulă că4u la pământă 
suspinândă. Elă simțea o durere, ună 
leșină și acum nu putea gândi la nici o 
fericire. Era mâhnită, că trebue să se 
despartă de patria sa, de peteculă de 
pământă, pe oare cresouse. Elă soia, că 
nu va mai vede niol-odată pe iubiții și 
vechii săi tovarăși, pe micele tufe și 
flori dimpregiurulă său, ba pâte nici pe 
micile păsărele. Călătoria nu-i era de 
looă împreunată ou plăceri.

Brădulețulă îșl veni în fire abia 
când fu descărcată în curte dimpreună 
cu ceilalți bra4l și când au4i pe ună 
omă 4i00udă: Aoesta e ună bradă fru- 
mosă, nu ne trebue altulă ?

Apoi veniră doi servitori îmbrăcațl 
frumosă și duseră brădulețulă într’o sală 
mare și pomposă. Jură împrejură pe pă
reți atârnau portrete și pe lângă oup- 
târe se aflau vase chinezescl cu chipuri 
de lei pe coperișele loră. Aiol erau 
scaune frumâse, divanurl de mătase, 
mase mari, acoperite cu cărți, cu chi

puri și jucării soumpe, tare scumpe — 
celă puțină așa susțineau copii. Brădu
lețulă fu așe4ată într’ună vasă mare 
plină cu pământă, dâr nimeni nu putea 
observa, că era vasă, deârece jură îm
prejură era acoperită cu verdeță și se 
afla așe4ată pe ună mare covoră verde. 
O, cum tremura brădulețulă! Ce se va 
întâmpla ore cu elă? Atâtă servitorii, 
oâtă și domnișârele veniau să-lă împo- 
dobescă. Pe ramurile lui atârnară fâșii 
de hârtii în felurite colori, în formă de 
coșulețe și în fiă-care coșuleță erau za- 
haricele. Mere și nuci aurite atârnau, ca 
și crescute, de crengile sale, și sute de 
lumini roșii, vinete și albe erau legate 
de ramurile sale. Păpuși, cari sămănau 
cu nisoe âmenl vii — brădulețulă nu 
mai vă4use asemenea — erau ameste
cate printre ramurile sale, er susă pe 
vârfulă său strălucea o stea frumăsă în- 
cunjurată de fire de aură. Era frumosă, 
frumosă fără părechiă 1

— „Astă seră", 4’oeau toți, „astă 
sâră va străluci frumosă!"

— „O 1" îșl gândia brădulețulă, „o 
de ar fi odată seră! Ore luminările le 

voră aprinde îndata ? Și apoi ce va mai 
fi? Ore bra4ii din pădure voră veni să 
mă vedă? Ore vrăbiile voră sbura la fe- 
râstră? Ore aici voiu putâ oresce șivoiu 
sta ârna și vera totă așa de frumosă 
împodobită ?“

Elă îșl închipuia multe. Der de 
doră căpătă dureri în scorță, și durerea 
de scorță e pentru ună arbore totă a- 
tâtă de rea, oa și durerea de capă pen
tru ună omă.

Acum în fine luminările fură aprinse. 
Ce strălucire! Ce podâbă! Brădulețulă 
tremura cu tâte ramurile sale, așa în- 
câtă câțiva ghimpi se aprinseră de o 
luminare. Ardeau cum se oade.

„Dumne40u să ne ferâsoă!" stri
gară fetele și-i stinseră în grabă.

Acum nu mai era ertată brădule
țului, nici măcară să tremure. O, asta 
era grozavă! Elă era atâtă de îngrijată 
ca nu cumva să-și perdă ceva din po- 
dâba sa; era ca și amețită de atâta stră
lucire. — Și aoum se deschiseră amân
două ușile sălei și înlăuntru intrară mul
țime de copii, ca și când voiau cu toții 
să năvălescă asupra brădulețului. După
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Venitulă curată e destinată pentru 
susținerea corului vooală română.

Bilete de intrare : Looulă I: de per 
sdnă 40 cr., de familiă 1 fi.; Loculă II 
(în pioidre): de persdnă 30 cr., de fa
miliă 80 cr. Inceputulă la 7 6re săra.

Ofertele marinimdse se voră chita 
pe cale Ziaristică.

Programa: 1). „Rugăciune14, poesiă 
de Or. Aleesandrescu, declamată de o 
școlăriță. 2). „La arme11, coră mixtă ese- 
cutată de tinerimea șoolară și adultă, 
3). „Peneșă curcanulă“, poesiă de V. 
Aleosandri, declamată de ună tînără a- 
dultă. 4). „De vrei s’aucJG- de coră mixtă 
esecutată de tinerimea școlară și adultă.
5) . „Apelă la unire11, de I. Al. LăpSdatu,
6) . „Vecinătatea periculdsă“, comediă 
într’ună act. localisată de Trocaru: ese
cutată de învățătorii locali, tineri și ti
nere adulte din looă. 7.) „Imnă“, coră 
mixtă, eseoutată de tinerimea școlară și 
adultă. 8). „Șoldană vitâzulă11, canțonetă 
de V. Al. Alexandri, eseoutată de ună 
tînărO adultă.

După producțiune urmeză danță. 
Intre pause se va juca și „Călușerulă“.

** *
f Admirabilii flotei englese, contele 

Gleichen (principele Victoră de Hohen- 
lohe-Langenburg) a răposată alaltaerl în 
Londra. * * *

Impărătesa Rusiei, după cum se te 
legrafidză din Petersburg, e bolnavă de 
influenză. ** *

Ciocnire de trenuri. La stațiunea 
Kosow, lângă Moscva, se ciocni ună 
trenă, care ducea trupe la Varșovia, cu 
ună altă trenă de persone. Optă soldați, 
trei funcționari și doi călători au fostă 
uciși. Două-cJecI de soldați, ună func
ționară și trei călători au fostă greu 
răniți. Afară de aoestia au mai fostă 
60—70 pertăne ușoră rănite.

* * *
Petițiune contra „șlepp“-ului. Comite- 

tulă reuniunei sanitare din Budapesta a 
ținută dilele treoute o adunare, ooupân- 
du se și de ună lucru unică îu feliulă 
său. Fiiudă vorba și de lucruri, cari pro
ducă pravă mare, se’nțelege când nu e 
noroiu, Dr. Fodor, profesoră de uni
versitate, ținendă ună vehementă disoursă 
în oontra „șleppuului a învitată aduna
rea să ia ceva măsuri în potriva acestui 
mijlooă, ce produce pulverea pe strade. 
O mare discuția se năsou din acestă pro
punere. Ună domnă mai bătrână a con
statată, că de comună damele îșl țină 
„slepp“-ulă, oa să nu atingă pământulă, 
der totuși împărtășesce și elă părerea 
lui Dr. Fodor, oă în potriva „șlepp“ului 
să se ia măsuri energioe. O altă propu
nere Zicea, că reuniunea să se adreseze 
cătră căpitanulă poliției, Torok Iănds, 
să oprăscă strictă purtarea „șlepp“ ului, 

ohiar și cu forța brachială. In sfîrșită s’a 
primită propunerea profesorului Fodor, 
ca adeoă, să se adreseze o petițiă minis
trului de interne în care să fiă rugată a 
opri purtarea „șlepp“-ului. — Ingenios! 
Ni-se pare însă, că pănă când ministrulă 
de interne va lua disposițiile necesare, 
„șlepp“-ulă va eși cu totulă din modă.

** *
Coralii plugarilor!! români gr. or. din 

CurtlcI învită la concertulă împreunată 
cu dansă, ce-lă va arangia, în favorulă 
scdleloră rom. gr. or. confesionale de 
acolo, la 26 Decemvre v. (7 Ianuarie n. 
1892). Inceputulă : La 8 6re săra. In
trarea : 50 cr. de personă. In pausă se 
voră juca jocurile naționale: „Bătuta", 
„Călușerulă" și „Hora". Suprasolvirile 
se voră chita cu mulțămită pe calea pu
blicității.

Programa-. 1) „Moto", eșec, de co- 
rulă vocală sub conducerea lui Iosifă 
Mihu; 2) „Punga mea", poesie de I. 
Tripa, deci, de Ioană Ardeleanu; 3) 
„Dulce-i vieța", de Porumbescu, eșec, 
de corulă vooală ; 4) „Moțulă și Săou- 
iulă“, dialogă de V. Alexandri, predată 
de Lazară Plopă și Simionă Negru ; 5) 
„Hora Sinaei," de Gr. Ventura, eșec, de 
corulă vocală ; 6) „Călărașulă rănită", 
poesiă de Sava N. Șoimescu, deci, de 
Alexa Bulbocă; 7) „Cordna Moldovei14, 
eseo. de corulă vocală ; 8) „Suspinulă 
bețivului14, poesiă de J. Tripa, deci, da 
Dănilă Varsandană; 9) „Din ședătdre11, 
de J. Vidu, eșec, de corulă vocală; 10) 
„Căpitanulă Romano" poesie de V. Ale
xandri, deci, de Andrei Bulbdcă; 11) 
„Marșă11. de J. Vidu, eșec, de corulă 
vocală.

Necrolog!!. Subsorișii cu inimă în
frântă de durere anunță, cumcă prea iu- 
bitulă loră părinte, moșă, socru și 
unchiu

Demetriu Coroianu,
Canonică Lectoră ală bisericei catedrale greco- 
cat. din Gherla, cavaleră ală ordului Franciscă 
Iosifă I., membru ordinară ală asociațiunei 
transilvane pentru literatura română și cultura 
poporului română și directoră ală despărțămân

tului ală XIV ală acelei asociațiunl,

în anulă 78-lea ală vieței, 51 lea ală 
preoției, după suferință de o săptămână 
în aprindere de plămâni, a adormită în 
Domnulă.

Osămintele scumpului defunctă în 1 
Ianuarie st. n. 1892 s’an așeZată în ci- 
miteriulă gr. cat. din Gherla.

Clara mărit. Dr. Mania; Lucreția 
mărit. Erddly ; luliu, advocată ; Sabini), 
paroohă, ca fii și fiice. Dr. loan'd Maniu, 
jude reg. în pensiune și advocată și 
loanu Erdely, ca gineri; Emilia Lupii ca 
noră, număroșl nepoți, nepote și alte 
rudenii.

*
Dimitrie Cioflecft,

învățătorii emeritată dela șcdlele române gr. 
or. centrale din locă, membru ală reuniunei în

văț. din protop. Brașovului etc.

în etate de 63 ani, după o lungă sufe
rință, împărtășită fiindă ou sfintele taine, 

a încetată din vidță Joi la 19 (31) De
cemvre la 1 6ră p. m.

Despre acdstă durerosă perdere, jal- 
nioile surori văd. Eva I. Moga și Maria 
loma înounosciințăză atâtă în numele 
loră, câtă și în numele nepoțiloră, ne
poțele ră și strănepoțiloră, precum și în 
numele ce'orlalte rudenii, pe toți amicii 
și cunoscuții.

Rămășițele pământesc! ale deceda
tului s'au depusă spre eternă odihnă as- 
tăZl în 21 Deoemvre st. v. în cimiteriulă 
românii gr. or. din Grdveră.*

Maria Irimie Eremie, scumpa și ne
uitata nostră mamă, devotată familiei 
sale în decursă de șâpteZecI de ani, după 
o scurtă suferință a înoetată astăZl 19 
Decemvre, la orele 6y2 p. m., în ală 
85-lea ană ală etății.

Rămășițele pământesc! se voră ridica 
Duminecă în 22 Decemvre a. o, la orele 
12 din casa răposatei, din Baclfalu, și 
se voră așeZa spre veolniculă ră- 
pausă în cimiterulă bisericei Sf, Nicolae 
de acolo.

Despre aoâsta ireparabilă pierdere 
încunosciințâză cu cea mai adâncă du
rere pe tăte rudeniile, amioii și ou- 
noscuții:

Baclfalu (Săcele), 19 Dec. 1891.
Familia Irimie Eremie.

Remaniarea ministeriului din România.
Am amintită în numărulă trecută 

ală foiei ndstre, că camera română a 
fostă disolvată, er actualulă ministru- 
proședinte Lasoar Catargiu a fostă în- 
săsoinată cu presidarea viitâreloră ale
geri de deputațl.

