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Non abonamente
„GAZETA TRANSILVANIEI".

Cu 1 Ianuarie 1892 st. v.
se deschide nou ahonaitoentu, 

la care învitămu
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre. 

Prețuia abonamentuluig 
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe șâse luni G fl., pe unii anii 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șăse luni 20 franci, pn uns 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe anu 2 fl., pe 
ț5se luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe anii 8 
franci, pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pâte face mai ușoră și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cart se voră abona din nou 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei**.

BrașovO, 28 Decemvre st. v.
Cu viuă bucuria vedemu miș

carea în sînulă alegătoriloră noștri, 
mișcare pornită cu scopu de a se 
face pregătirile de lipsă pentru 
conferență năstră generală elec
torală, ce 9’a și convocată pe cjiua 
de 8 (20) Ianuarie 1892 în Sibiiu.

Semnele de vieță, ce le dau 
cluburile electorale române din 
tbte părțile Transilvaniei și ale 
Țării unguresc!, suntă o dovadă, 
că interesulu pentru afacerile nbs- 
tre politice naționale n’a scăcțută, 
ci că din contră a mai crescută.

Amă vecțutu mai alesă cu oca- 
siunea ultimeloru adunări în afa
cerea Kișdedovuriloru, că cerculu 
celoru ce urmărescă cu cea mai 
mare atențiune și îngrijire tăte 
fasele, prin cari trece multă pri
gonita nbstră causă națională, s’a 
lărgită în modă însemnată. Ne amă 
putută convinge, că poporulu nos
tru a începută se înțelegă, că nu 
va pute scăpa din starea lui asu
prită și nedreptățită de ac|i, deca 
nu-șî va încorda tote puterile sale, 

pentru ca să lupte mai cu succesă, 
mai în unire și mai cu tăriă pen
tru drepturile sale.

Străbatemă nisce timpuri fărte 
critice.

Pănă înainte c'unu șiră de ani 
mai putea fi vorba de unu plus 
seu de ună minus, de ceva mai 
multă seu de ceva mai puțină, ce 
ar fi putută se influințeze asupra 
hotărîriloră și a atitudinei politice 
a Româniloră din Ardeală și din 
Țera ungurescă.

Astăcjl situațiunea e cu totulu 
schimbată.

Este pusă Românulă asuprită 
în alternativa de a alege una din 
două: seu să se lapede de roma
nitatea s’a cu totulă, închinându-se 
dinaintea vițelului de aură aJă ma- 
ghiarisării, seu se trăiescă cu limba 
și cu cultura sa românescă, lup- 
tândă mai departe cu curagiu și 
cu abnegare și aducendă jertfe 
totă mai mari pentru susținerea 
și apărarea națiunei sale.

Cea dintâiu este calea omului 
lașă și pierdută, cea de a doua 
este calea omului consciu de chiă- 
marea și de demnitatea sa, a 
omului curagiosă și tare în con- 
sciința dreptului seu și în credința 
cătră neamulu seu.

Pe care dintre aceste două că
rări voră păși alegătorii noștri ?

Mai păte fi ore întrebare? Pote 
cineva se se desbrace de propria 
lui fire? Ar fi cu putință bre să 
cțicemă cătră dușmanii neamului 
nostru: Sunteți stăpâni și de acțf 
încolo nu ne vomă mai împotrivi 
vouă, ci vomă primi de bună voiă 
sbrtea ce ne-ațl pregătit’o, de-a fi 
ebda și obiela nației vbstre!

Numai ună fanatică descree- 
rată din tagma maghiarisătoriloră 
de acțl pbte se’și închipuescă, că 
ar fi posibilă așa ceva; numai 
nisce ființe lipsite de orl-ce semță 
de umanitate și de dreptate potă 
să aibă criminala îndrăsnelă de a 
aștepta seu chiar’ a pretinde așa 
ceva dela unu poporu, recunos

cută a4l de lumea întregă ca unu 
poporă valorosu și viteză !

Din nenorocire esistă asemeni 
fanatici, esistă asemeni ființe ră
tăcite în șirurile adversariloră noș
tri, și numerulă loră cresce pe c|i 
ce merge.

Au isbutită acești speculanți 
de suflete, cari facă politică, facă 
carieră și se’mbogățescă uneltindu 
în potriva vieței naționale a po- 
pbreloră nemaghiare, au isbutită 
se infecteze aerulă cu pestilența 
intoleranței, a volniciiloră și a 
violențeloră brutale, der niciodată 
nu voră isbuti a face ca inima 
Românului se nu mai bată pentru 
fericirea, cultura și înaintarea nea
mului său.

O fbiă boemă le aduce aminte 
paterniciloră c|dei din Budapesta 
de o sentință a renumitului omă 
de stată și istorică englesă Ma
caulay, care a (Țsu : „Dintre tbte 
formele tirăniei aceea este cea 
mai rea, pe care o eserceza o na
țiune asupra celeilalte.11

Au mare lipsă adversarii noștri 
se capete dela noi Românii vr’o 
învoire brecare cu starea de față 
a lucruriloră, ca să pbtă arăta 
lumei, că tirănia, ce crede ea că 
se sevârșesceîn potriva nbstră, nu 
esistă, că noi din contră amă privi 
totă ce s’a făcută și se face de 
cătră puternicii cțilei numai ca 
ună bine, ca o fericire pentru 
nemulă nostru.

Alegătorii noștri însă au altă 
problemă ma; urgentă și mai se- 
ribsă de împlinită, decâtă de-a se 
grăbi se dea adversariloră nemu- 
lui nostru acestă zapisă la mână.

Alegătorii noștri în întrunirile 
loră din săptămâna viitbre nu 
voră ave să facă treburile dușma- 
niloră noștri, ci chiămarea loră 
sfântă este de a servi interesele 
națiunei române, de a apăra drep
turile și libertatea poporului ro
mână, căci numai așa potă 4i°e 
că și au făcută datoria ca adevă- 
rațl fii ai patriei.

Dorimă din sufletă ca consul

tările alegătoriloră noștri să fiă 
lipsite de orl-ce patimă și să fiă 
conduse numai și numai de idea 
cea mare a recâști gării drepturi- 
loră nbstre politice-naționale, fără 
de cari națiunea nbstră nu pbte 
trăi, nu pbte eși nicl-odată din 
starea ei umilitbre de sclavă !

Dorimă ca bărbații, în cari a- 
legătorii noștri îșl voră pune în
crederea, ca să-i representeze la 
conferență, să fiă cu toții pătrunși 
de seriositatea situațiunei și să 
aibă inimă și pricepere pentru 
causa națională a poporului ro
mână !

Atunci le va fi ușoră ca după 
o bună chibzuelă să afle în unire 
și în strînsă armoniă mijlbcele 
cele mai potrivite, ca să putemă 
continua lupta pentru drepturile 
nbstre naționale cu mai mare pu
tere și cu mai multă efectu.

CONVOCARE.
D-lă Vicențiu Babeșu, preșe

dintele comitetului centrală elec
torală ală partidului națională ro
mână, fiindu bolnavă și astfelă 
împedecată de a conduce aface
rile partidului, subsemnațiloră li
se impune datorința de a provedb 
agendele presidiului partidului.

In fața situațiunei politice ac 
tuale, ținendă că ne împlinimă o 
datorință șiîntempinămă tot-odată 
o dorință generală a alegătoriloră 
români din Transilvania și Unga
ria, convocămu prin acesta pe 
toți bărbații de încredere desig
nați de acești alegători într’o con
ferență generală, ce se va ține la 
Sibiiu în 8 (20) Ianuarie a. c. și 
(țilele următbre.

Suntemă convinși, că tbte cer
curile electorale din țeră voră par
ticipa prin delegații loră la acestă 
conferență, care va ave să preci- 
sezq atitudinea viitbre a partidului.

Sibiiu, în 6 Ianuarie n. 1892.
Dr. Ioană Batiu, 

JEugen Brote, 
vice-președințl.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Obiceiuri la Crăciunu
din ținutuln Mouorului.

încă în prima săptămână din pos
tulă Crăciunului întâlnescl grupe de bă- 
iețandri și feciori holtei sfătuindu-se între 
denșii. Și ore despre ce se sfătuiesoă ei? 
1) Apoi etă: ei se sfătuiescă și se nu
mără să vedă, firea-ară în stare să facă 
o bere"} 2) Cine să le gazda? 3) Unde 
să mârgă ca lătur eni?

Decă se potă strînge și înțelege 
15—20 de juni laolaltă, societatea loră 
se numesce: „bere“. Acesta o țină în 
casa acelui proprietară, care nu are copii 
mici, care se pricepe, e meșteră în tre- 
bile berei, și decă se învoiesce a-i primi 
feciorii îlă numesoă : gazda lorii.

Aici îșl alegă mai întâiu: tisturile 
berei, și anume : 2 vâtavi, unulă mare și 
unulă mică, 2 colceri și 2 căprari. A- 
ceștî șese dimpreună cu gazda formeză 
comitetulă berei. Cu consensulu celor
lalți feoiorî, denșii cumpăuescă, că ore 

în care comună din apropiere ar fi mai 
cu cale să mergă ca lătureni. De comună 
aceea o alegă, unde au mai mulțl cu- 
noscuțl și prietini.

Hotărîtă fiindă comuna, îșl trimită 
acolo 3—4 tîrgași, să facă tocmdla. Aoesta 
se întâmplă așa, că ei îșl spună numă- 
rulă pârtieipanțiloră din berea loră, âră 
ceia facă asemenea. De cumva într’o 
parte suntă cu 4—5 mai mulțl, dispro
porția acesta o aplanâză când vine vorba 
despre întâietate, adecă: de cumva berea 
din sătulă Uf. are de esemplu cu 4—5 
feciori mai puțini, atunci din acâsta por- 
nescă întâiașl-dată lăturenii în comuna 
alesă, după cum se va vede mai josă.

Tocmâla și tîrgulă suntă gata, le 
întărescă cu darea mânei și cu o cină 
dată de gazdă, după care feciorii se ducă 
prin ședătorl; âră de cătră diuă vină 
acasă. Peste câteva dile vină în Uf. im- 
puterniciții dela berea din S., cu care s’a 
făcută tîrgulă ; facă cunoscută că din 
sooietatea loră, 2—3 feciori d. e. s’au 
mutată la altă bere, seu că doră nu vo- 
iescă a merge ca lăturenl — ceea ce se 

întâmplă adese-orl; în casulă acesta cum- 
pănindă tdte schimbările venite înainte 
într’o parte, seu în alta, se aduce apoi 
hotărîrea definitivă asupra întâietății.

Acestă procedură o observeză și fe- 
oiorii dela celelalte beri; deârece în 
fiă-care din comunele, ce se voră înșira 
mai jos5, se formâză celă puțină două 
beri, Monorulă înse are trei, fiind-oă are 
la 1500 de locuitori.

Sâra după cină, la fiă-care gazdă 
se dă signalulă c’ună buoiumă din cornă 
de bou, frumosă lucrată. La aucfulă a- 
cestuia, toți feciorii din bere se adună 
acolo, se așeejă în jurulă mesei și învață 
a colinda deosebite colindl. Acesta o 
facă de 2—3 ori în săptămână. Când 
suntă bine pregătiți, sosesce și ajunulă 
sfântului Crăciună.

De pe la orele 8 dimineța stradele 
vermuiescă de copilași și copile de 6—10 
ani, cari, în grupuri de câte 5—8 inși, 
vină înaintea fiă-cărei case și strigă : 
„Co-Iă-cei !u de unde și capătă de regulă 
colăcei; er în alte localități, în looă de 
colăcei li-se dă mere, nuci etc. Acesta 

dureză pănă cam după amiecjl- Dela 
orele două apoi începă copiii dela 10—15 
ani a umbla cu stelele, câte 2—3 la
olaltă. Aceștia întrândă în- casă, cântă 
una seu două colinul, după cari alduiescil, 
os căsenii să ajungă mulțl ani cu pace 
și sănătate, Crăciunulă, anulă nou ș. a.; 
apoi îșl primescă plata în colăoei mai 
mari ca ai copilașiloră. Cu stelele umblă 
cam pănă la brele 6. Dela acestă timpă 
începă a veni colindător ele: Românoe, 
Sasce, Unguroice și Țigance lipsite; a- 
cestea însă colindă numai la ferestri, 
unde li-se dă apoi și mila.