D. Lasoar Catargiu, voindă ca mi- 
nisteriulă său să fiă mai tare, a intrată 
în pertraotărl ou partidulă junimista ală 
oărui șefă este d. P. Carp. După ună 
timpă ore-care se și făcu o înțelegere între 
conservatorii puri și junimiști, adecă aceș
tia dinfurmă au făoută ofusiunecu parti
dulă d-lui Catargiu, prin urmare cabinetulă 
s’a întregită cu trei junimiști în urma de- 
misionărei d-loră generală Mânu. Stur- 
dza-Scheianu și principele A. Stirbey. In 
loculă acestoră au intrată în ministeriu 
trei junimiști și anume: Petru Carp, oa 
ministru ală domeniiloră, agriculturei, 
comerciului eto. d. Alex. Marghilomană, 
ca ministru de justițiă, er d. M. Gher- 
mană, ca ministru de finance.

Se vorbesce prin cercurile politice 
pin BuourescI, că d. generală Mânu va 
fi destinată pentru președința camerei.

Cabinetulă remaniată este următo- 
rulă: Lascară Catargiu, ministru preșe
dinte și de interne, Alex. Lahovary, mi
nistru ală afaceriloră străine; P Carpii. 
ministru ală domeniiloră etc., M. Gher- 
mani, ministru de finance, Alex. Margin- 
lomand, ministru de justițiă, generală 
Lahovary (frate cu ministrulă de esterne), 
ministru de răsboiu și Tache Ionescu, 
ministru de oulte șiinstrucțiune pu
blică.

La alegerile viitâre pentru oameră 
și senată voră lupta în contra acestui 
guvernă: partida națională-liberală sub 
conducerea d. d. Dimitrie Brătianu , 
Sturza, Stătescu, Fleva, etc., apoi par
tida d-lui Vernesou, radicalii și socia
liștii.

Câți suntemu noi?
Brașovă, 22 Decemvre v.

Tocmai s’a împlinitu anulu, de 
când s’a făcutu numerotația po- 
porațiunei din Transilvania și Un
garia. Resultatele acestei nume
rotări abia acum de curendu au 
fostu publicate din partea d-lui 
Keleti, președintele biroului sta
tisticii din Budapesta. Reprodu- 
cemu pentru cetitorii Zeului nos
tru de Dumineca următorele date:

In întregă Transilvania și Un
garia se află 15.231,864 de locui
tori. Intre aceștia e socotită și 
armata comună, honveZimea și 
gendarmeria.

După naționalități, acestă sta
tistică ungurescă clasifică popo- 
rațiunea astfelu:

Maghiari 7.361,207; Români 
2.590,425; Germani 1.988,310; 
Slovaci 1.896,358; Șerbi 494,847; 
Ruteni 379,713; Croațl (afară de 
cei din Croația) 183,429; VenZi 
(Sloveni) 70,658; Armeni 2,067; 
Țigani 90,264; de alte limbi din 
patriă și străinătate 77.515.

Vedemu așaderă, că după Ma
ghiari, cei mai numeroși locuitori 
în Transilvania și Ungaria suntu 
Românii. Chiar și după socotela 
d-lui Keleti, numerulu Români- 
loru trece peste doue milione și 
jumătate.

Der noi seimu, că statistica 
d-lui Keleti este falsă, Comisarii 
statistici din țeră au numărată 
între Maghiari sate întregi ro
mânesc!, mai alesu^din Secuime și 
din părțile ungurene; apoi la co- 
manZa celoru dela Pesta, scimu, 
că în fdrte multe locuri au fostu 
puși cu de-a sîla între Ma
ghiari mai toți aceia, cari sciu 
vorbi câtu de câtu unguresce; de 
asemenea au pățit’o mulțime de 
studențl români de pe la șcdlele 
unguresc!, apoi toți tinerii noștri 
aflători în serviciulu gendarmeriei 
și honveZimei, precum și în alte 
slujbî unguresc!. Decă pe toți a- 
ceștia i-amu subtrage din nume
rulu celoru 7.361,207 de Maghiari 
ai d-lui Keleti, s’ar pute constata 
cu tdtă siguranța, că num&ulu Ro- 
mânilorii din Transilvania și Ungaria 
este celu puținii de trei milione și 
câteva sute de mii.

ei veniau âmenii mai bătrâni; băeții tă
cură, der numai pentru o clipită, căci 
îndată scdseră chiote de bucuriă, cari 
răsunau prin sală. Ei jucau în jurulă 
brădulețului și culegeau ună dară după 
altulă.

„Ei, ce aveți de gândii să faceți?11 
îșl gândia brădulețul!!. „Ce se va în
tâmpla mai departe?14 Luminările ar- 
seseră pănă la ramuri, apoi le stinseră 
și copiii oăpătară voiă să jăfuescă bra- 
dulil. O, aceștia năvăliră asupra lui, în- 
câtă crengile sale pârăiau. Decă n’ar fi 
fostă înțepenită de grindă cu vârfulă și 
cu steaua sa de aură, de sigură, că co
pii l’ar fi răsturnată.

Copiii se jucau în jurulă brădule
țului cu juoăriile în mână. Nimenea nu 
se va mai uita la elă, afară de o servi- 
tore bătrână, care se uita ou băgare de 
semă priutre ramuri, der ea privea nu
mai, oa să nu fi uitată copiii vre-o smo
chină său vreună mără.

„O poveste, o poveste!14 strigară 
copiii și traseră pe ună omă grosă lângă 
brăduleță. Elă se puse tocmai sub a- 
cesta, „oăcl14, Zi°ea elă, „aici suntemă 

în verdâță și brădulețulă pote să tragă 
o învățătură din aoeea ce vă voiu spune 
eu, numai de va fi cu luare aminte. Der 
eu vă voiă spune numai o poveste. VoițI 
să ascultați istoria despre Ivede-Avede, 
seu despre Clumpe Dumpe, care oăZu 
pe trepte în josă și totuși apoi se a- 
vântâ pe tronă și căpăta pe fata de îm- 
pârată?"

— „Ivede - Avede ! “ strigau unii, 
„Clumpe-Dumpe14, strigau alții. Erau ună 
strigătă și o larmă fdrte asurZitdre. Nu
mai brădulețulă tăcea și-și gândia: 
„Ddcă nu mă voiu amesteca cu sfatulă 
meu, atunci niol nu voiu lucra împreună 
ou ei". Cu acestea brădulețulă îșl făcu 
datoria sa!

Omulă grosă povesti despre Clumpe- 
Dumpe, care căZu pe trepte și totuși se 
avântă la tronă, și oăpătâ pe fata îm
păratului. Er copiii băteau din pălmi și 
strigau: „Povestesce-ne, povestesoe-ne!14 
Ei voiră să mai asculte și istoria des
pre Ivede-Avede, der trebuiră să se 
mulțămescă cu istoria despre Clumpe- 
Dumpe.

Brădulețulă sta tăcută și pe gân

duri, nici-odată paserile din pădure nu 
povestiră vre-odată așa ceva. „Clumpe- 
Dumpe a căZută de pe trepte și că
pătă totuși pe fata împăratului. Da, da 
așa merge în lume!11 îșl gândea brădu- 
letulă și credea aoestea, deoreoe vedea, 
că povestitorulă e ună omă de omeniă. 
„Da, da, cine scie, pdte voiu oădd și eu 
pe trepte și voiu căpăta o fată de îm- 
părată!14 Și elă se bucura, că a doua 
Zi va fi ârășl împodobită cu luminări și 
cu jucării, cu aură și cu pome.

„Mâne nu voiu tremura!11 îșl gân
dea elă. „Voiu simți o mare bucuriă 
pentru poddba acesta. Mâne voiu auZi 
erășl povestea despre Clumpe-Dumpe și 
pdte și pe aceea a lui Ivede-Avede.14 
Brădulețulă stete tdtă noptea tăcută și 
pe gânduri.

In Ziua următdre intrară înlăuntru 
servitorii și servitorele. „Acum de sigură, 
că se începe ârășl sărbătorea de erl!" 
îșl gândea brădulețulă, ddr ei îlă scdseră 
afară din odaiă, îlă duseră susă pe trepte 
pănă în podă și acolo îlă aruncară în
tr’ună unghiu întunecosă, unde nu pă
trundea nici o raZ& de lumină. „Ce va 

să Zic& asta?14 îșl gândea brădulețul!!. 
„Ce amă să facă aici? Ce voiu auZi 
aici?11

Elă se rădimâ de zidă și sta aici și 
se gândia, se gândea. Avea destulă vreme 
să se gândescă, căci treoură Zile și nopți. 
Nimenea nu veni în susă și când în 
sfârșită veni oineva, era numai pentru 
ca să așeZe nisce lăZl mari în unghiu.

Brădulețulă sta aid atâtă de as
cunsă, încâtă trebuia să creZl, că l’au 
uitată cu totulă. „Ei, acum e afară 
ierna!14 îșl gândia brădulețulă. „Pămân- 
tulă e tare și acoperită cu zăpadă, ome
nii nu mă mai potă sădi; pentru aceea 
pote voiu sta aici la adăpostă, pănă la 
primăveră! Cum îmi pdrtă de grijă! Ce 
buni suntă totuși omenii! Numai decă 
n’ar fi aici atâtă de întunerecă și înspăi
mântători! ! Nici măcară ună iepure nu 
văZă aici! Afară în pădure era bine, 
când era zăpadă și iepurile sărea pe 
lângă mine, ba chiar și când săria peste 
mine, der atunci nu’ml plăcea. Aid suntă 
grozavă de părăsită!11

„Pip, pip!14 ZIse deodată ună mică 
șorecelă și se strecură dintr’o gaură
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Acum, decă și celelalte pop 6re 
nemaghiare și-ar subtrage pe ai 
loră din numărulu celoră șepte 
miliâne și câteva sute de mii de 
Maghiari, și decă amu mai sub
trage și numerulu de aprope ună 
milionă de Jidani, cari toți au 
fostă numărați între Maghiari, 
sigurii, că numerulu adevărată ală 
Maghiarilor^ n’ar trece peste cinci 
milibne de suflete.

De altmintrelea despre falsi
tatea statisticei biroului oficioșii 
din Pesta ne putemu ușorii con
vinge și din șematismele și din 
raporturile anuale ale sinbdeloru 
nbstre eparchiale. Din aceste șe- 
matisme și raporturi se vede des
tulă de limpede, că noi Românii, 
mulțămită Domnului, pe lângă 
tbte greutățile vieței nostre sub
jugate și asuprite, multu-puținu ne 
sporimu în fiă-care ană.

In statistica d-lui Keleti însă 
lucrurile se presentă falsu și cu 
totulă altfelu. De-altmintrelea se 
scie cum se facă în vremea de 
acji statisticele unguresc! și de 
aceea ele nici nu se prea bucură 
înaintea străinătății de mai mare 
trecere, de cum merită.

Destulă ne este nouă să scimu, 
că 4ece mill one de Nemaghiari 
stămu față în față cu cinci mi- 
lione de Maghiari. In fața unui 
adversară atâtă de puțină numă- 
rosă, curagiulă nostru în lupta 
pentru limbă și dreptate trebue 
se crescă, și trebue să crescă cu 
atâtă mai multă, cu câtă în a- 
cestă luptă sfântă avemă pe par
tea năstră simpatia tu tur oră po- 
păreloră din Europa iubităre de 
libertate.

Pressa rusescă și viitorulu resboiu 
germano-rusu.

De ună timpii înoâoe pressa rusescă 
învinuesoe mereu pe Germania, că doresoe 
răsboiulă. învinuirea acesta a provenită 
dintr’ună artioulă ală 4* arului „Hambur
ger Nachrichten", care se 4* ce c& 6 in
spirată de fostulă cancelarii germană, 
principele de Bismark. Anume, acostă 
fâiă într’ună articolă ală ei, a (fisă că: 
se scie numele aoeloră sfetnici dela mi- 
nisterulă afaoeriloră străine, cari lucră 
pentru a causa o ruptură cu Rusia. Er 
în altă articolă, dice: Fără îndoială a- 
vemă să ne mai răfuimă încăodată cu 
veoinulă nostu din apusă. (Francia).

Din causa acestoră espuneri ale foiei 
bismarokiane, pressa rusescă susține, că 
în Germania esistă o partidă puternică, 
ce doresce răsboiulă.

piarulă rusescă „Swiet", flice că în 
Rusia nimenea nu doresoe răsboiulă și 

nu se află niol urme de pregătiri mili
tare. Din contră în Prusia, (fine numita 
foiă, toți aștâptă cu încordare declara- 
țiunea de răsboiu; armata e pregătită și 
se aduoă provisiunl din tote părțile ; tru
pele au căpătată corturi. Bateriile au 
aoum câte 8 tunuri, și nu ca mai înainte 
4 tunuri; ofioerii vorbescă numai de răs- 
boiu; cei mai bătrâni să îndoesoă de 
reușita răsboiului, pe când cei mai tineri 
cu însuflețire vorbescă de isbendă.

Vorbindă despre ună eventuală a- 
taoă ală Germaniei asupra Rusiei, (fioe 
„Novoie Vremia" următorele : Noi sun- 
temă în privința numărului de două ori 
atâtă de tari ca Germania, și la spate ne 
spriginimă de munții Ural. De acolo nu 
ne amenință nici ună pericolă; ci din- 
contră în dosulă loră să întindă ținuturi 
mari și roditore, cari potă hrăni milione 
de omeni, prin urmare nici din partea de 
răsărită, niol de cătră miăcjănâpte nu ne 
așteptămă la ună ataoă seriosă. Decă 
ne vomă retrage dinaintea Germaniloră, 
atunci vomă da de reservele nâstre, ne 
vomă apropia de magazinele nostre de 
provisiunl, pe când Germanii se voră 
depărta de magazinele loră de provi- 
siune. Așa dâră noi, ou fie oare pasă în- 
dărătă, ne vomă întări, pe când Ger
manii, cu fiă-care pasă înainte, se voră 
slăbi, și apoi lucru firescă, oă ei voră 
fi învinși cu totulă, fiindoă noi vomă 
avea mai multă timpă decâtă dușma- 
nulă nostru...

Dâoă în adevără ună răsboiu ger
mano -rusesoă, va aduce cu sine și ună 
răsboiu franoo-germană, atunci în casulă 
acesta va fi posiția falnicei armate ger
mane forte grea. Francesii au în dosulă 
loră ună ooeană mare și la câstele țării 
loră au întăriturl escelente. Noi, după 
cum amă (fisă, avemă munții Ural și 
ținuturile roditore din dosulă loră. Ger
manii au înaintea loră două milione de 
baionete, er în dosulă loră unu milionă și 
jumătate de baionete. Er în josă — ună 
aliată, care a uitată lupta dela Konig- 
grătz, și întinsa Italiă, a cărei câmpii 
suntă presărate de mormintele viotori- 
iloră străine și de catastrofe proprii, și 
ai cărei țărml suntă amenințați de duș
mani. In susă, în fine — marea desohisă, 
unde presupunândă că Danemarca se va 
alia cu noi, căci nu a uitată perderea 
Schleswig-ului, va pute manevra, fără ca 
să fiă turburată, flota ruso-francesă . . . 
O catastrofă a armatei germane, fără 
îndoielă va aduce ou sine sferșitulu po- 
litioă ală unității imperiului și prin 
urmare discompunerea Germaniei în sta
tale mici de odinioră, cari nu voră fi de 
locă periculose.

ț)iarulă „Swiet", voindă să dove- 
descă, că Germania împinge luorurile la 
ună răsboiu (fiice:

In Viena și Berlin a începută să 
se vorbescă despre răsboiu în așa mare 

gradă, încâtă noi, cu tote oă avemă a- 
tențiunea năstră îndreptată înlăuntrulă 
țării nostre, totuși aufiimă urletulă de
părtată ală furtunei, ce în curândă se 
va deslănțui. In Austria și Germania 
vorbescă despre răsboiu nu numai (fia- 
riștii (la spatele cărora stau nisuințele 
outăroră, seu cutăroră bărbați politiol 
serioși) ci și bărbații de stată profețescă 
răsboiulă cu visiera deschisă.

Insciintare.
Adunarea generală pentru 1891 a des

părțământului 1 (oomunele din oomitatulă 
Brașovului) ală „Asociațiunei pentru li
teratura română și cultura poporului ro- 
mână“ se va țină Duminecă în 29 De
cernare v. a. o. la orele 10 a. m. în Dâr- 
stele Brașovului. La acâstă adunare se 
învită toți membri și binevoitorii Aso
ciațiunei din acestă despărțământă. In
sinuarea membriloră noi se pâte face 
atâtă la subscrișii, câtă și la cassierulă 
despărțământului, d-lă profesoră Arse- 
niu Vlaiou, în Brașovă.

Brașovă, 18 Decemvre v. 1891.
In numele comitetului despărțămân

tului I.
Ionii Petricu, Andreiu Bârseanu,

directori. actuari..

Premii pentru învățăceii de meseriași
Cu terminulă pănă în 16 Ianuarie 

n. 1892 inclusive se escrie concursă: 
pentru 2 ajutâre de câte 15 fl. și pentru 
3 ajutâre de câte 10 fl. preliminate în 
adunarea generală a despărțământului, 
ce s’a ținută în Voila la 1 Noemvre 1891 
st. n., și aprobate de cătră comitetulă 
oentrală din Sibiiu, spre a se destribui 
învățăceiloră de meserii.

Deci sub-oomitetulă despărțămân
tului III va conferi ajutorele specificate 
aceloră învățăcei români de meserii, cari 
suntă născuțl peteritoriulă despărțămân
tului, decă voră produce pe lângă cere
rile loră, următârele documente: a) a- 
testată de boteză, b) atestată de pau
pertate, o) contractulă încheiată cu mă- 
estrulă și d) atestată despre hotărîrea 
morală și despre desteritatea concuren
tului.

Făgărașă, 29 Decemvre 1891.
In numele sub comitetului despărță

mântului 111.
Basiliu Rață, Iuliu Dană,

pre șed. secret.

Telegramele „Gaz. Trans.66
(Serviciulă biuroului de cor. din Pesta.)
Budapesta, 21 Decemvre st. v. 

Ludovică Pinfcich, cassieră gene
rală alu cassei provinciale de păs
trare din Vață se împușcă eri la 
moșia dela Weizen. îndată s’a în
cepută revisuirea cassei; se pre

supune o defraudațiune. totuși pănă 
la terminarea revisuirei, care încă 
continuă, încă nu se p6te stabili 
suma defraudată. Acesta sinuci
dere a făcută mare sensațiune, 
dedrece Pinfcich era cunoscută 
ca omă bogată.

Cu ocasiunea gratulațiunei 
de anulă nou, ministrulă-preșe- 
dinte în noua cameră a de- 
putațiloră, se va ocupa cu întrega 
reformă a administrațiunei, totu 
asemenea se voră lua măsurile re- 
cerute pentru păstrarea autorității 
camerei deputațiloră.

Bruxelles, 21 Decemvre st. v. 
Cu ocasiunea primirei de anulă 
nou, declară regele, că lărgirea 
dreptului de votare se impune.

Roma, 21 Decemvre st. v. Re
gele încheia cuvântarea de anulă 
nou, arătândă situațiunea Europei, 
și-și esprimă credința, că opera 
de pace se va aduce în liniște 
îndeplinire.

Proiectul de statute
pentru înființarea și administra ea grânarelor^ 

■bisericesc! gr. cat din districtulu V. A. 
Eiaconatu alu Sărvadului.

(Fine.)

Articolulu V.
Datorințcle curatorului manipulantă și controlorii.

§ 21.
Curatorulă va purta protocolă anu

mită, despre tote intratele și eșitele 
grânarului, fiă acelea în bani, fiă în 
buoate.

§ 22.
Grânarulă va fi provâfiută cu înou- 

ietore duplă; o cheiă va fi la curatorulă 
manipulantă, er cealaltă la controloră; 
unulă fără de celalaltă, său fără de în- 
credințatulă lui, nu va pute întră în grâ- 
nară; deci pentru tote daunele și scă
derile, ce s’ar constata în grânară, în 
linea primă ambii voră fi răspundătorl 
(§ 12.)

§ 23.
Curatorulă manipulantă va provedâ 

tote obligațiunile cu numără curentă și 
le va induce în protocolă în ordine cro
nologică, însemnândă numărulă și da- 
tulă obligațiunei. numele și locuința îm- 
prumutătorului și a garanțiloră lui, so- 
iulă, cantitatea și calitatea bucateloră, 
precum și terminulă solvirei.

§ 24.
Curatorulă manipulantă va fi da

toră :
a) a strînge tote bucatele împrumu

tate pănă la terminulă statorită în obli
gațiuni dela toți datorașii; la împlinirea 
acestei datorințe, elă va avâ a observa 
strictă tâte condițiunile stipulate în obli
gațiuni, adecă: a măsura bine buoatele, 
a nu primi bucate stricate, necernute și 
de o calitate mai inferioră, decâtă cali
tatea primită în obligațiuni;

b) pe toți aceia, cari nici după 8 
(fiile dela termină nu voră plăti cum se 
cuvine datoria loră, a-i insinua numai

apoi după elă mai veni înoă unulă. Ei 
trecură prin brăduleță și se cățărară de 
crengile acestuia.

— „E ună frigă grozavă!" cfiseră 
șorecii. „De altmintrelea aici e ună looă 
minunată pentru locuită. Nu e așa bra- 
dule bătrână?"

— „Nu suntă de looă bătrână!“ 
răspunse bradulă, „suntă brafil cu multă 
mai bătrâni ca mine!"

— „De unde vii tu aici?" întrebară 
șorecii, „și ce scii tu?" Ei erau forte 
curioși. „Povestesce-ne ceva despre locu
rile minunate de pe pământă! Ai fostă 
acolo? ai fostă în cămara de mâncări, 
unde zace brânza pe scânduri și șuncile 
se află acățate de grindă, unde poți juca 
pe lumânări de său, și unde întri slabă 
și eșl grasă?"

— „Ge e dreptă, pe acestea nu le- 
amă cunoscută", (fise bradulă, „der cu- 
noscă pădurea, unde strălucesce sorele 
și unde cântă pasările!" Apoi le povesti 
despre pățaniile sale din tinerețe, er șo
recii nu aufiiră astfelă de lucruri în v eța 
loră, și ascultau ou luare aminte și di- 
ceau: „Câtă de multe ai vădută ! Ce fe
ricită ai fostă!“

— „Eu!" răspunse brădulețulă și se 
gândea la propria sa istorisise. „Da, ce 
e dreptă, au fostă timpuri plăcute!" 
Apoi le povesti despre sera de Crăoiună, 
când a fostă împodobită cu turte și cu 
luminări.

„O!“, cfiseră șoreoeii, „ce fericită ai 
fostă, tu bradule betrână!"

— „Nu suntă de locă bătrână! “ 
răspunse bradulă, „abia în iârna acăsta 
am venită din pădure! Suntă în vârsta 
cea mai bună, numai am crescută 
tare! “

— „Câtă de frumosă povestescl 
tu!" diseră șoreceii, și în nâptea urmă- 
tore veniră erăși ou alțl patru șârecl 
mici, cari și ei voiau să asculte poves
tirile brădulețului, și cu câtă le povestia 
mai multe, cu atâtă i se păreau tâte 
acestea bradului mai vii înaintea oohi- 
loră săi și elă îșl gândia: „Au fostă 
timpuri frumose și fericite! Der acestea 
pâte se voră maiîntorce! Clumpe-Dumpe 
că du pe trepte în josă și totuși căpăta 
pe fata împăratului, pâte voiu căpăta și 
eu pe fata vreunui împărată!" Bradulă, 
gândindu-șl aoestea, îșl aduse aminte de 

ună mesteacănă mică, care crescea în 
pădure și i se părea lui ca o fată viuă 
de împărată.

„Cine e Clumpe-Dumpe?" întrebară 
șoreceii. Apoi spuse brădulețulă tâtă po
vestea, din cuvântă în cuvântă, după 
cum îșl aducea aminte. Er șorecii de 
bucuriă săreau printre crengile bradului. 
In nâptea următâre se adunară mai mulțl 
șârecl, er în Dumineca viitâre veniră 
chiar și doi cloțanl. Aceștia susțineau 
însă, că povestea nu e de looă veselă, 
și luorulă acesta întrista pe șârecl, căci 
acum și loră li-se părea puțină fru
mosă.