Pe la drele 8 săra se adunau re- 
presentanții comitetului comunală, cu
ratorii bisericescl și ai senatului șoolas- 
tică, în loouința primarului și ca atari 
împărțescă sătulă în atâtea părți câte 
beri suntă.

Dela fiă-care bere se află acolo vă- 
tavii, cari după-ce li-se comunioă numă- 
rulă Ciioturiloru (caseloră), se depărteza, 
âră înțelepții satului rămână și ospătâză. 
Vătavii se ducă d’aci oblu la gazdele 
loră unde suntă așteptați, îșl dau rapor-



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 286—1891.

Pregătiri pentru conferență.
Oomitetulă alegătoriloră români din 

orașulă și comitatulu Brașovului a decis ti 
în ședința sa plenară de erl, ca să se 
convâoe o adunare generală a alegători- 
lorti români din întregii oomitatulă pe 
4iua de Vineri în 3 (15) Ianuarie 1892 
la Orele 11 a. m. în sala otelului Nr. I.

*

Invitare. In urma recerc&rei comi
tetului oentralti electorală din Sibiiu, pen
tru a alege 4 delegați pentru cele două 
cercuri electorale ale nostre, ou scopă de 
a lua parte la conferința națională, ce se 
va convoca pe diua de 18 Ianuarie în 
Sibiiu: subscrisulă am onore a în pita pe 
domnii alegători dietall ai comitatului 
nostru Bistriță-Năsăudă, la o conferință 
pe Marți în 12 Ianuarie a. c. la 11 ore 
înainte de amiacjl, ce se va ține în 
sala cea mare a hotelului Cetăței în 
Bistriță.

Obieotulă acestei conferințe va fi: 
alegerea aloră 4 delegați, pentru cele 
două cercuri eleotorale ale comitatului 
nostru Bistriță-Năsăudă, cu menirea de 
a lua parte la conferința din Sibiiu ; pre- 
oum și eventuală dare de instrucțiune, și 
propuneri.

Bistriță, în 4 Ianuarie 1892.
Președintele clubului electorală 

română din corn. Bistriță-Năsăudă.
Gabrielă Mânu, 

advocată,
*

Convocare. Avândă în vedere eveni
mentele politice forte sohimbăciose, pre
cum și nestabilitatea afaceriloră paria-, 
mentare și administrative din multă sgu- 
duita nâstră patriă, cari ca cu putere de 
vaporă suntă scâse din cursulă legală, 
precum și în urma avisului dată din 
partea comitetului centrală electorală 
ală partidului națională dela 3 cur. pen
tru alegerea de câte 2 delegați spre a 
representa pe alegătorii români dietali 
din Cercurile Reghină și Gernisigă la 
conferența generală electorală, ce se va 
convoca, ’ml iau voia a conchiema pe 
toți alegătorii români din amintitele 2 
cercuri la o consultare pe diua de 14 
Ianuarie st. n. la 2 ore d. a. în can
celaria subscrisului, eventuală în sala ote
lului orășenescă din locă.

Pentru oomitetulă alegătoriloră din 
cerculă Reghină.

Reghină, la 4 Ianuarie 1893.
P. Barbu, 

președintele com.
*

Convocare. Alegătorii români apar
ținători partidului națională română din 
ceroulă electorală ală Făgărașului șiAr- 
pașului inferioră prin acesta se învită la 
conferința generală, care se va ține la 
15 Ianuariu 1892 st. n. la Făgărașă în 
„Hotelă Lauritschu la 10 ore a. m.,—pen
tru designarea a 4 delegați la confe-

rința națională proximă, și eventuale 
propuneri.

Făgărașu, 4 Ianuariu 1892.
Pentru clubulu electoralii:

B. Batiu. Dr. A. Micu.
*

Convocare. Alegătorii români din 
cerculu electorală ală Aiudului suntă con- 
vooațl la conferența electorală ce se va 
ține Joi în 14 Ianuariu st. n. a. o% la 
3 ore p. m. în localulă cassei de păs
trate „Patria“ din opidulă Blașiu.

Obiectele conferenței suntă:
1. Alegerea a doi delegați pentru 

conferența generală a alegătoriloră ro
mâni, oe se va ține în Sibiiu.

2. Consultare asupra ținutei nostre 
politice.

Blașiu, în 7 Ianuariu n. 1892.
I. M. Moldovanu, m. p.

*
Alegatorii români, din cercurile electo

rale ale orașului Alba-lulia, Vințulu de 
josă și Ighiu, suntă convocațl la o adu
nare generală în Alba-lulia prin urmă- 
torulă Apelă:

Apropiindu-se de nou alegerile pen
tru dieta Ungariei, bărbații conducători 
ai partidului națională română prin con- 
olusulă comitetului centrală au aflată de 
lipsă întrunirea unei conferințe generale 
pentru toți alegătorii români din Tran
silvania și Ungaria, care conferință se 
va țină câtă mai ourândă în Sibiiu. 
Subscrișii membrii ai clubului alegăto
riloră români din acest comitată prin 
acesta convocămă la Alba-lulia pe (jiua 
de 11 Ianuariu 1892 st. nou antemedie 
pe toți alegătorii din cercurile A.-Iulia 
orașă, Ighiu și Vințulă de josă pentru 
alegerea de delegați la conferința ge
nerală. Onorată Domniata ești rugată a 
aduoe acesta convocare la cunoscința a- 
legătoriloră români din comuna Dom
niei tale și celoră din jură și a stărui 
ca să se presenteze câtă mai număroșl 
la acestă adunare.

Alba-lulia în 4 Ianuariu 1892.
Mateiu Nicola, Bubinu Patiția,

adv. adv.
Nicolau Florescu, mp. 

proprietară.
*

Din Caransebeșu primirămă urmă- 
torea telegramă în 7 Ian. sera.

Convooă adunarea alegătoriloră din 
cerculu Caransebeșului pe Joi 14 Ianuarie 
stila nou la O&ransebeșă, Hotelă Schwab 
la 12 6re,

Ionașiu, 
preș.

*
Coșiocna, 5 Ianuarie 1892.

După ce timpulă e forte scurtă pănă 
la diua proieotată de a se țină adu
narea generală a alegătorloră români 
din Ungaria și Transilvania, vă rogă să 
binevoiți a da locă următârei invitări.

Subscrisulă învită cu totă onorea

pe toți alegătorii români ai cercului 
electorală Coșioona la o conferința prea
labilă pe 4iua de 11 Ian. s-. n. 1 âră 
p. merid., care se va ținâ în șcâla gr. 
cat. a Coșiocnei.

Ioană Hossu, 
Președinte ală clubului e- 

lectorală Coșiocna.
*

Convocare. Comitetulă centrală elec
torală ală partidului națională română 
di» comitatulu Coșiocnei și urbea Clușiu, 
prin acestea convâcă pe alegătorii ro
mâni din două cercuri ale urbei Clușiu și 
din cercurile eleotorale ale Geloului și 
Coșiocnei la adunarea generală, ce se va 
ține în 14 Ianuarie st. n. 1892 la 11 âre 
diminâța în urbea Clușiu în looalitatea 
„Casinei române. “

Obiectulă acestei adunări:
1. Alegerea a câte doi delegați la 

adunarea generală electorală română, ce 
se va țină în deoursulă acestei luni în 
Sibiiu.

Din ședința comitetului clubului e- 
lectorală română ținută în 5 Ianuarie st. 
n. 1892.

In numele comitetului electorală:
Iuliu Coroianu, Dr. Georgiu Ilea,

președinte. secretară.
♦

Convocare. Alegătorii români din 
ccroulă electorală ală Baiei de Crișu, 
suntă rugați a se presenta la adunarea 
generală ce se va ține Joi în 2 (14) Ia
nuarie 1892 la 11 âre a. m. în sala dela 
„Hotelulă Națională“ în Bradă.

Obiecte: 1. Alegerea biroului con
ferinței. 2. Alegerea a doi delegați pentru 
conferința națională ce se va ține în 
Sibiiu câtă mai curândă. 3. Constituirea 
clubului eleotorală. 4. Alte propuneri e- 
ventuale.

Bradă, la 25 Deoemvre 1891.
Vasiliu Damianu, Ioană Germană,

președinte. secretară.
*

Convocare. Alegătorii români din 
cerculu electorală zelahanu prin asta suntă 
conchemsțl și pe calea publicității a se 
întruni la conferința, ce se va ține în 
Stirci localitatea scâlei la 14 Ianuarie 
1892 orele 11 a. m.

Obiectele conferinței: alegerea de- 
legațiloră necesari la marea conferință 
din Sibiiu și eventuală alte propuneri 
privitâre la alegerile de deputațl.

Ioană Nichita,
v.-președintele clubului electorală.

*

Convocare. Alegătorii români din 
ceroulă electorală ală Hațegului îndrep
tățiți la alegerea de deputațl dietall, 
suntă invitați a se înfățișa pe 16 Ia
nuariu 1892 st. n. la 10 ore a. m. aici 
în Hațegă, spre a alege 2 delegați pen
tru conferința generală a alegătoriloră 
români din Ungaria și Transilvania, ce 
se va ținâ la Sibiiu în celă mai scurtă

timpă. Cu asta ocasiune se voră des- 
desbate și eventuale propuneri.

Hațegu, în 7 Ianuariu 1892 st. n.
Din încrederea mai multoră amici de principii: 

Ioane Ianza, M. Bontescu,
v. președ.

*
Convocare. BasațI pe împuternicirea 

primită dela oomitetulă oentrală, convo- 
oămă pe toți Românii alegători din oo- 
mitatulă Tânavii mari, (cercurile eleoto
rale Cohalmă, Sighișâra, Agnita și Me- 
diașă) la conferința eleotorală oe se va 
ține Joi în 14 Ianuarie s. n. la 1 ârăd. 
am. în hotelulă „Strugură de aură“ în 
Mediașă, avendă de obieote:

1) eventuala reconstituire a clubului 
electoralo.

2) alegerea a câte 2 delegați pen
tru fiă-care oeroă electorală la conferința 
generală, ce se va ținâ la 8 (20) Ianua
rie în Sibnu.

Mediașu, 6 Ianuarie s. n. 1892.
Ioană Moldovanu, Dionisiu Boinană.

pTotopopă. c. adv.
*

Convocare. Subsorișii au onore a in
vita pe toți alegătorii români din oer- 
culă electorală ală Huniâddrei la o con
ferință eleotorală ce se va ținâ Joi în 
14 Ianuarju st. n. 1892 la 10 ore a. 
m. în „Hotelulă-Glasbrener“ din Huniă- 
dora. La ordinea 4fl®i va fi alegerea a 
doi delegați pentru conferența generală 
convocată la Sibiiu.

Huniadova, 8 Ianuarie st. n. 1892. 
Nieolae Muntoanu. Ioană Popă,

protop. gr. cat. 
Nicolau Stoicliița.

CRONICA POLITICA.
— 28 Decemvre.