„Numai o poveste soii să spui ?" îlă 
întrebară cloțanii

„Numai una!" răspunse bradulă, 
„am audit’o în săra cea fericită, dâr a- 
tuncl nu mă gândeamă oâtă de fericită 
eramă! “

— „Acesta e o poveste fârte urîtă! 
Nu scii vre-o poveste despre slănină și 
luminări de său? Nu soii vre-o poveste 
despre cămări cu de ale mâncărei ?“

— „Nu!" dise bradulă.
— „Ei, atunci îți mulțămimă!“ răs

punseră cloțanii și se întorseră la 
ai loră.

In fine nu mai veniră nici șorecii, 
și atunci ofta brădulețulă: „Era fârte 
frumosă, când erau șâreoii în giurulă 
meu și ascultau la poveștile mele! Au 
treoută acestea! Der mă voiu bucura 
erăși, când mă voră scâte de aici!"

Der când se întâmplă aoesta? — 
Da, era într’o dimineță, când veniră 
nisce âmenl susă și scormoniră prin 
podă. Lăcfile fură mutate în altă looă, 
er bradulă fu scosă afară. Ilă aruncară 
pe podinl, der îndată ună servitorii îlă 
târî pe trepte în josă, unde licărea lu
mina (filei.

„Acum începe ârășl viâța “, îșl gân
dea bradulă. Elă simțea aerulă celă 
prâspetă, primele raze ale sorelui — și 
aoum îlă duceau în curte. Tâte merseră 
atâtă de iute, încâtă bradulă uita ou to
tulă, să se privesoă pe sine însuși; jură 
împregiuru se iviră luorurl nouă. Curtea 
se mărginea de o grădină, oare era cu 
totulă învertfită. Trandafirii erau înfloriți, 
teii răspândiau o aromă plăcută, er rân- 
dunelele sburau și ciripeau „Quirre-vir- 
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<decâtti judecătoriei, respective a începe | 
contra lorii procedura legală.

§ 25.
Curatorulă manipulantQ va ține în 

evidență pe toți aoeia, cari bucatele re- 
partițiate, ori împrumutate nu le-au pres
tată punctuală și la termină, și pe oarl 
din acestă causă a fostă silită a-i împro- 
cesua, ca astfelă să se potă face destulă 
prescriseloră §-lui 30.

§ 26.
Curatorulă manipulantă va avă da- 

torința:
a) de a supraveghia looalitatea grâ

narului, lăd e, vasele și tote câte se 
țină de elă și suntă într’ensulă ; tâte de
fectele, ce ar observa și s’ar întâmpla 
într’ânsele fără vina lui, fără amânare e 
datoră a le aduce la cunoscința comite
tului spre a se putâ suplini de cu bună 
timpă:;

b) t6te hotărîrile și disposițiunile 
comitetului administrativă privitâre la 
grânară și la manipularea acestuia, fără 
amânare, consciențiosă și sub propria 
responsabilitate a le duce în deplinire.

o) a deschide și a duce protocolă 
despre venite și cheltuell, acesta cu 31 
Decemvre a fiă-cărui ană a-lă încheia și 
pe basa aoestora a-și faoe și așterne ra- 
țiooiniile comitetului, respective adunărei 
generale și a-șl cere absolvarea pentru 
ulteriorele rațiooinărl ale anului pe
trecută ;

d) a sta ori și când la disposițiunea 
autorității bisericescl în cause de'controlă 
ori de visitațiune. și a-i da tote deslu
șirile de lipsă dorite.

§ 27.
In casulă, când curatorulă manipu

lantă și controloră ar lucra în contra 
acestoră statute, afară de restituirea 
ex integro a daunei întâmplate prin le- 
nevirea, nebăgarea de semă, ori rea vo
ința loră, voră pută fi pedepsiți în bani, 
prin protopopulă tractuală, ori chiar și 
din oficiu destituițl.

§ 28. _
Concedândă împrejurările, curato

rulă manipulantă și controloră prin ho- 
tărîrea adunărei generale, voră pute fi 
împărtășiți și dintr’o anumită răsplată; 
acestă răsplată însă nu va pute trece 
peste 5°/0 din venitulă anuală curată ală 
grânarului, în care trei părți le va ave 
curatorulă manipulantă, er două părți 
curatorulă controloră.

Articululu VI.
Datorințele comitetului administrativă.

§ 29-
Deorece grânarulă stă la disposi

țiunea și sub responsabilitatea directă a 
comitetului administrativă, acestuia i-se 
impună următorele datorințe:

a) Comitetulă e datoră a țină în 
evidență și sub cea mai strictă controlă 
grânarulă bisericesoă, respective mani
pularea bucateloră din grânară, va în
semna în ordine alfabetică și deosebită 
pe toți aceia, cari fără ori ce îndatorire 
au oferită și contribuită la înființarea 
grânarrului (§ 5 a) precum și pe toți a- 
ceia, cari au contribuită pe calea repar- 
tițiunei și îndatorirei (§ 5 b) o) d), și § 
6) specificând ă suma, oantitatea, calitatea 
și soiulă bucateloră, precum și modali
tatea prestărei, ca astfelă să se pdtă sa
tisface deplină disposițiuniloră din §§ 
16, 17 și 30.

revit, bărbatulă meu a venită!“ Dâr 
clicândă acestea, habară n’aveau de 
bradă.

„Voescă să trăescă !u d‘cea acesta 
în sine plină de buouriă și-și desfăou 
ramurile. Ah, der acestea erau tote us
cate și galbine și elă ședea într’ună 
colță între mărăcini și buruieni. Steaua 
de hârtiă aurită era încă în vârfulă lui 
și strălucia la lumina sorelui.

In curte se jucau mai mulțl copii 
veseli, cari jucară în sera de Crăoiună 
împrejurulă bradului și fură atunol atâtă 
de veseli. Unulă dintre acești mititei a- 
lergâ la elă și smulse steua aurită.

— „Etă ce e pe bradulă acesta bă
trână și urâtă 1“ striga elă și călca pe 
crengile uscate, cari pârăiau sub piciâ- 
rele sale.

Și bradulă privea podoba floriloră 
din grădină, apoi se privi pe sine în
suși și doria, că mai bine să fi rămasă 
în unghiulă acela întunecară. Elă îșl 
aducea aminte de tinerețea sa din pă
dure, de sera veselă de Orăciună și de 
.șorecii oei mici, cari ascultară cu atâta 
veseliă istoria despre Olumpe-Dumpe.

b) Comitetulă e datoră a suprave
ghia, ca curatorulă manipulantă și con
troloră să administreze averea grâna
rului conformă acestoră statute, și când 
ar observa, cumoă aceștia suntă parțiali, 
neconsciențioșl și cumcă într’ună modă 
ori altulă lucreză în contra acestoră sta
tute, să-i dea afară din oficiu, să-i în- 
locuescă ou alții, și să ceră în con
tra loră numai deoâtă cercetare disci
plinară.

o) Comitetulă va . lua la desbatere 
și revisiune esactă și strictă rațiociniulă 
anuală ală grânarului, dimpreună eu tdte 
cele ce se țină de elă; apoi tote dările 
de semă ale curatorului manipulantă și 
controloră de peste ană; în rațiociniu 
nu va suferi nici ună punctă dubiu, și 
în contulă grânarului față de nimenea 
nu va fi cu considerații.

d) Din timpă în timpă, la totă ca
sulă însă la începutulă lui Octomvre și 
cu ocasiunea revisiunei rațiuniloră, prin 
doi membri aleși din sînnlă său va cer
ceta ou deamănuntulă și va visita gră- 
narulă ; tote defectele interne și esterne 
ale acestuia le va însemna și de cumva 
s’ar pofti reînoirl, ori reparațiunl, după 
planulă făcută de pricepători, le va di
rege, — și va vota și asigna suma de 
lipsă.

e) Se va îngriji de zidirea și pro- 
vederea grânarului ou oele de lipsă, se 
va îngriji de blanohete, de obligațiuni, 
protocâle și celelalte tipărituri de lipsă 
la administrare și manipulare din veni
tulă anuală ală grânarului, sâu de nu 
ar fi acestă venită de ajunsă, ori de nu 
ar fi autorisată a se folosi de acâsta, 
va face o propunere motivată în acestă 
causă adunărei generale bisericescl.

Articolulu VII.
JDisposițiuni generali.

§ 30.
Acelora, cari voră fi însemnați ca 

rău plătitori și îndărătnici, în viitoră nu 
li-se va da împrumută din grânară.

§ 31.
Fiind-că scopulă mai de aprope ală 

grânarului bisericescă este de a veni în 
ajutorulă poporațiunei lipsite, interesele 
se voră adauge din ană în ană la ca
pitală pănă oând grânarulă va dispune 
de atâtea bucate, câte voră pretinde îm
prejurările și trebuințele locali; deci in
teresele, cu atâtă mai puțină foudulă în
suși, pănă atunol nu se va putea vinde 
seu întrebuința spre altă scopă.

De cumva însă s’ar ivi astfelă de 
împrejurări, cari în modă imperativă ar 
pretinde să se calce peste acâstă regulă, 
venitulă anuală și însu-șl fondulă numai 
pănă la suma oferteJoră binevole și a 
intereseloru acestoră oferte, și numai pe 
basa conclusului luată în adunarea ge 
nerală bisericescă și aprobată prin au
toritatea bisericâscă, respective prin pro
topopulă tractuală, se va putea atăca și 
întrebuința spre altă scopă.

§ 32.
Când bucatele nu se voră pute da 

t6te împrumută pănă la finea lui Mai și 
voră fi speranțe de o recoltă mănosă, 
curatorulă manipulantă va atrage asupra 
acestei împrejurări atențiunea comitetului 
administrativă, care va dispune vânzarea 
bucateloră rămase acolo și atunci, unde 
și când se voră pută vinde mai bine ; 
cu banii incurșl pe acâstă cale se voră 

„Au trecută, au trecută !K suspină 
sărmanulă bradă. „0, de m’așl fi bucu
rată, când am putută să mă bucură. Au 
trecută, au trecută !u

Servitorulă veni și tăia în bucăți 
bradulă, apoi îlă arunca pe focă ! Bra
dulă dogorea tare în flăcări sub căldare. 
Elă suspină adâncă, fiă-care suspină ră
suna ca o mică împușcătură. De aceea 
copiii ce se jucau pe afară, alergară în- 
câoe, se așecțară înaintea focului și stri
gară: „Piff, paff.u Der la fiă-care poc
nitură, ce esprima ună suspină, îșl aduse 
aminte bradulă de dilele de vâră din 
pădure, de nopțile de ernă sub cerulă 
liberă, când stelele luceau. Elă îșl adu
cea aminte de sâra de Crăoiună și de 
Clumpe-Dumpe, de unica poveste, pe 
care o audise și o putu spune și elă — 

-apoi bradulă arse.
Copii se jucau în curte, er celă mai 

mică dintre ei avea pe peptă steaua de 
aură, pe care o purtase bradulă în vîr- 
fulă său în (jflele de fericire. Der aces
tea trecură, și cu acestea și bradulă și 
istoria sa. Au trecută, au trecută și așa 
treoă tote poveștile.

Ucu Paolo.

procura după recoltă erășl bucate pen
tru grânară. Cărăușia bucateloră pănă 
la loculă anumită de vânejare va fi da
tore a o face comunitatea bisericesoă 
respectivă.

§ 33.
Grânarele deja esistente, cu privire 

la îmulțirea și administrarea bucateloră 
pentru viitoră se voră aoomoda strictă 
acestoră statute.

§ 34.
Cu eseoutarea acestoră statute se 

însăroinâză protopopulă tractuală, sâu 
districtuală.

~ CARACTEKULt.*)

*) După, Smiles-Rudow. A se vedâ Nr.
277 aid „Gaz. Trans.“ din 1891.

însușirile caracterului.
4. Adeverulti.

Omulă se se ferescă de ambi
țiuni — 4'se Cicero — căci aceste 
ne iau libertatea, după care ar 
trebui se nisuimă înainte de tăte. 
Mulțl dintre Romanii cei mai buni 
nu numai că n’au umblată după 
onoruri publice, ci le-au retușată 
chiar. Așa refusă Fabiu Maximus 
consulatulă, ce i-s’a oferită; și 
când stăruiau tribunii să-lă pri
mescă în vederea răsboiului cu 
Etruscii și Samniții, Fabiu dădu 
cetire legei, care 4i°ea că nimeni 
nu pote fi de două ori consulii în 
timpu de 4ece ani. Sgomotă în
fricoșată se născu în urma acesta 
și tribunii voiau să desființeze în
dată legea aceea. Der Fabiu le 
cjise: ce va fi decă legile voră fi 
desființate prin aceia, cari le-au 
adusă ? Cu tăte acestea poporulă 
votâ și-lă declară unanimă de con- 
sulă. Numai după acesta se vecju 
constrînsă Fabiu se primescă.

Ca și Fabiu a refusată Manliu 
Torquată alegerea de consulă cu 
tote strigătele centurieloră.

Celă mai strălucită esemplu 
despre aceea, câtă de puțină pre- 
țuescă onorurile publice, ni l’a 
dată Scipio, învingătorulu lui 
Hanibală. Lui, mântuitorului pa
triei, voiau să-i ridice statue lângă 
tribună, în senată, ba și în tem- 
plulă lui Joe, voiau să-lă alegă 
pe vieță consulă, ba dictatoră. 
Elă însă n’a voită se primescă ni- 
mică și se arătă prin respingerea 
acestoră onoruri aprope mai mare, 
ca pe câmpulă de bătaiă, unde 
șl-a câștigată meritele.

Intre Greci, Epaminonda nu 
lua în semă favorulu poporului. 
Deși când a murită, n’a lăsată 
atâta ca să-lă potă îngropa, elă 
numai cu de-a sîla primia postu
rile înalte ce i-se oferiau, der le 
administra cu atâtă mai bine, cu 
câtă le primia mai greu.

Ca Fabiu și ca alțl Romani au 
avută și în timpulă mai nou băr
bați harnici curagiulă de a spune 
adevărulă. Așa raporteză văduva 
colonelului Hutchinson, că soțulu 
ei n’a prețuită niciodată așa de 
multă laudele mulțimei, ca pen
tru de a le câștiga se fi făcută 
ceva în contra consciinței sale; 
nici n’ar fi întrelăsată o faptă bună 
de-ar fi desaprobat’o chiar totă 
lumea; căci elă vedea lucrurile 
cum erau în adevără er nu prin 
ochelarii turburi ai oposițiunei pu
blice.

Asemenea nu lipsescă nici în 
timpulă nostru bărbații, cari spună 
curatulă adeveră.

Iohn Pakington a stabilită ur- 
mătărele regule publice de căpe- 
teniă pentru vieța publică: Fă-țl 
datoria câtă se pote mai bine; 
lasă să judece asupra ei aceia, că
rora li se cuvine; nu te îngriji de 
ceilalți.

Cuvinte de aură, der trebue 

se aibă omulă curagiu și nu pu
țină curagiu spre a le urma. Inse 
tocmai acestă curagiu ală propriei 
păreri, seu ală adevărului lipsesce 
celoră mai mulțl, chiar acelora, 
cari astfelă promită forte multă. 
Ei întră în vieță, der după fiă-care 
pasă ce-lă facă înainte, stau pe 
locă, șovăindă și întrebândă, că 
ore să mergă mai departe, să stea 
pe locă ori să se întărcă. In locă 
de a merge dreptă înainte, de-ar 
sta ori-ce în cale, ei totă chib- 
zuescă, pănă ce momentulă favo- 
bilă de-a lucra trece, spre a nu 
se mai reîntorce.

Adevărulă vă va mântui (eli
bera) (jise Isusă, și elă însuși a dată 
cea mai bună dovadă pentru a- 
cesta.

Ce-i dreptă, ce-lă ce spune a- 
devărulă trebue de multe-ori să 
sufere. Cu tăte acestea ună băr- 
batu, decă după o matură cuge
tare trebue să țină ceva de ade
vărată, nu numai este îndreptă
țită, ci chiar îndatorată, să aducă 
acesta la valăre cu tăte mijlăcele. 
Mai alesă în anumite situațiunl 
și timpuri trebue să vorbescă ună 
bărbată; de aceea i-a dată Dum
nezeu mânia liberului cuventă, 
cum 4ice Arndt. A tăce aici n’ar 
fi numai slăbiciune, ci păcată. 
Relele marl nu potă fi delăturate 
prin plânsă, ci trebue ca omulă 
se le delăture luptându-se contra 
loră.

Așa se împotrivi numai Cato 
legei agrare a lui Cesare, pe care 
o primiseră de frică toți sena
torii; er Pisone printr’ună „nu!“ 
a făcută imposibilă consulatulă 
păcătosului Policanus. Din tim
pulă nostru citamă frumosulu e- 
semplu dată de cei șepte profesori 
din Gottingen, cari, când regele 
Hanoverei și-a călcată cuventulă 
princiară, au protestată sărbăto- 
resce; și după ce acesta n’a aju
tată nimică, se duseră mai bine 
în strei nătate, decâtă să fiă com
plicii acelei călcări de cuventă.

Perthes 4ice: „Cu acela, care 
nu se pote indigna, eu unulă nu 
vreu să am de-a face. Buni suntă 
mai mulți pe lume, decâtu răi, 
der totuși domnescă cei răi, pen
tru - că au mai multă curagiu. 
Acela, care atacă cu putere, cu 
curagiu și dibăciă, câștigă, și decă 
e rău, mai pretutindeni simpatii. 
....Adevărată, eu de multe-ori m’am 
căită, că am vorbită, der și de 
multe-ori, că am tăcută.“

Și ca Perthes, mulți bărbați 
s’au opusă nedreptății prea puter
nice, și au contribuită astfelă, decă 
nu la învingerea dreptului, celă 
puțină la pregătirea acestei învin
geri, servindă adevăratului pro
gresă. Fără energia acestora, lu
mea în cea mai mare parte pro
babilă că ar suspina sub jugulă 
daspotismului și ală egoismului, 
căci cei tari și curagioși conducă 
și stăpânescă lumea. Cei slabi 
și fricoși nu lasă nici urmă după 
sine, pe când vieța unui singură 
bărbată harnică și curagiosă este 
o adevărată ra4ă lumindsă, ce 
străbate departe.

Și fiă-care păte și trebue să se 
ridice din propria sa putere,— de 
aceea are voința, care singură 
face minuni. O voință tare, ce se 
întrepune pentru dreptă, stă ca pe 
o stâncă, ea însăși este o stâncă, 
pe care nimeni nu o păte înco
voia și sfărâma; pentru dreptă 
voința tare se luptă curagiosă în 
contra unei oștiri întregi, ca Da- 
vidă contra lui Goliată, Leonida 
contra Perșiloră..... și măre decă
este de lipsă cu același curagiu.

Astfelă eroismulă martiriloră 
creștini, cari au urmată esemplulă 
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lui Isusu,au desprețuitti și torturele 
și chinurile cele mai înfricoșate și 
mârtea, și nu numai bărbați copți 
ca Apostolii, ci și virgine, ca Blan- 
dina, Perpetua și Felicitas, a că- 
roru istoriă e cunoscută, ba și 
copii, ca Cyrilu, care și pe rugulu 
aprinsă remase pe lângă mărtu
risirea sa: „sunt creștinul11

Nu putemu se’nșirămu tote nu
mele acelora, cari au sigilată con
vingerea loră cu sângele loră. 
Mai alesă în Anglia au suferită 
mulți din causa consciinței loră. 
Bărbați de soiulă acestora au mu
rită bucurosă pentru adeveră și 
ne îndemnă încă și ac|l se le ur- 
mămă esemplulă. Chiar și femei 
gingașe s’au distinsă în acesta pri
vință. Așa Anna Askew nici n’a 
strigată când ’i s’au smulsă âsele 
din încheiăturl, ci se uita nemiș
cată la torturătorii ei, refusândă 
energică de a face o declarațiă 
în contra consciinței ei. Așa au 
suferită mârtea și Latimer, Ridley 
și Maria Dyer.

Mai cunoscute decâtă acestea 
este Toma More, care asemenea 
mai bucuroșii a murită, decâtă a 
face ceva în contra consciinței 
sale. După-ce șl a declarată ho- 
tărîrea definitivă, de a remâne fi
delă credinței sale, ’i s’a părută 
ca și când ar fi dobândită o vic
tori ă și 4ise cătră ginerele său 
Roper: „Fiiule, mulțămescă lui 
Dumne4eu, bătălia e câștigată!“ 
Ducele de Norfolk îi atrase aten
țiunea asupra periculului, la care 
se espunea, și-i 4ise: „E periculoșii 
a te lupta cu principii; mânia loră 
aduce morte!" More respunse: 
„Decă acesta e totulă, atunci deo
sebirea între voi și între mine 
este numai aceea, că eu moră a4l, 
er voi veți muri mâne!“

Lângă martirii pentru convin
gerea loră religiâsă se potă înșira 
cu demnitate aceia, cari au sufe
rită și au murită pentru adevărul 
scientifică. Astfelă a fostă arsă 
de inchisițiunea romana ca ere
tică Giordano Bruno, care 4ise 
cătră judecătorii săi: „Vă este 
mai mare temă a publica judecata 
mea, de câtă mie a primi jude
cata vâstră!"

Lui i-a urmată Galilei, care a 
dovedită, că pământulă se înver- 
tesce împrejurulă sorelui. „E pur 
si muove! (și totuși se învârtesce) 
sunt cuvintele sale cunoscute. In 
anulă ală 70-lea ală vieții sale fu 
citată la Roma, acusată de eresia 
și închisă.

Franciscanul Roger Bacon fu pri
gonit pentru studiile sale natura
listice și chemice; Veselino, înte- 
meiătorulă sciinței anatomice, fu 
condamnată ca eretică. Discipulii 
lui Copernic fură prigoniți; Ke
pler asemenea ca eretică ; chiar și 
Newton, sufletulă bună și sinceră, 
cumîlă numea episcopală Burnet, 
iu acusată din causă c’a descope
rită legea de gravitațiune. Spi
noza, filosofulă, fu luată la gână 
de coreligionarii săi evrei și muri 
săracă. învățătura lui Descartes, 
care pe lângă Bacon a întemeiat 
filosofia mai nouă a fostă totă 
cam așa prigonită.

Alțl mtrl învățațl și descope
ritori au suferită mari neajunsuri 
din partea colegiloru loră și a pu
blicului. Când Dr. Harvey și-a pu
blicată cartea sa despre circula
ția sângelui, nu mai voia nimenea 
să fiă tratată de elă și ceilalți 
medici îlă declarau de nebună. 
Totă astfelă scrise Charles Bell, 
pe când era ocupată cu cerceta
rea nerviloră, care aduse cu sine 
o descoperire din cele mai impor
tante : „Decă n’așl fi așa de săracă 
și n’așl avea atâtea năcasuri, ce 

fericită ași fi!" Și elă avea cu a- 
tâtă mai puțini pațiențl cu câtă 
mai multe descoperiri făcea.

Așaderă orl-ce lărgire a cercu
lui sciinței nâstre, care ne face să 
cunăscemă mai bine ceriulă, pă
mentulă seu pe noi înșine a fostă 
posibilă numai prin perseveranța 
devotată și curajulă de a se jertfi 
pe sine ală celoră mai mari spi
rite ale tuturoră timpuriloră, cari 
cu tâte îndușmănirile contimpo- 
raniloră loră, și-au câștigată re- 
cunâscerea posterității.

De aici avemă să tragemă în
vățătura, ca să stăruimă cu băr- 
bățiă pentru adevără, decă va fi 
de lipsă; der încă și acea învăță
tură, ca să esaminămă cu precau- 
țiune și opiniunile altora, cari se 
deosebesc de ale nâstre, și să \ e- 
demă decă suntă corecte seu nu. 
Platone 4i°e, ©â lumea este scri- 
sorea lui Dumne4©u cătră omoni
me ; cercetarea după adevăratulu 
ei înțelesu nu pâte să aibă der 
asupra unui omă înțeleptă altă 
influință, decât aceea, că va cunosce 
și va venera și mai multă puterea, 
înțelepciunea și bunătatea aceluia, 
care a scris’o.

__________ (Va urma.)

Proverbe chinezesci.
— Bogâtulă pote să aprindă 

și ună orașă, săraculă nu-șl pote 
aprinde nici lampa din casă.

— Mai ușoră este a cerceta 
pe prietinii noștri, decâtă a trăi 
împreună cu ei.

— Nu potă să fiă tote dege
tele dela mână într’o formă de 
lungi.