— La 24 Decemvre st. v. s’a în
chisă dieta ungară. Disoursulă tronului 
constată cu mulțumire, că raporturile cu 
tâte puterile, fără deosebire, suntă oele 
mai amioabile. Alianțele oferă garanțiă 
pentru susținerea păcei pe câtă va fi. 
posibilă; armata comună și armata teri
torială (honve4imea) dooumentâză pro
gresă constantă. Disoursulă tronului a- 
poi accentuâză raporturile comerciale cu 
Germania, Italia, Elveția și Belgia, apoi 
dice, că și cu vecinii dela sud-ostu se 
voră începe în curândă negociărl; con
stată mai departe mare progresă pe te- 
râmulă politioei de comunicațiune; ve- 
nitulă căiloră ferate de stată a crescută 
și e speranță, că în scurtă timpă se vor 
putâ asigura pentru durată, în contra 
periodului, ținuturile, cari adese-orl sunt 
amenințate de inundări; darea pe con
sumă și răscumpărarea regalieloră a a- 
vută în privința economiei de stată re- 
sultate favorabile. Disoursulă tronului 
apoi ocupându-se cu administrația de 
stată cjioe, că problema guvernului va fi 
de-a presenta câtă mai ourendă aoele 
proiecte de lege, cari se referesoă la or-

tulă și cam pe la 9 dre feciori din fiă- 
oare bere bucinândă din triștie (flueră) 
și chiuindă pornescă la colindată în ca
sele raionului loră. Intrândă înlăuntru 
se așâză în mijloculă casei în formă de 
cercă și punendu-șl fiă-care mânile pe 
vecinulă d’adrepta și d’a stânga, începă 
a colinda așa, că jumătate din ei încă 
nu încheiă bine ună versă, când cealaltă 
începe altulă, d. e.

„Ale cui suntă aste case,
Așa ’nalte și frumdse.
Când prima jumătate din cercă a- 

junge la cuvântulă „case“, oealaltă în
cepe: „Așa ’nalte și...“ Sferșindă cu co
linda îndatorată, la rugarea stăpânului 
casei, feciorii colindă și așa disele co- 
lincți menite, în cari se amintescă numele 
părințiloră copiiloră și celorlalți, cari a- 
parțină acelei familii.

Finindu-șl colindele celă mai bună 
de gură începe să alduescă (ureze) diua 
nasoerii, anulă nou și boboteza, cari du
pă Crăciună urmâză și numai după a- 
câsta îșl primescă plata: ună colacă nu-

mai ceva mai mică ca rotița dela tele- 
guța plugului.

După feciori vină la colindată însu
rățeii, câte 6—10 inși, dără numai la 
casele, cari voiescă a-i primi. Acestora 
nu li-se dau colaci, ci numai câte ună 
păhară de vinarsă, seu oâțlva creițarl.

Se întâmplă, că feciorii dela beri, 
pănă pe la orele 3 după miecjulă nop
ții nu sfârșescă cu colindatulă, în casulă 
acesta la casele unde n’au fostă, colindă 
în c|iua de Crăciună după oe esă din 
vecerniă (inserată).

A doua 4i A® Crăciună este 4iua 
pornirii și sosirii lătureniloră. După ce 
iesă din biserică, feciorii se ducă pe la 
casele loră și prân4escă; apoi cei ce au 
să mârgă ca lăturenl, înschimbațl în 
haine frumose ou pene de bălță în cuș
mele oele negre și de câte 5 dm. de 
lungi, plecate într’o lăture, cu năfra
mă de mătasă atârnată de grumazi 
și aruncată pe spate, cu altă năframă 
mai mică după curea (șerpară) și cu o 
bâtă nouă în mână, — se adună 
cu toții la gazda loru și cu acâsta în

frunte pornescă chiuindă în șiruri de 
câte patru cătră comuna alesă. Sosiți 
aici se așâdă la gazdă, care primesce 
din partea colegului său reoomandarea 
tisturiloru și ca presentă ună colacă 
mare. Gazda aceea încă îșl recomandă 
pe vătavii, colcerii și căprarii săi. Vă- 
tavii noi sosiți dau celora ca cinste 
âră ună colacă. Când vine apoi aceea 
ca lăturenl, eră dau cinste îndărătă. In 
timpulă acesta mesele se încarcă cu 
mâncări și beuturl, cu toții se pună la 
masă fără de nici o poveste, îșl amuțesoă 
fomea câtă se pote mai iute, căci afară 
îi aștâptă c’ună doră tainică fetele și fe- 
tișdrele. Lăturenii mândri iesă în grădină 
și jocă pănă sera. — Preste nopte, ju
mătate din lăturenl cu vătavulă și ad
jutanți săi petrecă în libovă la vătavulă 
celă mare, eră oealaltă jumătate lavăta- 
vulă celă mică.

Ospățulă acesta îlă dau vătavii din 
comuna respectivă fără de a pretinde 
dela feciori nimică.

Diminâța se întrunescă cu toții la 
gazdă, unde prândesoă și apoi eșindă la

largă se jocă pănă la amâ4ă când se 
bagă în casă și prâncjescă. După masă 
îșl iau rămasă bună dela toți și tote și 
pornescă cătră oasă, petreouțl fiind cu 
ceterașii de cătră feciori și fete pănă afară 
din sată. In diua următâre vină aceia 
la aceștia și erășl petrecă atâta timpă 
la olaltă. Mâncarea ce o mănâncă la 
gazdă cu toții la olaltă o aducă feciori 
din bere și anume fiăcare e obligată a 
aduce pe 4*  3 blide cu plăcintă, gălușce 
cu carne, brân4ă precum și alte mân
cări românesc}.

Beutura o cumpără în comună și o 
păstrâză în cămara gazdei și la manda- 
tulă vătaviloră și ală gazdei, Oolcerulă, 
la care se află cheile, în totă decursulă 
petreoerei servesce din dânsa la masă, 
atâta câtă cere lipsa. In cămara gazdei 
se țină și vestmintele lătureniloră ve- 
nițl, pe acestea le primesce în samă și 
răspunde de ele Căprarulă. Totă în că
mara gazdei se păstreză și colacii pri
miți dela colindată. Pe la anulă nou, fe
ciorii din fiă-care bere îșl facă socotela 
despre cheltuiala avută cu musioa și beu-
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ganisarea administrației și totodată, la in
troducerea tribunalelorti administrative. 
Pe terâmulă justiției înoă s’a făoută 
multă, âr pe teremulfi instrucțiunei pu 
blioe s’a luatti o măsură importantă pen
tru cultura generală prin care se voră 
asigura acele resultate pentru massele 
mari ale poporului, pe oarl a le ajunge 
este problema de căpeteniă a statului 
culturală.

— Precum spună 4iarel0 din Pesta, 
s’a pornită o estinsă mișcare din partea 
Evreiloră cu soopă de-a faoe să i-se dea 
și religiunei mosaice deplina egală în
dreptățire în Ungaria, pilele aoestea s’a 
ținută o mare conferență în Pesta unde 
perciunatulă „patriotă14 Dr. Wilhelm Vă- 
zsdnyi a oetită textulă unui memoriu, în 
oare se accentueză necesitate recepțiunei 
religiei mosaice și egala ei îndreptățire 
în stată cu celelalte religiunl, respective 
confesiuni. Memoriulă a fostă primită de 
conferență și s’a alesă apoi ună comi- 
tetă esecutivă, care să lucreze în sen- 
sulă puncteloră propuse în memoriu.

— Din causa acestei agitațiuni a și 
pățit’o guvernulă ungurescă cu „puter- 
nioii44 săi spriginitorl perciunați din Clușiu. 
E vorba, că aceștia au ținută la 3 Ia
nuarie n. o conferență în Clușiu, în oare 
au hotărîtă oa la viitdrele alegeri de de- 
putațl, ei să spriginescă numai pe acei 
candidați, fiă de ori și care partidă, cari 
voră lua în programulă loră îndato
rirea de-a lupta pentru deplina egală în
dreptățire rehgionară a lorii și pentru că
sătoria civilă. Afară de-aceetea au mai 
redaotată ună apelă, oe se va trimite tu
turora comuneloră bisericescl mosaice, 
provocându-le la o astfelă de ținută în 
luptele electorale viitdre. Apelulă a fostă 
subscrisă de forte mulțl jidani „pa- 
trioțl44.

— Afacerea Chadourne s’ar păre, 
că e pe cale de a fi resolvată. Guver- 
nulu bulgară, ca să-și esplioe atitudinea 
și vederile sale privitore la acestă a- 
facere, a dată unu memoriu cătră 
Portă, care espune în modă amănunțită 
punctele de jure (de dreptă) și de facto 
(de faptă) în privința cunoscuteloră mă
suri, ce a luată câteva dile înainte față 
cu diiristulă fraucesă. Memoriulă apără 
dreptulă de espulsare, amintesce espul- 
sarea supușiloră ruși, ba chiar și a unui 
cetățână grecă și a altoră supuși streini, 
amintesce apoi nota circulară dela 27 
Noemvre 1886 a ministerului afaceriloră 
streine agențiiloră diplomatice din Sofia, 
în care se (j'ce, că streinii, cari se a- 
mestecă în alegeri potă să fie espulsațl. 
Acesta a înțeles’o și a luat’o la cunos- 
cință și agenția franoesă fără a face o- 
biecțiunl. Memoriulă amintesce, oă Ro
mânia și Serbia în perioda oapitulațiunilor 
esercită în cașurile analoge deplina lor pu 
tere de-a espulsa pe streinii suspecțl, ori 
primejdioșl. Memoriulă termină dândă es- 

presiune speranței, că guvernulă Repu- 
blioei francese, în sentimentele sale de 
dreptate, va binevoi a reveni asupra de- 
cisiunei sale și a restabili raporturile 
diplomatice dintre Francia și Bulgaria.

— O soire telegrafică din Roma a- 
sigură, oă ministrulu italiană de justi
ția și-a dată dimisia. Soirea acesta a 
făoută o adâncă împresiune asupra cer- 
ouriloră politice.

— ț)iarulă „L’Independanoe Beige44 
scrie, că foia americană „New York He
rald44 va comunica ună articulă de sensa- 
țiă intitulată „Pace și bunăvoință44 în 
care ar afirma, că Bismarck va relua în 
curend puterea. Numita fdiă 4'ce) că a 
primită o scire din Berlină privitdre la 
împăoarea „micului14 împărată germană 
cu „marele44 cancelară de mai ieri, alal
tăieri. Oele dintâiu tratative suntă deja 
terminate și după puțină timpă împă
carea va fi ună faptă împlinită. Wil
helm II, 4i°e același 4iar* *h  și-a urmată 
poporulă. Elă a înțelesă, că fiiulă nu 
trebue să se despartă de servitorii ta
tălui. Bismarck deci va relua afacerile și 
le va conduce cu mai multă înțelepciune 
și liniște, ca pănă aouma. Lungile plim
bări dela Friedrichsruhe i-au dată să în- 
țelegă mai bine, decâtă mânuirea afa
ceriloră țării, ce suntă micimile ome- 
nescl. Elă dâră va pută să realiseze pla
nuri zidite de multă timpă, cari planuri 
voră mișca întregă Europa și voră asi
gura pacea lumei.

Popa 4i°e :
— Uit’te-ascultă, 

Sfântu-Axente-i-ală lui Frunză,
Sfântulă Gheorghe ală lui cutare; 

Unii țină, chiar lume multă,
Pe Vasilie celă Mare.

Sfântă Ioană l’avuse Aga,
Din vechime cum se scie.

— Sfântă Ioană ?!! Țiganu ’ntrebă; 
Sfântă Ioană ală meu să fiă;

Când o fi să-i vină 4ma
Praznică dau și veseliă!

Ț)ău, părinte, făr de glumă,
Sfântă Ioană când ve4l că vine, 

Sună ’n olopotă, bate ’n tocă,
Și la praznică hai la mine.

Popa 4iC6:
— Bine, bine.

*
♦ *

Trece o 4>> sâu trei, sâu patru,
Nici o săptămână bună,

Intr’o seră toca bate,
Clopotele tâte sună.

— Ce să fiă?... sărbătore?!
Hai, Țiganu ’ntrebă ’ndată,

De-ar fi sfântă Ioană încalțe,
Bată-lă vina lui să-lă bată!.!...

— Apoi chiar așa și este,
Pice unulă, ai ghioită: 

Gură-de-Aură sfântă Ioană
Este mâni, s’a isprăvită!

— Vorbindă despre distincțiunea, 
ou jnarea cruce a ordinului Sf. Ștefanii11 
oe i-s’a făoută marchisului di Rudini din 
partea M. S. monarchului nostru, „Frem- 
denblatt44 4loe: De sigură, oă acâstă 
distinoțiune este a se considera ca o deo
sebită recunoscere a politicei de pace, ce 
urmeză bărbatulă conducătoră italiană, 
care șl-a câștigată merite așa de mari 
cu privire la oonsolidarea întreitei a- 
lianțe și cu privire la tratatele comer- 
oiale de mare importanță. împreju
rarea, că Majes. Sa a distinsă ou 
„ordinulă Sf. Ștefană44 pe bărbatulă, 
care e pusă în frunte din încrederea 
regelui Umberto și a națiunei italiene, 
este o nouă dovadă de bunele raporturi 
dintre cele două state vecine aliate—și 
acesta o salută cu bucuriă ori-care sinceră 
amică ală păcei.

SOIRILE QILEI.
— 28 Decemvre.

Călătoria M. S. Regelui României. Re
gele României și prințulă moștenitoră au 
sosită în 4 Ianuarie n. la 3y4 ore în 
Budapesta. Au fostă primiți la gară de 
M. S. monarchulă nostru, Arohiducele 
Eugeniu, președintele consiliului, oontele 
Szapary, ministrulă României, d. Ghioa, 
autoritățile militare și municipale și de 
ofițerii regimentului ală 6-lea de infan

teria ală cărui colonelă proprietară este 
Regele Carolă. 6ei doi Suverani și 
Prinții s’au salutată și îmbrățișată în 
modă forte cordială; Regele Carolă 
purta uniforma regimentului său austriacă; 
onorurile s’au făcută de o companiă a 
regimentului ală 6-lea ; musica a cântată 
imnulă românesoă. După inspecția oom- 
paniei de onâre și presentările, s’au dusă 
ou toții la castelulă din Buda. — Cei 
doi Suverani erau în cea dintâiu trăsură 
și Prinții în cea de a doua. O mulțime 
enormă a aclamată ou entusiasmă pe Re
gele în totă drumulă dela gară la cas- 
telă. Ună prân4ă s’a dată la Curte în 
onărea regelui Carolă, la care au luată 
parte afară de regele Carolă și de îm- 
păratulă, arohiducele Eugeniu, oontele 
Szapary, d-nulă Ghica, suita regală și 
înalții demnitari ai Ourței. Regele Ca
rolă a plecată sera la Milană cu dru
mulă de fieră de Sudă. O telegramă 
din Roma spune, că Regele Umberto a 
trimisă pe adjutantulă său la Milană, oa 
să salute pe Regele Carolă, care era aș
teptată de alaltăerl. Regele Carolă va 
rămâne în Italia pănă la jumătatea lui 
Ianuarie. * * *

Soiri personale. Soirea oe am adus’o 
despre bolnăvirea d-lui Vincențiu Bobești 
spre părerea nâstră de rău s’a confir
mată. D-sa s’a bolnăvită greu de influ- 
enză; o telegramă, ce-o adreseză însă 
fiiulă D-sale Dr. E. Babeșă „Lumină
torului44, spune însă, că de Dumineca 
trecută încâoe se află mai bine, der 
adauge fiiulă d-sale, „la mișcările poli- 
tioe la nici ună casă nu va pută par- 
tioipa44.

♦* *
Darii pentru școli și biserică. D-la 

Nicolae Bocașiu din Orăștiă a dăruită 
pentru biserica română gr. o. din Cig- 
meu odată două iodne mari și frumose, 
er în altă rândă doi prapori frumoși. 
De-asemenea d-lă Georgiu Popă, preotulă 
din Geoagiulă inferioră, a dăruită pentru 
noua șodlă din Cigmeu tabelele de pă
reți de T. Roșescu, în numără com
pletă de 24 esemplare. Dăruitoriloră li-se 
esprimă pe acestă cale sinceră mulțu
mită din partea d-lui parochă I. Ori- 
șianu din Cigmeu.

** *
De ale armatei, țfiarele din Austria 

anunță, că înarmarea cavaleriei austro- 
ungare cu carabina nouă de repetiția de 
8 mm. se va termina săptămâna acesta. 
Cavaleria miliției teritoriale va fi înar
mată cu arma acâsta în primăvera anu
lui 1892, așa că pănă la tâmnă totă ca
valeria austro-ungară va purta noua ca
rabină. *

* *

Măcelarii și răpausulîi de Dumineea. 
Ministrulă unguresoă de comeroiu a de- 
oretată printr’o ordinațiune mai nouă a 
sa, că măcelarii și cârnățarii suntă scoși 

de sub obligămentulă legei privitdre la 
răpausulă de Dumineca. Ei nu numai 
că-șl potă vinde articulii loră și în 4>- 
lele obligate pentru răpausă, dâr pănă 
la 11 âre a. m. îi potă și transporta.

* 
» *

D-lă generală Iacobă Lahovari minis
trulă derăsboiu ală României, a fostă de
corată de M. S. Regele cu ordinulă Co
rona României în gradulă de comandoră. 
— Cu același ordină și în același gradă a 
fostă decorată și d. Sturdza-Skeianu, fostă 
ministru.

* * *
Dr. Plener, conduoătorulă stângei 

germane din parlamentulă austriacă, 
după cum spune o telegramă din Viena, 
va fi numită în primăvera viitore mi
nistru plenipotențiari ală Austriei în 
Berlină. ** ±

Comande de pusei pentru armata .ita
liană. Fabrica din Steyr a primită dela 
guvernulă italiană ordine pentru fabri
carea unei sume mari de pusei cu repe
tiția. Acâsta se oomentâză forte multă 
în oerourile politice.

* * *
Vice-regele egiptenă, pașa Tevfik, 

după oum anunță o telegramă din Cairo, 
a murită de influenză în 7 Ianuarie n. 
Tevfik pașa a fostă fiulă celă mai bă
trână ală pașei Ismailă și s’a născută 
la 1842, la 1866 a fostă reounoscută de 
Sultanulă, oa următoră ală tatălui său.** *

Corulă vocală română din Biserica- 
albă arangiază Marți în 31 Decemvre 
st. v. 1891 (12 Ian. st. n. 1892) adecă 
în presdrade Sân-Văsîiu (anulă nou) în 
localitățile reuniunei germane „Burg44 o 
producțiune de cântări. Programulă este 
următorulă:

1. Ouverture la „Hofnar44 de Miiller, 
esecutată de capela militară a reg. o. r. 
de inftr. Nr. 43. 2. „Craiu nou44 (lună 
nouă) operetă în 2 acte de V. Alexandri, 
musica de C. Porumbescu.

Personele:
Moșii Corbu, cimpoieră bătrână.
Bujorii, căpitanii de jandarmi. 
Leonașă, tînâru.
Ispravnicula, (judele satului.) 
Anica, o orfană.
Dochița, tînără țărancă.
Fete, flăcăi de munte. GendarmI.
Cântecele acestei bucăți le acompaniază 

orchestra militară.
3. „Chinesii", scenă comică delosef 

Steidler, instrumentată de R. Greipel 
și esecutată de unii membri ai coru
lui vocală pe lângă acompaniarea or
chestrei militare. 4. „Estudiantina Es- 
pagniola44 seu „Studenții spanioli44 de co- 
rulă vocală, care cu acompanierea or
chestrei va produce piesele de cântare :

a) „Anna noiva44 din „Dona Joa- 
nitta44.

b) „Funiculi funicula44, cântecă po
pulară „di piedigrotta44 de L. Denza.

c) „Bolero44, cânteoă spaniolă de 
Emile Bourgeois.

Urmâză joculă și felicitare la anulă 
nou.

tura, și dupăce se răfuesoă, plătindă fiă- 
care partea sa cam de 1 fi. 40 or. și 
apoi îșl împărțescu colacii, — de aici se 
deduce și proverbiulă. Aoâstă trâbă gă- 
tându-se, fetele din raionulă unei beri, 
cinstescă pe feciori o’ună prânză, care 
se întâmplă âră la gazdă, și după acâsta 
iesă cu toții la jooă, care este oelă din 
urmă dintre joourile Crăciunului.

Joculă cu țurca încă este obiolnuită 
pe la Crăciună și Anulă nou.

Aceste datine de Crăciuuă, și mai 
cu semă berea și lăturenii, se țină în 
următorele sate: 1.) Dumbrava, 2.) Ripa 
superioră, 3.) Ripa inferioră, 4.) Luieriu, 
5.) Săcală, 6.) Monoră, 7.) Gledină, 8.) 
Șieuță, 9.) Ardană. 10.) Frijă. 11.) Se- 
beșulă de susă, 12.) Ruscioră (Sebeșulă 
de josă). Primele 5 comune aparțină co
mitatului Murășă-Turda; âră celelalte 7 
comitatului Bistriță-Năsăudă. Numele ma- 
ghiarisate ale aoestoră comune curată 
românescl, în cari afară de notarișă și 
câte ună Jidovă, nici cu lampa lui Dio- 
gene nu vei fi în stare a găsi vre ună 
descendentă Arpadiană, pe charta res- 

pectiveloră comitate suntă însemn ate cu: 
1.) Liget, 2.) Felso-repa, 3.) Alsâ-râpa,
4.)  Lover, 5.) Erdo-sakâl, 7.) Gledâny, 
Monor, 8.) Kis-sajo, 9.) Ardâny, 10.) 
Friss, 11.) Felso-sebes, 12.) Also-sebes.

Comunele acestea suntă situate pe 
sub muntele Poiana Tomii și pe sub ra
murile sale, așa-deră de lături de cea
laltă lume, de aci derivatulă „lăturenl44. 
Conceputulă bere este însa-și beutura 
bere. Bătrânii de astă4l, între 70 și 80 
de ani, spună, că în nescarl căldări se 
ferbea bere adevărată, din orză, ovăsă 
și săcară mestecate laolaltă. Se întovă- 
rășiau mai mulțl inși, cumpărau o căl
dare, o așe4iau la unulă mai gândacii 
avută dintre dânșii. Fiă-care tovarășă 
aducea o anumită măsură de amestecă
tură din bucatele pomenite și astfelă 
berea fârtă o petreceau pe la Crăoiună, 
cu lăturenii, cari le veneau.

Pe la anulă 1764, dintre comunele 
amintite, numai Monorulă, Gledinulă și 
Șieuțulă au fostă militarisate, aparți- 
nândă la regimentulă ală II română de 
graniță dela Năsăudă.

Cu ceva mai târ4iu, se 4ic0, c& 
s’ar fi făcută pași la forurile militare de 
atunci, ca să se caseze petrecerile cu 
berea și lăturenii; însă ună ofițeră ger
mană de rangă înaltă li-ar fi dată con- 
trariloră următorulă răspunsă: „Wie 
die Snnden, so warden auch die Ge- 
brăuche und Gewohnheiten geerbt, die 
walachische Jugend tragt keine Schuld 
daran; denn diese ist eine altromische 
Gewohnheit.44)

Patronulti Țiganului.
Totă vă4ândă Țiganu ’ntr’una,

Mai pe toți de a rîndu’n sată,
Că facă praznică și pomană

Cu băută și de mâncată,
Pe la 4ile mari, anume,

Când le e patronulă loră,
Intr’o bună dimineță

Hai, și lui îi vine doră, 
Ca și elă vr’ună sfântă să-și iea,

Praznică mare ca să dea.
_________ * *

*) Pe românesoă: „Ca și păcatele 
se moștenesoă și datinele și obiceiurile, 
junimea română nu portă nici o vină, 
căci aceste suntă datine vechi romane.44
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Pensionata. Ni-se scrie, că d-lă 
Ioană Oncescu, fostă notară în cer- 
oulă Sebeșului săsescă, cu începutulă lui 
Ianuarie n. c. a fostă pensionată la ce- 
rerea-i propriă, rămănândă însă cu lo
cuința totă în Reheu, unde a fostă și 
pănă aoum. D-sa a funcționată ne’ntre- 
ruptă ca notară încependă dela anulă 
1863.