— Mai bine este a merge a- 
casă după mrejă, decâtă a te 
arunca în Iacă după pesci.

— Omulă cu nasulă roșu, chiar 
de n’ar fi bețivă, lumea crede că-i 
bețivă.

— Din greșelă mulți âmenl 
suntă închiși, der din greșelă ni
menea nu este liberată.

— Dumne4eu nicl-odată nu 
bate pe omă cu amândouă mâ- 
nile.

Pentru ce pieru semănăturile?
Mulți s’au întrebată, că ce pote 

fi causa, de pieru semănăturile de 
tâmnă? Ore pieră ele din causa 
înghețului prea mare de peste 
iernă, ori dâră din causa căldurei 
de primăveră amestecată cu în
gheță? Urni au cre4utu chiar, că 
stratulă prea grosă de zăpadă, er 
alții au ^.isri, că ghiața de primă- 
vera este causa, că pieră sămănă- 
turile.

Precum vedemu, părerile în 
privința acesta suntă forte deose
bite unele de altele. Cei mai mulți 
însă credă, că înghețulă de peste 
iernă nu strică sămănăturiloră. 
Der nu este așa. Esperiența a 
dovedită, că înghețulă prea mare 
de peste iernă pâte să nimicescă 
sămănăturile de grâă și de săcară 
și în multe cașuri le și nimicesce. 
Pe lângă tâte astea însă timpulu 
schimbăciosu de primăvară este, 
care nimicesce mai cu semă să
mănăturile. Cumcă zăpada prea 
mare ce influință are asupra să
mănăturiloră, pănă acum încă nu 
s’a putută constata. Plugarii noș
tri de obiceiu credă, că decă ză
pada e mare, sămănăturiloră le 
merge bine, ba unii 4i©h, că sub 
zăpadă sămănăturile încă și crescu. 
Asta însă nu se pâte lua ca o re
gulă, pentru-că s’a constatată, că 
multe semănături acoperite de ză
padă mare au perită. Der multă 

mai primejdiâsă, decâtă zăpada 
mare, este pentru sămănăturl în
ghețulă de primăveră, mai alesă 
decă ghiața e atinsă și de ra4©le 
sârelui, prin ceea ce aerulă de sub 
ghiața se încăl4esce și apoi cu- 
rându după aceea erăși se răcesce.

Fârte ușoră se pote esplica 
însă, că înghețulă e causa, care 
tace se pieră sămănăturile. Ghiața 
adecă la influință ra4elor0 sârelui 
nu este în stare să oprescă abu
rirea sămănăturiloră, er sămănă
turile, după ce au aburită, din 
causa frigului nu suntă în stare 
să primescă altă ume4©lă și așa 
săcândă tâtă măduva din ele, e 
lucru firescă, că pieră. Peste 4b 
când ra4ele sorelui au începută 
să devină mai călduțe, se pote 
observa fârte bine, cum plantele 
începă treptată să aburescă și prin 
acestă aburire se stârce umecjela 
din ele. Pâte fi pământulă câtă 
de umedă, căci decă le lipsesce 
căldura de lipsă, altă ume4elă, în 
loculă celei pierdute, plantele nu 
primescă; apă rece nicl-odată 
nu vreu să sugă în ele, așa că 
de-ar sta plantele totă în apă 
și decă acesta este rece, ele totuși 
pieră de sete.

Trifoiulă, luțerna etc. adese
ori pieră numai din causă, că 
tâmna au fostă cosite, ori păs
cute prea târ4iu. Acesta se pâte 
observa mai bine într’ună locă 
sămănată cu luțernă, din care s’a 
cosită în fiă-care 4i câte-o bucată, 
Partea aceea, care a fostă co
sită mai de grabă, ierneză mai 
bine, după aceea urmeză celelalte 
părți din ce în ce mai rău, așa 
că părțile cu luțernă cosite mai 
târ4iu, primăveră de obiceiu ră
mână pleșuve.

Gunoirea încă are mare influ
ință în privința acesta. S’au făcută 
cercetări așa, că pe același teri
toriu unele părți au fostă gunoite, 
er alte nu. In părțile negunoite 
bucatele au perită în mare parte, 
pe când în părțile gunoite, ele 
au iernată bine.

Apoi multă hotăresce și na
tura locului; decă loculă e forte 
pufăiosă, seu înfânată^ sămănătu
rile pieră multă mai ușoră de
câtă decă pământulă e mai în
desată.

In fine e mai pe susă de tâtă 
îndoiela, că cu câtă ună felă de 
bucate se semănă mai multă timpă 
în același locă, cu atâtă mai pu
țină pieră, deorece se acomodeză 
după împrejurări și se aclimatiseză.

Cam acestea suntă momentele 
principale, ce contribue la peri- 
rea sămănăturiloră. Pâte că eco
nomii cunoscându-le, voră pute să 
se întocmescă așa, ca să le fiă de 
folosă.

Din traista cu minciunile.

Gata de jumătate.
„Și totii nu te mai însori, Praleo,?" 

întrebă Românulă pe ună Țiganii tom- 
natecă, care-șl purta cugetulă totă pe 
la fete de boerl și de-ală de aste, — în 
susă de nasulă lui.

— „Ba lucru-i și gata de jumă
tate", 4ice Țiganulă răsucindu-șl muste- 
țele; „m’am hotărîtă să iau pe fata îm
păratului.

— „Ași", $ice Românulă, „prea o 
încorcjl. Dăr ce mai sci? Ore nu așa 
4ice vorba, oă cei în luna țapului năs- 
cuțT îsă feții norocului ?! Dără cum se 
înțelegi! ciumelitura ceea: „gata de ju
mătate ?“

„Așa, Romanică, că mie-mi place 
fata și decă-i treba, că tergu stă’n doi 
— eu mă aplecă".

— Bine, Praleo, der ea dre place-te 
pe tine?"

„Și io pe ea", răspunde Țiganulă în 
pripă.

Tjngurulu și Sântul#. Pantilimonă.
într’ună satft locuită de Români și 

între ei vre o doi-trei ciuguri muguri de 
ungurașl, ună Ungură, nesocotindă ore- 
dința săteniloră moșmenl în (fiua Sân
tului Pantilimonă lucra la adunată de 
fenă.

Cutare Română îlă vede și pentru- 
că Românii țineau multă la aceea 4b >10 
întrebă, cum se îndemnă să spurce o 4*  
așa mare, 4> de sărbătore".

*) Porșorită = adunată grămadă.

— „Ce sărbătdre?" întreba Ungu- 
rulă clipocindă ca broscoiu’n baltă.

— „țliua sântului Pantilimonă, ba- 
tă-te legea ta", 4>oe Românulă; „nu-țl 
e greu să strici renduiala unui sată cu 
lucrulă tău?"

— „ Ce ? La mine Pantilimonă ? 
răspunde ciugură - mugură ; „mai bine 
vine și Pantilimonă să pune fună cu 
mine".

Românulă dă nebunului titula ce 
i-se oade și-lă lasă în știrea cui îlă are.

Când fenulă era porșorită*)  totă 
biue, gata să se strângă la oăpiță, se a- 
ripeză ună ventă puternică și câtă ieși 
pănă la uliță, acopere totă hotarulă cu 
fenulă Ungurului, de nu era modru să lă 
mai p6tă strînge în veci.

Intre fenă era o parte porșorită din 
oeea 41 și când Ungurulă vă4u, că Sân- 
tulă Pantilimonă nu-lă are în vedere 
nici pe acela, începe a striga câtă ilă 
lua gura: „lase moi, oă ala nu amă 
strînsă".

KcBvary.

MULTE SI DE TOATE.____________ ș____________________
Rabin Taubes și recrutarea soldătâscă.
In anulă acesta fiulă rabinului a 

fostă inscrisă în tabloulă pentru formarea 
contingentului anului curentă. Deși a 
întrebuințată tote mijlooele posibile pen
tru a fi ștersă din listă, der înzădară. In 
fine,... 4>ua de 13 c. elă a fostă chemat 
înaintea consiliului de revisiă unde i s’a 
pusă următorele întrebări:

— Cum vă numiți?
— Șmielek Șmelke Taubes!
— De câți ani ?
— De 22 an !
— Aveți vre-o meseriă ?
— Da, Meseriă!
— Ce meseriă, cu ce vă ocupați?
— Chipație? Ești rabinas!
— Ce rabinas? Spuneți clar, aveți 

vr’ună casă de scutire?
— Vrei se fiu schitit să nu facă pe 

miliție și cu pușchi, chi după legi a noș
tri, nu si cadă să facă pe noi miliție, fendi 
chi ești eu rabin si însurată pi doi copchi- 
și femei a niu.

Să scâlă ună advocat plătit, care spune 
consiliului, că Taubes fiind diplomată 
dela Paris și prohodoit ca rabin (preotă) 
trebue să fiă scutită conformă legei- 
Rabinașulă Șmelki trăsare de bucurie și 
de-odată scote ună certificată din busu. 
nară, și spune:

Eu ești pi prohad di pi Paris, țara 
cei mai civilisat, ești pochi, nu, nu! Rebe 
pi jdanii din târg-cucu și domnu avdocată 
plătit de eu, spune să fi eu dat drumu.

Consiliulă citesoe oertificatulă, care- 
spune, că e prohodită din Francia și 
întrăbă pe Șmelke:

— Ai fostă la Paris, și câtă timpă 
ai stată acolo ?

— Eu? Ai stătu 81 an, uu\ nu! 36 
anu; nu! nu! 8 an, să ai eu ertatu chi 
nu ști la numărat.

— Der limba francesă o sci ? îlă în
trebă consiliulă. Șmelke răspunde:

Ști mai bine ca tu, d&r nu să cadă să 
vorbești, chi este treif.

Consiliulă în unanimitate, pe basa, 
că e forte slabă de constituție îlă sou-- 
tesce de serviciu militară.

Șmil Șmelka eșia dela consiliu cu 
certificatulă, și la întrebările suteloră de 
coreligionari ai săi, cari de asemenea 
suntă sortări, le spune ou buourie, că 
consiliul# l’a făcută Rabin-Majoru peste 
toți, toți jidanii din Iași, arătândă și ac- 
tulă, că e întărită din Francia, care încă 
n’a vă4ut’o. (rNaț.“)

*
Unii măgarii turbatu.

In orașulă Carcassone ună visitiu 
a maltratată pe ună măgară. După o 
6ră se apropia visitiulă erăși de mă
gară, care însă îlă apuca cu dinții de 
pulpă, îlă trânti josă și apoi îlă călca 
cu piciârele. Dobitoculă turbată îi rupse 
apoi partea stângă a peptului, așa în- 
câtă se vedeau costele. Abia șese 6- 
menl au fostă în stare să scape pe ne- 
fericitulă visitiu de turbarea măgarului, 
lovindu-lă pe acesta în gură cu drugurl 
de feră. Neferioitulă visitiu muri îndată.
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O nouă plantă nutritivă pentru viermii de mătase.
Materiile de mătase, cari pănă acum 

erau artioole de luxă, se potii ieftini câta 
de curendă în urma desooperirei unei 
domne americane. Acestă damă se ocupă 
în 6rele libere cu crescerea viermiloră 
de mătase. In urma iernei calde din 
anula treouta, viermii eșiră din ouă prea 
de timpuriu, așa că nu înverziseră nici 
ducfii nici portocalii. Oe să facă? Ișl 
aduse aminte de părulă ciutei (spinulă 
cerbului, salba mâle—Rhamnus) care e 
totdăuna verde și ’la prooură și așecjâ 
viermii pe frunZele lui. Spre marea ei 
mirare, viermii mâncară cu poftă mare 
și densa îi nutri ou acestă plantă pănă 
înverZiră duZii și portocalii. Pentru a 
face oomparațiă ea nutri jumătate din 
viermi și d’aci înainte tota cu frunZele 
acestei plante și resultatula obținută a 
fosta mai pe susă deoâta ori ce aștep
tare. Coconii acestora din urmă nu nu
mai oă erau mai mari, der și țesătura 
era mai fină, decâta a celora ordinari. 
Acestă plantă este răspândită în t6tă 
Europa sudică și se aclimatiseză pretu
tindeni unde se desvdltă duZii. Pentru 
olima nordică pote s’ar pute folosi și 
de alte speoii de Rhamnus. Acâstă des
coperire spontaneă pote să deviă una 
isvoră importanta pentru ridioarea in
dustriei mătăsei.

țSrănescă grea dela 43— pănă la 44— cr. — de 
mlflocu dela 43 — cr. pănă la 44- «r, ușâră dela 
41 cr. pănă la 43 cr. — Marfă de România 
Băkony de grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sitto mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
Inse transito ușâră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țepdsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbâscă grea dela 43—44 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 42—43 cr. transito 
ușâră dela 40—41 cr. Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4’/2.

Bursa le mărfuri din Budapesta dela 31 Dec. n. 1891.

CurBulu

Sămințe
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43 m 
a 7 as M

Prețulă per
100 chilogr.

dela | pănă

Grâu Bănățenescă
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nordă

80
80
80
80
80
80

11.35
11.35
11.30
11.35
11.35

11.5b
11.55
11.50
11.55
11.55

Semințe veohî 
ori nouă soiulă

t£ 43 ffl o 40 ©

•3 •« 
O â

Prețulu per
100 chilgr. j

dela pănă

Săcară
Orză 
Orză 
Orză 
Ovăsă 
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcă

nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

n
n

70-72
60-62
62.—
64.-
39.41

75
73

10.40
6.20
6.70
7.35
6.25
6.55
6.50
5.65
6.60

10.55
6’60
7.15
8.6C
6.55
6.60
6.55
5.75
6.80

8 o i u 1 uProduote div.

dela pănă

Cursalu p&ețel Brașov»
din 2 Ianuarie st. n. 1892

'lancnote românescl Oump. 9.26 Vând. 9.31
Argintă romănescă „ 9.20 „ 9.25
^apoleon-d’orl - - „ 9.28 „ 9.33
4re turcescl - - „ 10.58 „ 10.63
imperiali - - « „ 9.58 „ 9.63
GalbinI - ■ - n 5.45 „ 5.50
Leris, fonc. „Albina11 6% —.— n

n H M 5°/o „ .= H ’
liable rusescl - • „ 112. „ 113.50
<!4ftrcl germane - 57.40 „ 57.90
Oiacontulă 6—8% pe ană.

Cursulu Ia bursa din Viena
din 1 Ianuarie a. c. 1892

'•«tenta de aură 4°/0 - • • 106.95
’S.flnta de hârtiă 5°/0 - - - - - - 10175 
imprumutulă căiloră ferate ungare -

aură - ....... 117.50
dto argintă • • 98.75

âmortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] 113 50 

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [2-a emisunei] • —

A.mor(isarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) - - —.- -

Bonuri rurale-ungare .... 90.90
li o nuri croato-slavone.................... 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ——

Imprumutulă cu premiulă ungurescă 138.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - . 130,
Galbeni împărătesc! - - .... 6.58
Napoleon-d’orI .......................... 9.35
Mărci 1U0 împ. germane • ... 57 95
Londra 10 Livres sterlings - - » 117.85

Proprietară :
Or. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

Dintre tdte organele, cari compună 
corpulă omenescă, cele mai importante 
suntă fără îndoială stomachulă și cana- 
lulă intestineloră. De aceea este con
sultă, ca Ia cea mai mică bolnăvire a 
aoestoră organe să aibă fiă-cine ună me
dicamentă la îndemână, care după o 
scurtă întrebuințare să delăture boia. 
Ună asemenea medicamentă probată 
este de decenii în t6tă Austro-Ungaria 
cunoscutulă și plăcutulă „Batsamu de 
vieță ală lui Dr. Rosau din farmacia lui 
B. Fragner în Praga și de căpătată in 
tote farmaciile mai mari.

AHUHCI7.

„ALBINA11 institntU de creRittt și de economii
Filiala. Brașovu.

Conspectului operațiunilor^ de cassă în luna 
Decemvre 1891.

Intrate:
Cassa cu 1 Dec. 1891. fi. . 47,213.44
Depuneri spre fructificare . 137,397.64
Cambii răscumpărate. . . 94,639.30
Credit de Conturi curente. 65,963.62
împrumuturi pe producte . 2,112.—
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................. 3,528.70
Monetă........................... 471.71
Interese și provisiunl . . 5,280.80
ComissiunI . . . . . . 131.51
Diverse........................... 2.318.92

fi. 359,057.64
Fșite:

Depuneri spre fructificare fi. 135,880.01
Cambii escomptate . . . 66.437.62
Conturi curente................. 87.678.77
Monetă........................... 6,327.01
Interese și provisiunl . . 1,275.68
ComissiunI....................... 9.162.20
Spese și salare.................. 1.563.95
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi.......... 33,143.—
Diverse................... 6,994.97
Numerară cu 31 Deo. 1891 10.594,43

fi. 359,057154
V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu m. p.

diligentă. adjunctă,
V. Uvegeș, m. p.

comptabilă.
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Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă

42.— 48.-
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TergulQ de rîmători din Stelnbruch. La 28 
DeC, n. starea rîmătoriloră a fostă de 135,163 
capete, la 29 Dec. au Intrată 1650 capete și 
au eșită 2105 râmânândă la 30 Dec. ună nu
mără de 134,708 capete. — Se notâză: marfa un- 
gwiscă veche, grea dela 44 pănă la 45— cr. 
marfă ungurdscă tineră grea dela 47— cr. pănă la 
47 y, cr., de mijlocii dela 45 cr. pănă la 46— cr. 
— ușâră dela 43— cr. pănă la 44— cr. — Marfă
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Oleu de rap.
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină

roșiă
rafinată duplu

» 
Său 
Prune

!>
Lictară

» 
Nuci 
Gogoși

îî 
Miere

Ceară
Spirtă

>>

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

50.—
39.—

6.90
55.—

58.-
39.50

7.10
55.50

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavonă nou 
bănățenescă 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brută
Drojdiuțe de spirt

44.—
52.—
35.

45.—
53.—
36.—

17.25 17.50

w DINȚI ARTIFICIALI.
de

cea mai bună calitate
montați în. cauciucu, seu auru 

cu prețuri eftine
la

DENTISTUL D- GUST
TERGULl'J POMELORfJ No. 19

38.— 
138.
24.50
26.—

39— 
139.
25.—
26.50

Bursa din BucurescT din 31 Decembre,.

"V alorx “/o cumpe

Rentă română perpetuă 187b &d/o
Renta română amortisabilă . . 5°/o 98.%

dtto............................... • 4'7o bb.'/g
Renta rom. (rurale convertite) 6% 101.—
Oblig, de stată C. F. Române 670

idem idem .... 4°/o
Imprumutulă Openheim 1866 . 8u/o
Imprumutulă Oraș. BucurescI . 5'7o

idem idem din 1884 5% 94.7,
idem idem din 1890 5% 93. y4

impr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 —
Credit fonciară rurală . , . . 7%

idem idem . . . . 5°/o 100.7,
Credit Fonc. Urb. din BucurescI Î7o 105.75

idem idem . . . . «7» 104.7,
idem idem . . . . 94.80

Credit Fonc. Urban din Iași. . °7o 85.7,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr

V.N.
276.—

Banca Națion. uit. div. 83.— 500 1605.
Dacia-România uit. div. 30 lei 200
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 200
Banca Rom. uit. div. fr. 15.— . 500 •
Soc. Rom. de Constr. uit. div.51. 250 - •—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 —.—
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100
Soc. de Reas. uit. div. 151. aur 200
Societ. de Constr. uit. div. . . — —• 1
Societ. de Hârtie uit. div. . . — •
Agio în Bursă........................... —
Rubla de hârtie....................... —

Banca Națion. a României —
Scompt.......................................... 5°/°
Avansuri pe efecte.................. «7o
vansurl pe Lingouri.................. &7o

Cursulii losurilord private din 31 Deo.
1 oump. vinde
1 Basilica . . , 6.40 6.80

186 187
Clary 40 fl. m. c. . 52^25 *5&50
Navig. pe Dunăre . 123.- —.—
Insbruck ..." —.— 25—
Krakau . . . ’ _ e— __
Laibach ..." —t_ _ ■ _
Buda 54.-- _ ._
Palfîy ..." 53.— 54—
Crucea roșie austr.. — —.—

dto ung. . 10.40 10.80
dto ital. 11.50 12.50

Rudolf 20.— 21—
Salm 63.- 64—
Salzburg . . . ' 27.50 29.50
St. Genois 63.— 64—
Stanislau . 27.50 29.50
Trieitine 47j°/n 100 m. c* 128.— 128.50

dto 4% 50 57.— 59—
Waldstein 35.75 36.50
Windischgrătz . —,— 56.—
Serbescl 3% 38.25 38.75

dto de 10 . —,_ _  ___
Banca h. ung. 4°/o francj 114.40 114.90

I
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Ajutorii grabnicii și siguru
pentru

SUFERINȚE BE STOMACHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

curiloră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja 
pretutiudenea cunoscutulă și plăcutulă

„Dr. Rosa’s Lebens-Balsam64.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune șl tă" 

măduitore să dovedesce ca forte folositoră în contra tuturoră greutățllorii de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilord, haemorhoidelord etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
ii&e<licamentâ de casă, poporală.

Sticla, mare costă 1 fl-, mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoscință stau la disposițiă!

FIȚI ATENȚI’!!
Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiecare sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învălită în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din farmacia .,zum schwarzen Adler", B. Fragner, Prag, 205—3“ în 
limba cermană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provâdute cu alăturata 
murei a ubrieei luată sub scutulă legală.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabilă să pote procura numai în 

lDeposit-ULl-&. pziaxcipal-Cu al-ix prod.vi.oetor-ei.lvi.1

B. Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adler“

Prag 205—3.
In HEudapesta: la farmacia I. von Torbk.
Tote farmaciile din Brașovă, precum și tote farmaciile mai mari din mo- 

narchia Austro-uugară au deposite din acestă balsamă de vieță.

Totă de acolo se pote avea:
Alifia de casă universală de Praga

(ZE’rag'er TTm-iverssuL-EEa/ULSsalToe)
unii medicamentă sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturoră inflamațiu ni I or ii, răniloru și umflăturiloră.
Acâsta se ’ntrebuințeză cu succesă sigură la inflamațiunl. la stagnațiunea lap

telui și întărirea țîțeloră cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulqere, pustule 
cu puroiu, carbuncule ; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă
ritori, umflături, tumdrea glanduleloră limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile, 
umflături, întăritori se vindecă în timpulă celă mai scurtă; la cașuri însă, unde s’a 
formată deja puroiu absorbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.

In cvLtiore â 25 și 35 cr.
FIȚI ATENȚII

De orcce alifia de casă universală de Praga s6 imitâză 
forte desu, facă pe fiecine atentă, ca singură numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acesta este numai 
atunci veritabilă, decă cutidrele din metală galbină, în cari 

se pune, suntă înfășurate în hârtiă roșiă pe care s’află tipărită în 9 lîmbl esplicați- 
unea cum să se întrebuințeze. împachetate și în cartone vinete — cari suntă provă- 
dute cu marca fabricei de mai susă.

Balsamu pentru audu.
(G-elxor-Ealsaxxx)

Celă mâi probată și prin multe încercări celă mai temeinică medicamentă 
pentru vindecarea audului greu si spre redobândirea audului perdută. 1 Flacon 111. 

603,26—16
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Ball-Seidenstoffe von 55 kr.
robett= unb ftiicftveife porto= unb jolifret bas Seitlen-Fabrik. <x. Henneberg (K. u. K. 
Ejoflief) Ziiricli. Iftufter untgefjenb. Srtefe foften (0 fr. porto.

A vist d-lort abonați!
Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămuriți și s6 arate și posta ultimă.
Aclministrațiiinea „Gaz. Ti*ans. “

iwi
i Dela Tipografia „Aurora" A. Todoranu din Gherla

s6 potu procura următdrele cărți:
I. Cărți cu prețuri forte reduse:

Renascerea limbii românesc!: în vor
bire și scriere, invederită și aprețiată 
de Dr. Gregori Silași, (Opă 
completă.) Broșura I., II. și III. Pre
țulă broș. I. II. câte 35 cr — Broșura 
III. 25 cr, Tdte trei împreună 80 cr.