* * *

Sfinți loanl, totă vină de-arândulfi: 
Ba Ioană dela Suceava,

Ba Ioană oe-i zică Flămândului,
Ba Ioană mai nu sciu oare,

Ba Celfi Milostivă numită,
Și Țiganu-o duce într’una

Numai totă în prăzuuitfi.
Când în urmă din tâmplare
Au4indfi er tocă mare,
Intâlnindă pe nu sciu cine
Ilfi întrebă speriată.
Omulfi 4i°®:

— Da, ve4l bine, 
Că lui Sfântă Ioană ca mâne

Irodfi capulfi i-a tăiată.
* *

—I-a tăiată acuma oapulă?!...
Bravo !... 4i°6 — uiți Țiganulă.

Uit’te, frate, eu totă anulă
Sfânt Ioană oând a venită

Totă mereu l’am prăznuită ;
Der aoum că l’au tăiată

O sâ spună la toți să vie
Ca să dau ună praznioă mare

Cum n’a fostă și n’o să fiă:
Căci acum tăindu-i capulfi,

Gluma, 4ău, de-oparte o lasă
I-a făcută curată ună bine;

L’a mai strînsă să stea pe-aoasă;
Căci, gâudesoă, 4eu, orl-cine,

S’a fostă prea ’nnădită la mine!...
*

* *

Ună studentă română din locă fiindă 
forte lipsită de mijloce, pentru ca să se 
pâtă susține, să recomandă a da 4—5 
6re pe săptămână din diferite obieote. 
Elă este în stare să esplice și în limba 
maghiară. — Doritorii să se adreseze la 
redacțiunea aoestui 4iară.

** *
Societatea de lectură a inteligenței 

române din Orăștiă și giură îșl va ținâ 
adunarea generală ordinară la 19 (31) 
Ianuarie 1892 la 5 6re p. m. în locali
tățile proprii. La aoâstă adunare oomi- 
tetulfi învită prin acesta pe membrii so
cietății.

* * *
Convenire colegială. Reuniunea ro

mână de gimnastică și de cântări din 
Brașovă va arangia Marți în 31 De- 
cemvre v. 1891 îu sala hotelului centrală 
Nr. 1 o convenire colegială cu următo- 
rulă programă: 1) Attenhofer: In codru, 
și Mendelssohn JB: Rămasă bună codru
lui, coruri mi este. 2) Densa: De așă fi 
sciută, cânteeă pentru tenoră cu aoomp. 
de piano. 3) Pfeil: piua a apusă, și 
Witt: Lacrima, coruri bărbătescl. 4) De- 
clamațiune. 5) G. Dima: Aoum e mie- 
4ulă nopții, și Stefănescu: Mândruliță, 
cântece pentru soprană cu acomp. de 
piano. 6) Kreuzer Terzett din opera „O 
nopte în G-ranadau. 7) G. Dima: Două 
inimi, horă pentru ooră micstă cu aoomp. 
de piano. începutulă la 8 ore sera. — 
La acestă oonvenire potă lua parte și 
străinii recomandați de vre-ună membru 
ală Reuniunei pe lângă taosa de 1 fi. 
de persdnă. Bilete de întrare se găsescă 
la cassierulă Reuniunei, d-lă profesoră 
Vlaicu, și sera la oasă.

* * *
Despărțământul^ I alfi Asociațiunei 

transilvane (oomunele din comitatulă Bra
șovului) îșl va ține adunarea generală 
mâne in 29 Decemvre v. la orele 10 a. m. 
în Dârstele Brașovului. La acestă adu
nare suntă invitați toți membrii și bine
voitorii Asociațiunei din aoestă despăr- 
țămentă. Insinuarea membriloră noi se 
pote face atâtă la d-lă direotoră Ioană 
Petrioă și la d-lă aotuară Andreiu Bâr- 
seanu, oâtă și la d-lă oassieră Arseniu 
Vlaicu, în Brașovă.

* * *
La universitatea din Clușiuinsorierile 

pentru semestrulă ală II lea, ală anului 
1891/2 se voră începe în 11 Ianuarie n. 
și voră dura pănă în 22 Ianuarie 1892. 

La o întâr4iere motivată pdte să se faoă 
înscrierea ou învoirea decanului facul
tății, oelă multă în deoursă de trei 4^® 
și în oasurl esoepționale ou învoirea rec
torului universității în decursă de 8 4il®- 
PetițiunI la ministeriu pentru o întâr- 
4iare de mai multă de 23 de 4’10> 80 
voră respinge.

♦* «
Banca austro-ungară. Consiliulă de 

direoțiune ală băncii austro-ungare, după 
cum spune o telegramă din Viena, va 
scări peroentele în săptămâna viitâre.

♦* *
Grhiață și zăpadă. După raporturile 

sosite la ministerulă de agricultură, în 
întregă Ungaria este fdrte puțină ză
padă. Dunărea, oare înghețase prin ju
mătatea a doua a lui Deoemvre pănă 
din josă de Mohaciu, aoum s’a desghe- 
țată dela Dalya pănă la G-alațI.

*
Filoxera. In comunele Lesenoze-Ist- 

vând, Diszel, Kapolos, G-ulâos, Hegyma- 
gas, Raposka și Als6-Zsid din comitatulă 
Zala s’a constatată ivirea filoxerii și s’au 
pusă deja sub oarantină.

** *
Asentare de câni. Fdiei „Mii. Ztg.“ 

i-se scrie din Serajevo, că ministrulă de 
răsboiu a dată ordină, că totă batalio- 
nulă de vânători și pedestrime din pro
vinciile ooupate să-și „asenteze“ câte 
doi oânl, er bateriile de munte câte ună 
câne, pe cari conformă unei îndrumări 
să-i instrueze pentru scopuri belice. Cânii 
voră fi „asentațlu din rassa bosniaoă de 
câni.

** *
Corespondența Nihiliștilorît Despre 

NihiliștI sosesoă nouă soiri din Rusia. 
Poliția rusesoă a descoperită, că Nihi- 
liștii desvdltă o mare activitate. Intre 
mai multe epistole ce li-s’a confisoată 
mai bătătore la ochi suntă cele sosite 
din Basel, Viena și Budapesta. Intr’o 
epistolă din Budapesta se 4i°e: «Noi 
suntemă cu multă mai siguri aici, decâtă 
în Elveția, ori în Anglia, der prevedemă, 
că situația nostră aici nu va ține multă; 
apoi mergemă la voi, să ne unimă.“

** £
Armata grecescă se compune ac

tualmente din 10 regimente iufanteriă a 
3 batalione, 8 batalione vânători, 3 re
gimente cavaleriă a 4 excadrone, 3 reg. 
artileriă, din cari 2 cu oâte 7 și 1 cu 6 
baterii (120 tunuri) și ună regimentă de 
geniu. In urma proiectului de organi- 
sare, oare se va înainta în ourândă Par
lamentului, armata va număra 16 regi
mente infanteria a 2 batalione, 4 regi
mente cavaleriă a 4 escadrone și 4 re
gimente artileriă de câmpă cu câte 6 
baterii (144 tunuri). G-endarmeria, oare 
aotualmente numără 111 ofițeri și 3631 
subofițeri și soldați, se va spori ase
menea.

Influenza. Din Italia se sorie, oă e- 
pidemia se întinde în modă înspăimân- 
tătoră. In Bologna suntă bolnavi 300 de 
recruți. In Turin și Genua epidemia e 
violentă; mortalitatea e mare, la Roma 
s’a numărată pănă mai ieri 8000 de bol
navi de influenză, între cari și ministrulă 
Chimirri. Și în Vatioană bântue epide
mia ; șâse oardinall, între cari și secre- 
tarulă Rampolla, zacă de influenzl.

*
♦ *

Reuniune agricolă. Mâne se va țină 
în BuourescI o adunare a agricultoriloră 
din România, cu soopulă de a întemeia 
o reuniune agricolă.

* A

Logodnă. D-ra Elena St. Minovici, 
sora d-lui Dr. Minovici, medioulă legistă 
ală parohetului trib. Ilfovă, s’a fidanțată 
cu d-lă Zaharia Z. Furnică, procuristă 
generală ală oasei D. M. Bragadiru, fa- 
bricantă de spirtă în BuourescI. Felici
tările ndstre tinerei părechi !

Convocarea nouei diete.
Noua diată, după cum se pote vede 

din cele de mai josă, e convooată pe 
4iua de 18 Ianuarie n. Iuvitarea prea 
înaltă adresată din partea Maj. Sale 
monarchului tuturoră municipiiloră și 
orașeloră ou dreptulă de-a și tri
mite representanțl, este de următorulă 
cuprinsă:

lubiții mei credincioși! Fiindă de 
datoria mea de domnitoră a pă4i asu
pra esecutării punctuale a legiloră țării: 
după ce § 1 ală art. art. de lege IV din 
1848 dispune, ca dieta țării să se oon- 
vooe îu fiă care ană la Pesta; și după 
oe multe oestiunl pendente așteptă re- 
solvarea loră câtă mai grabnică, pe basa 
raportului oonsiliului de miniștri am ho- 
tărîtă, oa să conchiemupe representanții ce- 
loru doue camere ale țării la deschiderea 
dietei in capitala Budapesta pe cțiua de 
18 Februarie.

In urma acesta vă însărcineză se- 
riosă, ca să luațl fără de amânare tdte 
disposițiunile, cari in sensulă legii suntă 
de lipsă, ca representanții voștri să se 
înfățișeze la numita dietă în modulă și 
numărulă, ce dispune art. de lege XXXIII 
din 1874 și pentru-ca aotivitatea dietei 
să se inoepă fără de amânare în numita 
4i și în numitulu locă fără niol o pie- 
deoă.

Semnați: Francisca losifu m. p., 
Iuliu Szapăry m. p..

Cestiunea naționalitățiloru în Ungaria.
Sub titlulu acesta, „Politik“ 

din Praga publică următorulă ar
ticulă remarcabilă în fruntea nu
mărului seu de Marți:

Mișcarea eleotorală în Ungaria a a- 
dusă, în modă firesoă, pe tapetă și ces

tiunea naționalitățiloră, aoea oestiune, 
peste oare puternicii 4>l®i din Budapesta 
treoă la ordinea 4d®b care însă na va 
dispăre, pănă când ea nu se varesolva în 
înțelesulă dreptului și ală dreptății. Na
ționalitățile nemaghiare se află într’o si- 
tuațiune desolată și zadarnioă e apelulă 
lord la guvernă, să fiă aoesta oonsoiu de 
datorințele sale și să respeoteze legea. 
Legea unguresoă de naționalitate garan- 
tâză singuratioeloră naționalități drep
turi, der acestea nu suntă aplioate, oi 
legea acâsta e făcută numai cu scopulă, 
oa să pună în lumina cea mai frumdsă 
înaintea lumei liberalismulă și toleranța 
Maghiariloră. La recepțiunile actuale de 
anulă nou din Budapesta ’șl aduse a- 
duce aminte unulă dintre vorbitori de 
ounoecuta sentință a lui Macaulay, că 
preferă mai bine o lege neliberală, der 
totuși liberală interpretată, decâtă o le
ge liberală, oare însă e aplicată însensă 
opuBă. „Scio melioraproboque, deteriora se- 
quorl“ pote să 4icâ și bărbatulă de stată 
maghiară despre sine și despre soții săi 
de principii. Și pdte fi oeva mai nemo
rală, pdte fi ceva mai detestabilă, mai 
periculosă, decâtă când ună guvernă nu 
respectă legile țării? Cu oe dreptă pdte, 
cu ce dreptă outâză elă să pretindă, oa 
cetățenii statului să urmeze legiloră, ou 
oe dreptă pedepsesoe elă pe cei oe calcă 
legea, când elă însu-șl dă ună astfelă de 
esemplu ?

Că legea unguresoă de naționalitate 
nu se aplică, că țîntescă a maghiarisa 
cu mijlocele cele mai brutale pe națio
nalitățile nemaghiare, este ună faptă ne
tăgăduită și ună atestată tristă despre 
decădință moralului în Ungaria, oă am
bele partide mari, oe se luptă în stată 
pentru domniă, se întrecă una pe alta, 
ca să-și arate oare mai de oare meritele 
ei pentru desnaționalisarea poporațiuni- 
loră nemaghiare, ba chiar să ia oa o 
suspiționare, deoă o partidă susține des
pre cealaltă, oă voesce să paoteze ou 
naționalitățile. Ce va să 4Lă în reali
tate acestă „pactare4, o vedemă la Sa
șii ardeleni, așa-deră la o naționalitate, 
oare de altmintrelea se înțelege bine ou 
Maghiarii. E ounosoută, oă Sașii acum de 
ourândă au înoheiată pace cu guvernulă 
ungurescă și foile guvernamentale se 
grăbiră să provoce pe celelalte popore, 
cu deosebire pe Români, să urmeze a- 
cestă esemplu. Ce îmbuourătore și bine
cuvântate suntă pentru Sași fructele a- 
cestei păol, să vede și dmtr’ună artioulă 
ală fdiei săsescl „Sieben. D. Ta bltt“, 
care vorbesce despre maghiarisare. 
(Aoestă articulă l’am reprodusă și noi 
la timpulă său. — Red.)

piarulă „Politiku apoi 4i°®> că mij- 
locele oele mai repulsive și brutale, pe 
cari le întrebuințeză Maghiarii pentru 
soopurl de desnaționalisare, suntă Kiș- 
dedovurile, în cari copiii părințilorfi ne-

— Sfântă Ioană!... Țiganulă 4ioe. 
Vino sfinte, nu te face!...

Și ou gură și cu aură,
Și spoită, și cum îți place!!...

Hai la praznioă, der la mine, 
Mâne toți să v’ospătațl,

Și să beți păn’ nici ou ochii, 
Nu-țl vede cum să căloațl.

Hai la praznioă ! Vine lume, 
Dasoăll, popi, preoum se vine.

La Țigană mănâncă sdravănă, 
Din belșugă: și multă și bine;

Și-i faoă cinste, și-lă urâză, 
Totă ou bine și mulțl ani,

Cam așa oum rară se ’ntâmplă, 
Intre omeni și Țigani.

Și Țiganulă cjice veselă:
Este dreptă o’am cheltuită, 
Ddr barîm am prăznuită!...

Și să scițl întotdduna: 
„Sfântă Ioană când er mai vine, 

„Făr’ de vorbă nici poftire, 
„Hai la praznioă toți la mine.** *

Peste nu prea multă vreme, 
Nici nu trece nici o lună,

Intr’o seră toca bate, 
Clopotele tote sună.

— Ce să fiă? sărbătore ?
Hai Țiganu ’ntrebă ’udată, 

Sfântă Ioană ddr nu-i acuma, 
Bată-lă vina lui să-lă bată!...

— Sfântă Ioană e, frate, mâne!...
— Sfântă Ioană cu adevărată ?!...

— Sfântă Ioană Botezătorul^, 
Ce pe domnu-a botezată.

— Decă-i elă, Țiganulă 4i°0> 
Și e și botezătoră,

Bine, lasă-lă, der să fiă
Totă mi-o fi de-ună ajutoră:

Pdte ’n vorbe ne lovimă, 
Și mi-o boteza și mie.

Hai la praznioă er la mine
Mâne toți să v’ospătațl

Și să beți și să mâncați.
** *

Hai la praznioă! vine lume, 
Dasoăll, popi, precum se vine,

Șl’ospăteză erășl bine;
Și-i faoă cinste și lă ureză

Totă cu bine și mulțl ani 
Cum nu faoă la alțl Țigani.

Er Țiganu ’n gându-i cjic® • 
Inc’odată-am prăznuită,

Der de-aoum ună ană de tjile
Nu mai am de cheltuită !!!

Și la dmenl er le spune: 
Sfântă Ioană când er mai vine,

Făr’ de vorbă nici poftire, 
Voi venițl er toți la mine.

** *
Vreme multă după asta 

Nu prea trece și’ntr’o sără 
Clopotele sună eră.

— Ho — ho — ho — Țiganulă face, 
Bine-ml pare, minunată;

Tdcă!! Pote mâni să fiă
Praznioă la vr’ună omă din sată.

Că eu uit’te’n două rânduri 
îndestulă am prăznuită!...

Lasă acuma și la alții 
Rîndulă să le fi venită.

Când în urmă, oe se întâmplă,
Și-a găsită Țiganulă nașuiă:

Mâne este Sfântă Ioană
Celă numită și Colibașulă.

** *
— Aoleo, Țiganulă 4ice:

Rău ajuns’a sfântulă meu,
A că4ută păn’ la colibă.... 

Decă vine totă mereu? !
Cam așa gândesce dânsulă,

Insă lumea e ’nvățată:
Vine popa, lumea vine,

Face praznioă înc’odată.
Lumea erășl mi-lă ureză

Să-i ajute Dumne4®u;
Er elfi dioe:

— Domne-ajută 
Să mă soapă de sfântulfi meu;

C’am vă4utfi eu sfinți pe lume, 
Sfinți, mă rogti, de tdtă mâna,

Deră vină pe ană odată
Nu pe tdtă săptămâna.

** &
După asta ourgă într’una
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maghiari suntă dațl încă din cea mai 
'fragedă verstă a loră maghiarisării vio
lente. Apoi citdză untt pasagiu din nu
mita fdiă sibiiană.

Pentru prooederea loră brutală, oon- 
tinuă „Politik“, au aflată Maghiarii ună 
cuvântă, care sună bine la urechiă. Când 
înohidă ei șooll nemaghiare, când îșl în- 
eușescă pe nedreptă fondurile acestora, 
când desființdză fără nici ună motivă te
meinică reuniuni nemaghiare, când a- 
lungă limbile nemaghiare chiar și din 
-biserici, când săvârșescă față de na
ționalitățile nemaghiare ori ‘oe nedrep
tate, se fice: eduoațiune patriotică a 
naționalitățiloră. Foile maghiare respingă 
ou indignare ori ce plângere de asuprire 
a naționalitațiloră nemaghiare și susțină, 
oă poporele namaghiare n’au nici celă 
mai mică motivă de a se plânge, că 
însă plângerile acestea suntă prea în
dreptățite, reiese de acolo, oă chiar și 
între Maghiari se află bărbați, oarl s’au 
ridicată în contra acestei desnaționali- 
sărl violente. In sorisdrea sa deschisă 
oătră alegătorii săi din Caransebeșă, 41Ge 
fostulă deputată Mocsary, că publiculă 
celă mare n’are nici o cunoscință, câtă 
de greu apasă întregulă sistemă ală po
liticei dominante asupra pretensiuniloră 
îndreptățite ale naționalitățiloră, nu scie 
câtă de neesecutabilă și câtă de nedrdptă 
este programa, ce se cuprinde în cuvin
tele: „Unitate culturală maghiară1*....

*) După, Smiles-Rudow. A se vede Nr.
283 ala „Gaz. Trans.“ diD 1891,

piarulă „Politik“ apoi 4ice, oă și o 
parte a politioiloră maghiari vădă peri 
oolulă subjugării naționalitățiloră, do 
vadă pasagiulă următoră din manifestulă 
electorală ală „partidei independente și 
dela 48“ privitoră la cestiunea naționa
litățiloră : „Noi pretindemă o eduoațiuue 
patriotică a naționalitățiloră, der și o de 
plină aplicare a legei de naționalitate pen
tru concetățenii noștri nemagliiarlu. „Poli- 
tik“ se indoesoe despre aceea, că par
tida independentă ajungendă la putere, 
va pune în praotică aceste principii.

„Puterniciloru filei din Budapesta, 
înoheiă „Politik“, oarl și-au adusă 
aminte cu ooasiunea filei de anulă 
nou de Macaulay, amă voi să le adu- 
cemă aminte și o altă sentință a a- 
cestui renumită bărbată de stată și 
istorică. Eată-o: „Dintre tote formele 
tirăniei aceea este cea mai rea, pe care 
o esercită o națiune asupra oeleilalte na
țiunii Și forma acâsta cea mai rea a 
tirăniei o eseroităză „cavaleresoii“ Ma
ghiarii

Șepte reguli pentru nutrirea copiilorti.

Academia de medicină din Pa
riau a stabilită pentru îngrijirea 
micilorfi copii următbrele șepte 
reguli, pe cari le recomandă cu 
stăruință și „ Aperătorulu Sănă
tății" din BucurescI:

1. In anulă ânteiu singura 
hrană a copiiloru trebue se fiă 
laptele; ală mamei este totdeuna 
de preferită, seu, în lipsă, ală unei 
doici; trebue se se dea țîță co- 
piiloră la fiă-care doue ore și 
ndptea mai rară.

2. In lipsă de lapte de femeiă 
pentru copilă, se se întrebuințeze 
laptele de vacă seu de capră 
caldă și îndoită cu apă; unii pre
feră a<ji laptele de măgăriță, căci 
laptele ei se apropiă multă de 
laptele femeiei.

3. Pentru a face pe copilă se 
bea acestă lapte, să se întrebuin
țeze vase de sticlă seu de pămentă, 
cari trebue se se spele ori de 
câte-orl se voră întrebuința. Este 
oprită d’a întrebuința vase cari 
conțină plumbu; trebue a arunca 
bureții, cari se pună une-ori pe 
buzele copiiloră pentru a-le liniști 
fbmea seu a-i face se nu mai 
plângă.

4. A se feri de composițiunile 
diverse pe cari comerciulu le re
comandă pentru înlocuirea lap
telui.

5. A nu uita, că nutrirea cu 
biberonulă fără ajutorulu țîței 
măresce multă sorții de bolă și 
de m<5rte a copiiloru.

6. E oprită și forte periculosă 
de a da copilului, mai cu deose
bire în primele luni, o hrană so
lidă: pane, prăjituri, carne, legume, 
fructe etc.

7. La sfîrșitulă anului ânteiu, 
se potă da supe ușbre făcute cu 
lapte și cu pâne albă, oreză și 
tapioca, pentru a-i deprinde pu
țină câte puțină la înțărcare. în
țărcarea nu se pote face decâtă 
după ce voră apăre cei dinteiu 
doi-spre-(țece seu șepte-spre-cfece 
dinți, când copilulă e în stare bună 
de sănătate, și după ce s’a stabi
lită liniștea, ce urmeză după eșirea 
dințiloru.

CARACTERUL^.*)

însușirile caracterului.
5. Politeța ^Omenia).

Emerson cjice: O purtare fru- 
mosă este mai bună, decâtă o 
față frumdsă, îi face omului mai 
mare bucuriă, decâtă tablourile și 
statuele, este cea mai frumdsă 
dintre arțile frumose.

Der e mai multă, ca artă, nu 
e numai o poddbă, care dă da- 
torieloră celoră mai de rendă unu 

farmecă deosebită prin modulă 
esecutărei și astfelă înfrumsețeză 
vieța, ci omenia este o datoriă ca 
și altele. Căci vieța nu constă 
atâtă din mari jertfe și datorii, 
câtă mai multă din jertfe și da
torii mici, între cari jdcă ună rolă, 
prevenirea, tractarea prietindsă, ba 
chiar și ună simplu surîsă. Poli
teța, seu purtarea frumosă nu este 
der ună lucru secundară, precum 
o țină mulți, ci ea ne ușureză 
forte multă sarcina vieței, luândă 
din asprimea atingeriloră ndstre 
cu alții. Insă-șl virtutea pdte să 
respingă, decă nu este împreunată 
cu o pășire prevenitdre, 4i°e epis- 
copulă Middleton.

Omenia unuia are mare influ- 
ință asupra judecății ce ’șl face 
lumea despre elă, ba de multe 
orî o influințeză mai tare ca alte 
însușiri mai prețidse. O purtare 
frumdsă și cordială ne dă putere 
asupra altora și prin acesta suc- 
cesă, pe cari mulți numai din lipsa 
acestei purtări nu’lă dobendescă. 
Locke consideră așa-der ca mai 
importantă, ca ună pedagogă se 
fia bine crescută, decâtă ca se aibă 
sciință multă. Căci prima impre- 
siune determină de regulă pur
tarea dmeniloră față cu noi și la 
prima privire nu potă se cundscă 
firea nostră, ci numai omenia și cres- 
cerea nostră.