Merinde dela școlă seu învățături 
pentru poporu, culese din diarulă unui 
școlară de Dr. George Popa. — 
Opulă acesta, pentru povățuirile lui 
valorise, are să ocupe ună locă de 
frunte în bibliotecile nostre poporale. 
D-lă autoră a avută nimerita ideă, de 
a publioa prin opulă de față ună diară 
de șcâlă ce și’lă făcuse ca elevă de 
anulă I. ală școlei poporale snperiore 
din Câmpeni, va să dică pre când era 
în ală 4 lea ană de școlă. In acestu 
diară se ouprindă diferite impresiunl 
din copilăria, atâtă din școlă câtă și 
afară de școlă, o colecțiune bogată 
de diferite povățuirl primite dela în- 
vățătorulă său, pe care autorulă le-a 
prelucrată și desvoltată cu multă în
grijire. Cele mai fundamentale prin
cipii cu privire la morală religliune, 
naționalitate, igienă, economiă, istoriă 
eto. eto., se află în acestă opă așa 
că singură numai câteva din cele 32 
capitole, cum ar fi d. e. capitolulă 
despre fumată, despre curățirea tru
pului eto., ar fi de ajunsă pentru a 
merita să nu lipsescă din nici o bi
bliotecă poporală românescă. Opulă 
cuprinde 289 pag. 8°. — Prețulă unui 
esemplară 60 cr.

Barbu cobzarulu. Novelă originală de 
Emilia Lungu. Prețulă 10 cr.

Cântărâța. Novelă de Dem. Dană. 
Prețulă 15 or.

Idealulîl perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Pre
țulă 10 cr.

Opera unui ornfi de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei „Ide- 
alulu perdutd“ — de Paulina C. Z. 
Rovinaru. Prețulă 10 cr.

Miseriile sociale. Novelă de Paulina 
C. Z. Rovinaru. Prețulă 15 cr.

Proba de focii. Comedia într’ună 
actă de A. Cotzebue, localisată de 
Irina Sonea-Bogdană. Prețulă 
10 cr.

Codreanu craiulu codrului. Baladă de 
George Simu. Prețulă 6 cr.

Ultimulu Sihastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulă 6 cr.

Bunica și nepoțelulu. Schiță din sfera 
educațiunii. După Ernest Legouve, de 
G. Simu. Prețulă 6 cr.

Prin morte la victoria. Comedia în
tr’ună aotă de A. Kotzebue loca
lisată de Iriua Sonea-Bogdană. 
Prețulă 10 cr.

Elu trebue să se însore. Novelă de 
Maria Schwartz, traduoere de N. 
F. Negru țiu. Prețulă 15 cr.

Branda sâu nunta fatală. Schiță din 
emigrarea lui Dragoșă. Novelă isto
rică națională. Prețulă 15 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică 
după Wachsmann, de I o a n ă Tanco. 
Prețulă 20 or.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 

6. — ale fratelui seu sororii dela 
frați și surori; 7. — ale nepoțiloră 
dela moși, moșe, buni, bune, străbuni, 
străbune; 8. — ale nepoțiloră dela
unchi și mătușe ; 9. — dela nâmurl 
și consângeni mai depărtați; 10. — 
dela consoțl de aceeași ocupațiune; 
11. — dela binefăcători, amici, cu- 
noscuțl și dela toți creștinii adunați. 
Recomandămă clerului română acestă 
bogată volumă de cuvântări fune
brale și iertăciuni lucrate amăsurată 
tuturoră cerințeloră preotimii fungente 
la cașuri funebrale. — Prețulă unui 
exemplară espedată franco e 1 fl. 
50 cr.

Cuvântări bisericesc!. Tomulă 
scrise de Ioană Papiu. 
tomă cuprinde predici pe Dumineci 
și se estinde pe 12 c61e 8° mare. — 
Prețulă unui esemplară e 1 fl.

Orientuld catolică seu concordanțele 
tradițiunii, în două limbi — română 
^i latină tracteză despre primatulă 
bisericii și se estinde pe 22 c61e 8° 
mare. — Scrisă de Ioană Papiu. 
— Opulă acesta a fostă recensată fa- 
voritoră și lăudată și de foile străine. 
— Prețulă unui esemplară e numai 
1 fl. 50 cr.

Resultatele filosofiei seu cunoscin- 
țele cele mai de frunte despre na
tura spirituală a omului, despre rela- 
țiunile și scopulă lui, expuse în modă 
poporală de profesorală Dr. Iosif 
Frapporti și prelucrate în tradu
cere liberă (cu facultate dela autorulă) 
de Ioană Papiu. — Acestă opă, 
care se extinde pe 11 cole 8°, e forte 
acomodată ca premiu pentru cei-ce 
absolvă școla poporală, se vinde cu 
prețulă numai de 50 cr. esemplarulă.

Manualii catechetică pentru primii 
ani școlasticl, prelucrată după I. A. 
Fritz de Basiliu Rsțiu, fostă profe
sore de sf. scriptură, catechetică și 
metodică în seminarulă archidiecesană 
din Blașiu, actualmente vioară archie- 
piscopesoă în Făgărașă. — Aoestă 
opă de mare însemuătate pentru li
teratura catechetică română este o 
prelucrare liberă, schimbândă unele 
aplicări practice cu altele recerute de 
relațiuuile și lipsele băiețiloră noștri, 
er ceremoniile bisericesci înlocuindu-le 
cu cele prescrise și usitate în bise- 
rioa nbstră română. In note se arată 
și procederea ce are să o observe ca- 
techetulă față cu discipulii săi. A- 
cestă scriere are să fie ună îndrep
tară în mâna catechețiloru, învățăto- 
riloră și a părințiloră la instrucțiunea 
religiosă-morală ce au să o dee mi- 
ciloră băieți. — Prețulă unui esem
plară din acestă opă, care portă clau
sula aprobării Prea ven. ordinariată 
metropolitană din Blașiu și care cu
prinde 222 pag. 8°, având mai multe 
poesii în text, — este 60 cr.

Amiculu bunii. Colecțiune de lectură 
solidătore de caracteră în direpțiune 
religiosă-morale, de Ioană Papiu. 
Prețulă 10 cr.

Dumnedeâsca liturgie a celui dintru
A se adresa la Tip o grafia „Aurora" A. Todorană în Cr^eiia Szasnosujvâr. E>e aici se 

potă procura folii soiulă de cărți scolastice și utensilii de scrisă

192 pagine 
alese si a- 

(dela 1 fi.

seu Cloșca

sfera educațiunei după Legouve. 
Prețulă 6 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragediă în 5 
acte, după Euripide, trad. în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 20 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ți
nută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Niooră, prof, gimnas.
— Cu portreculă M. S. Reginei Româ
niei. Prețulă 10 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buti- 
cescu. Ună Volumă de 
cuprinde 103 poesii bine 
rangiate. Prețulă redusă 
20 cr.) la 60 cr.

TesaurulO dela Petrosa 
cu puii ei de aurii. Studiu archeolo- 
gică D. de O. O lines cu. Prețulă 
15 cr.

365 Anecdote și Glume adunate, pre 
lucrate și arangiate de Tită V. Gheaja. 
Cuprinsulă acestui opă este fdrte pe- 
trecătoră, așa, că cetindă numai o 
pagină din elă: caută să rîdi ori câtă 
ai fi fostă de năcăjită și mâchnită 
altmintrelea. Prețulă 40 cr.

Colectă de recepte, din economie, 
industria, comeroiu și chemie. Prețulă 
40 cr.

Economia pentru șcdlele popor, de 
T. Roș iu. Ed. II. Prețulă 15 cr.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De Vasilie G. Bor- 
govan. Prețulă 10 cr.

Nu mă uita. Colețiune de versuri 
funebrale, urmate de iertăciuni, epi- 
tafii ș. a. Prețulă 25 cr.

Cuvântări bisericesc! la tote sărbă
torile de peste anu de I. Pa piu. Ună 
volum de peste 24 cole 8° mare, hâr
tie fină. — Numele d-lui- I. Papiu 
este multă mai bine cunoscută cle
rului română, dacâtă să fiă de lipsă 
a mai recomanda acestă nou productă 
ală d sale. Clerulă română a învățată 
s-i aprețui scrierile d-sale pentru în
semnata loră valore literară. — Noulă 
tomă de predici întrece încă tâte vo- 
lumurile de predici edate pănă acum 
prin întocmirea sa avendă o notiță 
istorică la fiecare sărbătore, care a 
rată timpulă introducerii, fasele prin 
care a trecută și modulă cum s’a sta
bilită respectiva sărbătore. Prețulă 
unui esemplară cu porto francată e 
1 fi. 50 cr.

Cuvântări funebrale și iertăciuni pen
tru diferite casur! de morte, întocmite 
de Ioană Papiu. — Acestu volumă 
de peste 24 oole cuprinde : 8 cuvân
tări acomodate pentru ori ce cașuri 
ordinare de mârte întâmplate în tim
puri diferite ale anului, 10 la cașuri 
ordinare, însă mai speciale de morte,
4 la îmormentarea dmeniloră bătrâni,
5 la înmormântarea prunciloră, tine- 
riloră și a juniloră, 9 la cașuri de 
morte speciale; — apoi pe mai bine 
de 4 cole urmeză o mulțime de ier
tăciuni precedate de o introducere 
generală în iertăoiunl, și anume: 1. 
Iertăciunile bărbatului dela muere ; 2.
— ale muierii dela bărbat; 3. — ale 
părintelui dela fiii; 4. — ale mamei 
dela fii: 5. — ale fiiloră dela părinți;

III.,
Acesta

sfinți părintelui nostru Ioană Chry- 
sostomă, compusă din operele acelui 
sfântă părinte, de Ioană Borosiu, 
parochă gr, cat. și asesoră consisto
rială. Prețuia unui esemplară cu porto- 
francată e 25 cr.

Catechese pentru prunoii școlari 
din școlele poporale. După George 
Mey, preotă în Schworzkiroh din die- 
cesa de Rottenburg, de Titu Budu, 
parochă gr. cat. în Sată Șugatagă, 
protopopulă distr. Mara, adm. vica- 
rială ală Mai^amurășului etc. etc. Edi- 
țiunea II. Prețuia unui esemplară 
60 cr.

Din trecutulfi Silvaniei. Legendă de 
Victoră Russu. Prețulă unui esem
plară 60 cr.

Influința 
lina O. L. 
esemplară

ița mândriei. Novelă
Z. R o v i n a r 0. Pri 

15 cr.

i, de Pau- 
Prețulă unui

II. Cărți notie.

Instrucțiune practică pentru căușele 
matrimonial!, scrisă în usula păstori- 
loră sufletescl prin Dr. Iuliu Simonă. 
Prof, de S. Teologiă. Prețulă 1 fl. 
20 cr. 10 cr. portopostală. 283 pag.

Starostele s6u datini dela nunțile 
Româniloru Ardeleni. Adunate de Ionă 
Popă-Reteganulă. Prețulă 30 cr.

Chiuituri de care strigă feciorii în 
jocă. Adunate diD poporă de Ionă 
Popă Reteganulă. Cuprinde 611 chi
uituri. Prețuia 40 cr.

Trandafir! și Viorele. Poesii popo
rale culese și ordinate de Ionă Popă 
Reteganulă. Edițiunea II amplificată. 
Prețulă 60 or.

(Aceste trei opuri procurate de 
odată oostă numai 1 fl. 10 cr. spe- 
date franco.)

III. Cele mai ieftine cărți de 
rugăciuni:

Mărgăritarul^ sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări biseri- 
cescl, forte frumosă ilustrată. Prețulă 
unui esemplară broșată e 40 cr. le
gată 50 cr. legată în pânză 80 cr., 
legată mai fină 1 fl., legată în piele 
1 fl. 60 cr. în luxă 2.50—3.80.

Miculu mărgăritară sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări biseri- 
cescl — frumosă ilustrată, pentru 
pruncii școlari de ambe secsele- Pre
țulă unui esemplară broșurată e 15 
cr., — legată 22 cr., legată în pânză 
26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe sec
sele. Cu mai multe icăne frumose. 
Prețulă unui esemplară broșurată e 
10 cr., 50=3 fl.; 100=5 fl., — legată 
12 cr.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a 
Născătorei de Dumnedeu urmată de 
mai multe rugăciuni frumâse. Ou 
icâne frumose. Prețulă unui esem
plară legată și spedată franco e 
12 cr.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. Pre
țuia unui es. legată și spedată franco 
e 15 cr.

720.10-3.

TipoigaGa A. MUREȘLANU, Brașovu.
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