Omului cu mcravuri sălbatice 
și mojice îi suntă închise ușile și 
inimile, omului amicabilă și cu 
purtare cuviinciosă îi se deschidă 
însă ușile și inimile.

Omeniloră însemnați li se va 
ierta câte odata lipsa de politeță, 
căci nefiindă ei naturali caracte- 
rulă loră ar pierde din bărbățiă 
și tăriă.

Proverbulă 41°©• Crescerea 
face pe omă. Se pdte (fi00 înse cu 
acelașă dreptu : omulă face cresce
rea. Ună bărbată pdte fi chiar dură 
și totuși bună la inimă și omă de 
credință; der ar fi multă mai plă
cută și ar folosi mai multă ome- 
nirei, decă ar fi amicabilă și po- 
liticosă, așa cum se cuvine unui 
adevărată bărbată.

Purtarea omului arată într’ună 
gradă dre-care ființa lui interidră, 
gustulă său, sentimentele sale, dis- 
posițiunea sa. Esistă o politeță 
esteridră, la care se dedă omulă 
și care e de puțină însemnătate, 
ca și agrăirile esagerate precum 
la Italieni, cari întituleză pe fiă- 
care ca „Magniflcenza" seu ca la 
Spanioli, cari au pe usted (Măria 
ta) cu care se întituleză chiar și 
membrii aceleiași familii, ne mai 

vorbindă de cuvintele de politeță, 
ca sărută mâna și altele de 
acestea.

Adevărata politeță nu cundsce 
aceste lingușiri; ea nu esagereză, 
ci se dă așa cum este, ca partea 
frumdsă din afară a unui inte
riors frumosă, ea vine dela inimă. 
Adevăratulă și singurulă ei isvoră 
este simpatia pentru binele și su
ferințele altora. De aceea s’a 4iaă, 
că politeța este arta de a dovedi 
prin semne esteridre simpatiă in
teridră.

Nu mai puțină este adevărata 
politeță sinceră; o politeță min- 
cindsă nu numai că nu face bună 
impresiune, ci disgustă pe omă. 
Firea ndstră intimă trebue să a- 
pară așa cum este. Politeța în for
ma ei cea mai bună ar trebui să 
fiă, (fi00 Sales, ca apa, limpede 
simplă și fără de gustă rău.

Adevărata politeță, seu ome- 
niă, nu se arată numai prin cu
vinte amicabile, ci și prin nisuința 
dea contribui cu fapta la fericirea 
altora.

Adevărata politeță este mai de
parte și mulțumitore. Hesiod c|icea, 
că ceea ce primesce spre între
buințare omulă se rede în măsură 
mai mare, la ceea ce ne dă chiar 
pămentulă ună esemplă. Er Ci
cero 4i°©: Ași voi să posedă tdte 
virtuțile, der nici una mai multă 
decâtă recunoscința. Acesta nu 
numai că este cea mai însemnată 
virtute, ci și mama tuturoră ce
lorlalte ; căci ce este iubirea fi- 
escă alta decâtă recunoscința față 
cu părinții? Ce este virtutea cetățe- 
nescă alta decâtă recunoscința țață 
cu statulă ? Ce este sfințenia decă nu 
recunoscința față cu^eii? Ce este 
vieța fără amicițiă? Și ce amici- 
țiă pdte să esiste între ingrați?

Regele Filipă a jălită mdrtea 
lui Hi parch de aceea așa de multă, 
pentru-că n’a putută să-i mulțu- 
mescă acestuia îndestulă pentru a- 
miciția ce i-a dovedit’o.

Și August să silea să fiă mul- 
țumitoră cătră fiăcare. Odinioră 
veni la elă ună soldată bătrână 
și rugă pe împăratulă să-i stea 
întru ajutoră într’ună procesă ce’lă 
avea. împăratulă îndată îi dădu 
ună jurisconsultă dintre cei ce se 
aflau în suita sa. Atunci soldatul 
strigă tare: „Eu n’am căutată unu 
locțiitoră în causa ta la Actium, 
o, Cesare, ci m’am luptată eu în- 
su-ml pentru tine!" ipicendă a- 
ceste îșl desvăli brațulă pe care 
i-se vedea urmele raneloră. August 
se înroși și merse însuși cu elă.

Și despre Egipteni, scrie Dio-

Cum a fisă Țiganu ’ntocmai, 
Inc’odată-a prăznuită

Și stetea și elă aouma
Făr’de grijă, liniștiții;

Când de-odată, nați-o bună, 
Clopotele erășl sună.

—’Der oe draoulă !!... Ce mai este, 
Iar sărbare, măi Române?!.,.

—Apoi Sfântă Ioană e mâne.
—Ce Ioană?!... Ioană de-aouma, 

Sănătate, s’a cărată :
I-a tăiată mai erl dor capulă !...

— Da, — der mâni i-l’au aflată! 
Mâne, da, e sărbătâre

Fără chiar nici ună cuvântă.
— Ah, nerodl, Țiganulă fioe,

Pău, nerodl, nerofi, măi frate!.,. 
L’au aflată, nu l’au aflată,

Dâr la ce l’au mai oătată?!...
Draculă i-au mai pusă să-lă cate!!...

Th. D. Sperantia.

Fata mare și Impăratiilu.
Culesă din poporă.

In vremile de demultă trăia ună 
moșă bătrână,—de bătrână ce era, și pă- 
rulă îi se albise ca lâna cea albă și fru
mdsă. Bietulă moșă avea o fată, aoâsta 
îi era lui bucuria cea mai mare în lume. 

Ei ședeau la marginea satului într’ună 
bordeiu amărîtă. Moșulă avea o vacă, 
care-i hrănia pe amândoi. Der într’o 
ndpte ună hoță blăstămată le fură și 
aoestă vacă și ei ajunseră acum la sapă 
de lemnă.

Moșulă și fata porniră să-și caute 
vaca. Mergândă totă pe urma vacei, ei 
ajunseră într’ună sată din apropiere, la 
casa unui omă bogată. Moșulă dete pe 
bogatulă în judecată și judecata loră 
ajunse la împăratulă.

Fiindă chiămațl înaintea împăratului, 
aoesta le puse la amândoi următdrele 
trei întrebări: oe-i mai grasă, ce-i mai 
iute și cei mai dulce? Le fise apoi, că 
celă ce nu va soi răspunde la întrebă
rile acestea în timpă de optă file, cu 
morte va muri.

Bogatulă rîdea de bucuriă și gândia, 
că de bună semă elă va soi ce să răs
pundă, căci doră, îșl ficea elă, ce pdte 
fi mai grasă, decâtă cum are elă ună 
porcă încinsă cu cercuri? Apoi ce e mai 
iute ca iepurele și oe pdte fi mai dulce 
decâtă ola lui plină cu miere?

Celă săracă însă era năcăjită. Elă 

mergea cătră casă supărată. Pe drumă 
se totă gândia, că ore cum să răspundă 
împăratului. Ajungândă acasă, fata îlă 
întreba, oă ce s’a alesă cu judecata. 
Moșulă îi spuse tote, er fata îi fise: 
„Du-te și spune împăratului , că mai 
grasă e pămentulă, care dă hrană tutu
rora; mai iute e sorele, care străbate în 
tdte locurile, și mai dulce e laptele ma
mei, care l’amă suptă toți.

La optă file merse moșulă la îm
păratulă și-i răspunse cum îlă învățase 
fata.

— „Cine te-a învățată aceste răs
punsuri minunate?1* întreba împăratulă.

— „Fata mea!“ răspunse moșulă,
— „Bine!“ fise împăratulă; „etă 

trei fuiore, mergi la fata ta și-i spune, 
că eu i-am poruncită să facă din ele 
cămăși pentru ună regimentă de cătaue.“

Moșulă luă fuidrele și se întorse a- 
casă. Ajungendă acasă, spuse fetei ce 
a fisă împăratulă, că să facă din aceste 
trei fuidre cămeși pentru ună regimentă 
de cătane.

— „Bine!“ răspunse fata. „Etă aicea 
trei lemne dintr’ună gardă, du-le împă

ratului și-i spune să-mi facă din ele răs- 
boiu, brîgle, sulă, tălpițe și tdte ce tre
bue la răsboiu, ca să potă țese.“

Ducendă moșulă lemnele la împăra
tulă și spunându-i ce trebue să facă, 
împăratulă ’i fise: „Măi, moșule, du-te 
aoasă și spune fetei tale să vină aicea 
la mine!“

Mergendă moșulă aoasă, spuse fetei 
ce a fisă împăratulă. Fata se îmbrăcă 
frumosă și merse la împăratulă. Acesta 
văcjendă, câtă este ea de frumdsă, de 
harnică și de isteță, o luă de soțiă, der 
i-a spusă din capulă locului, că numai 
așa o ia, deoă-i făgăduesoe, că nu se va 
amesteca în judecățile lui, căci îndată 
ce se va amesteca, îi va da drumulă 
să mergă erășl acasă în bordeiulă pă- 
rintescă.

Fata se învoi și se făcu împărătesă.
In vremea aceea în sătulă vecină 

trăiau doi drrenl săraci, unulă avea ună 
cală și o iepă, er oelalaltă o căruță. Ei 
prinseră caii la oăruță și merseră la pă
dure după lemne. Der fiindă iepa de-a 
făta, pănă ce ei umblară prin pădure 
după lemne, ea a și fătată și mâncjulă
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dor, că înaintea altoră popâre sunt 
recunoscători. Politeța arabă se 
arată în frumbsa salutare: Salam 
aleika (Pace fiă cu tine) ca cea a- 
deverată, care vine din inimă și 
aduce fructele recunoscinței.

Adevărata politeță se mai a- 
rată în deosebi în stima față cu 
alții; căci celă ce voesce să fiă 
stimată, va stima și pe alții, chiar 
de ar fi de altă părere. A asculta 
pe alții cu răbdare nu este numai 
dovadă de politeță, der câștigă și 
stima altora, și feresce de jude
cată pripită și nedreptă.

Ună omă violentă și nepoliti- 
cosă câte-odată va renunța mai 
bine la ună amică, decâtă la o 
glumă — de sigură o mare ne- 
buniă de ați atrage ura unui omă 
pentru plăcere momentană. Brun 
nel, care a construită tunelulă pe 
sub Themsa, ună omă cu inimă 
bună a cfisu, că ura și disprețulă 
altora ne costă mai scumpă decât 
multe altele. Și Iohnson cjice: Ni
meni n’are mai multă dreptă, a 
dice ceva necuviinciosă, decâtă a 
face, n’are mai multă dreptă, de 
a ofensa pe[|altulă, decâtă a’l omorî.

Ună omă adevărată cu omeniă 
nici nu va lăsa se sîmță că scie 
ceva mai bine ca vecinulă seu, 
cu atâtă mai puțină de a se pre
face, că scie când nu scie; ci ’șl 
va aduce aminte de cuvântulă în
țeleptului Socrate: Sciu, că nu 
sciunimică, seu: Cu câtă seim mai 
multă, cu atâtă mai multă vedemă, 
ceea ce nu scimă.

Asemenea omulă politicosă nu 
se va lăuda cu rangulă, cu bo
găția sâu cu țera sa, nici cu al
tele mai alesă, decă nu le-a do
bândită prin stăruința sa propriă. 
Elă nu va vorbi de faptele lui, ori 
totă numai de afacerile lui, îndată 
ce ’șl deschide gura. Din contră 
va fi modestă și ne pretențiosă 
în tâte ce le vorbesce și face și 
va lăsa ca se vorbescă pentru elă 
mai multă faptele sale decâtă 
limba sa.

Ună omă, care nu se scie stă
pâni și mărgini însuși, pdte de
veni în adeveră de nesuferită, o 
sarcină pentru cei ce’lă îneunjură, 
așa că nimeni nu mai voesce se 
aibă de-a face cu elă. Omeni ta- 
lentați, der cari nu se sciu stă
pâni nu-o ducă departe, pe când 
cei mai puțină talentați, cari au răb
dare, și se potă stăpâni pe sine 
mergă mai departe. Amicabilita- 
tea, afabilitatea și arta de a în
datora pe alții suntă banii mă
runți, fără de cari nu pdte să iesă 
omulă în vieța dilnică-

Maxime.
Culese din mai mulți autori, de Uou.

— Față de omulă bogată nu 
fii lingușitoră, er față de celă să
racă nu fii mândru.

*
— Cine pdte ierta și uita, a- 

cela pune în respectă pe dușma
nii săi.

*
— Ceea ce este răsuflarea pen

tru plămâni, aceea este rugăciunea 
pentru inimă.

*
— Vorbele nostre potă deve

ni scântei, cari fără voia ndstră 
aprindă; săgeți, cari producă răni 
adânci; cuțite, cari străpungă ini
ma altuia.

*
— Viteză este acela, care stă- 

pânesce lumea, der mai viteză 
acela, care se stăpânesce pe sine.

*
— Adevărulă și minciuna tot- 

deuna au fostă în certă de când 
suntă ărnenl pe lume.

*
— întreită este pasulă timpu

lui: încetă vine viitorulă, repede 
ca săgeta trece presentulă, vecî- 
nică stă pe locă trecutulă.

*
— Ună burdufă golă îlă um

fla vântulă, er unu capă golă îlă 
umflă deșertăciunea.

— Nu crede tote câte le 
auc|i; nu le face pe tdte câte le 
scii.

❖
— Limba defăimătorilor^ este 

ca și sabia cu trei tăișuri, care 
rănesce pe trei deodată: pe defăi- 
mătorulă, pe ce-lu defăimată și 
pe celă ce ascultă defăimările.

Nutrirea viteloră.
Pe când economii din alte țeri 

au ajunsă așa departe, încâtă au 
putută s6 constate chiar și aceea, 
că după fiă-care sută de chilo- 
grame din greutatea unei vite se 
receră dela unulă și jumătate pănă 
în doue chilograme de nutreță pe 
c|i, pe atunci mulțl dintre eco
nomii noștrii nici nu se gândescă 
la statorirea unei reguli pentru 
hrănirea viteloră, ci le nutrescă 
numai așa, după cum se nime- 
resce, astfelă că primăvera le vec|i 
scdse din iernă câtă se pdte de 
slabe. Decă amă întreba pe acești 
economi, că pentru ce nu hrănescă

Atunci ea luâ ceva și turna în vi- 
nulă împăratului. împăratulă beu și a- 
meți. Văfieudă acesta împărătesa, po
runci să prindă oaii la hinteulă oelă mai 
frumosă, apoi puse pe împăratulă în hin- 
teu și porunci să mâne la bordeiulă pă
rintelui ei.

După ce sosiră, împăratulă se deș
teptă și în locă de curte domnesoă, se 
pomeni într’ună bordeiu prăpădită. în
trebă, că ce s’a întâmplat? — „Tu mi ai 
(fisă să-mi iau din curțile tale ce-mi 
mai place și să mă oară din oasa ta. Mie 
de tine mi-a mai plăoută," (fise împără- 
tesa, „și de aceea pe tine te-am luată.“

Atuncia împăratulă îmbrățișându-o 
o sărută cu dragă și i (fise:

„Muerea cea bună
E bărbatului ounună.“
Și prindândă apoi caii la hinteu, 

s’au întorsă eră la curtea împărătescă, 
unde și adl trăescă, decă n’au murită.

Porumbaculu inferiorii.
Demetriu Mandealil, 

învățătorii. 

mai bine vitele peste iernă, ei 
ni-arîi răspunde: „Lasă-le se mai 
rabde, că ddr acum nu le punemă 
la plugă U

Der întrebămă: cum se va pute 
desvolta organismulu unei vite 
tinere, care e silită se rabde fdme? 
Cum va pute da o vacă lapte, 
după ce ea fată prin luna lui 
Martie când e mai mdrtă de slabă ? 
Cum nu s’oru OBteni și cum nu 
voră sta boii primăvera cu plu- 
gulă în brazdă, când se puni! la 
arată și ei abia se mișcă de 
slabi ?

S6 fimă mai drepți față de 
bietele vite! Căci decă unu lu
crătorii hrănită cu mămăligă, fa
sole și cepă nu pdte la lucru se 
țină rostu cu altulă, care s’a nu
trită cu pâne, fertură și carne, 
așa nici vitele hrănite cu coceni 
de cucuruză și cu paie nu voră 
pute se țină rostă la lucru cu a- 
celea, cari se nutrescă cu fână 
bună, stavă seu grăunțe.

Aprope peste totă loculă vitele 
întră tdmna bune în iernă, cum 
se cjice, și îndată ce se așeejă în 
grajdă, ba pe multe locuri încă 
pănă nu s’au așeejată încă în 
grajdă, se începă a slăbi vedându 
cu ochii. Causa e, că economii 
noștri scotă tdmna vitele în câmpă 
și pănă cade zăpada grdsă, de 
vitele numai au ierbă pe ce pune 
gura; ei nu se mai gândescă, că 
bre mai găsescă vitele în câmpă 
atâta mâncare, silite fiindă astfelă 
se se hrănescă din grăsimea ce 
și-au adunat’o în corpă peste veră 
și prin urmare sd scadă și se 
slăbescă?!

Totă așa se întâmplă și în 
privința nutrirei din grajdă. Mulți 
din economii noștri pună unu 
preță deosebită pe mulțimea, ernu 
pe bunătatea nutrețului; de aceea 
vitele la părere se înddpă bine, 
der acea îndopare puțină le folo- 
sesce.

înainte de a analisa mai de 
aprdpe nutrețulă viteloră, trebue 
să vedemă, cum e împărțită sto- 
maculă loră.

Vitele rumegătdre îș! au îm 
părțită stomaculu loră în patru 
despărțeminte: hurtă, bonetă, ghemu 
și rînză.

Nutrețulă, abia înmuiată în 
gură cu salivă seu bale, întră în 
burtă, care este partea cea mai 
mare și servesce ca ună magazină 
ală nutrețului consumată. Aci se 
înmdiă mai bine, se dospesce pu
țină și după una pănă în doue 
ore întră în bonetă, unde se îm
parte în porțiuni mici și se în- 
tdree erășl în gură, care rumegă, 
adecă tdcă măruntă de a doua- 
dră nutrețulă consumată. O vită 
mare mișcă fălcile de 40 de ori 
în direcțiune orisontală, pănă ru
megă o porțiune (bolă) de nu- 
treță.

Nutrețulă rumegată nu mai 
întră în burtă, ci in ghemu, unde 
se începe mistuirea în înțelesulă 
strînsă ală cuvântului, care se 
continuă apoi în rînză și mațe. 
La miei și viței, pănă sugă, nu
mai rînză e mai desvoltată și con
ține o materiă, care închiagă 
laptele.

Porțiunile de nutreță aduse în 
gură se numescă boturi', ele nu se 
potă aduce în gură, decâtă când 
vita e în odihnă. De aceea ve
demă, cu deosebire la plugă, că 
îndată ce stau boii puțină în ca- 
pulă locului seu pe brazdă, ei și 
începă a rumega.

Sciindă acesta, agricultorii nostrii 
trebue să lase totdeuna boiloru 2—3 
ore de odihnă la amiezii, când suntă 
la plugă ca ei să aibă timpă de 

ajunsă nu nu mai de mâncare, ci 

și de rumegare, căci potă să fiă 
cu burta plină de nutreță și totuși 
se nu aibă nici unu folosă de elă, 
decă nu e rumegată.

Nutrețulă celă mai bună și 
totă-odată și celă mai ușoră de 
mistuită este erba; acesta încă cu 
câtă e mai tîneră, cu atâtă e mai 
nutritdre. De aceea în lunile de 
primăveră, Aprilie și Maiu, vitele 
află cea mai bună ierbă la pă- 
șunată și odată se deregă și se în
grașă, er după ce erba mai îm- 
betrânesce, conține totă mai multă 
materiă lemndsă, prin urmare nu 
mai are așa putere nutritdre, ca 
înainte.

Ioanu Georgescu.

POVEȚE.
Păstrarea lămâilorii și portocale- 

loru. Lămâiile și portocalele suntă 
fructe fdrte trebuincidse în casă. 
Der ele se strică fdrte repede, 
căci putre4escă la cea mai mică 
mucedelă. Oa se le păstrezi bine, 
trebue sâ le feresc! de căldură și 
de aeră, altfelă își pierdă zamă 
și li se întăresce coja. Celu mai 
bună mijlocă de păstrare e acesta; 
lai năsipă câtă se pdte de fină 
și-lă usci bine în cuptoră. După 
ce s’a recită, așterni o pătură de 
năsipă, ca de doi centimetri gro
sime, într’o lădiță; învelesc! lă
mâile și portocalele în bucăți de 
hârtiă mdle și le aședi una lângă 
alta, așa ca să nu se atingă între 
ele. Apoi torni er ună strată de 
năsipă, pui ună nou rândă de 
fructe și așa mai departe pănă 
umpli lădița. Peste rândulă de 
de-asupra torni năsipă erășl ca de 
doi centimetri grosime și închid! 
apoi lădița.

Conservarea untului. Untulă, ce 
voimă a-lă conserva timpă mai 
îndelungată și mai alesă pentru 
iernă, trebue se se stdrcă bine, 
așa ca se nu rămână în elă nici 
ună picură de zără ; se îndesă a- 
poi în dlă, seu în șteandă (budîiu) 
așa, ca în elă să nu rămână găocl 
cu aeră. Se aședă apoi șteandulă 
în apă ferbinte și se lasă acolo 
pănă când apa se recesce. In mo
dulă acesta untulă se pâte con
serva în stare prospetă timpu de 
6 luni, fiindă curată, gustuosă și 
bună pentru ori ce.

îngrijirea găiniloru. In dilsle reci, 
ploiăse și împreunate cu vifore, 
când găinile petrecă cea mai 
mare parte de peste di în colivia 
loră, de obiceiu se umplu cu pă
duchi. De multe ori se întâmplă 
se vedemă găini, porumbi, ori alte 
galițe, cari de-altmintrelea suntă 
pe deplină sănStdse, der cu tote 
acestea pururea stau posomorite, 
fără voiă, ba une-ori nici nu mă
nâncă. Decă cercetămă dupăcausă, 
ne putemu convinge ușoră, că a- 
cestâ stare de indisposițiă a loru 
provine numai din pricina parasi- 
teloră, seu păduchiloru, ce le au 
copleșită. Vara, când găinele se 
potă mișca în liberă, mai rară se 
întâmplă acesta, deși scimă, că 
tocmai vara, fiindcă e mai caldă, 
părăsitele mai ușoră se potă prăsi 
decâtă ierna. Acesta se esplică de 
acolo, că în timpulă verei găinile 
potă s§ se scalde în nisipă și în 
colbă (prafu) ori decâte-ori vreu ; 
prin scalda acesta ele își scutură 
de pe trupă părăsitele și astfelă 
potu sâ se țină în stare mai cu
rată, decâtă ierna, când suntă si
lite și ele a petrece cea mai mare 
parte din vreme sgulite în cutare 
unghiuleță și când din causa în
ghețului și a zăpedii nici nu gă
sescă nisipulă ori prafulă de lipsă 
pentru a se pute scălda. De aci 
urmeză, că celă mai bună mijlocu

s’a trașii sub oăruță. Venindti dmenii cu 
lemnele, aflară mânzulii sub căruță și 
celă ou căruța (ficea, căi alQ lui,-peu- 
tru-oă căruța lui l’a fătată, er celă cu 
iăpa cficea, că-i ală lui, pentru-că iepa 
lui l’a fătată. Așa se iscă între ei o 
certă mare și se duseră cu judecata pănă 
la împăratulă.

Impăratulă tocmai se întâmplase, că nu 
era acasă, ci numai Impărătâsa. Omenii 
îi povestiră ei pricina certei, der împă- 
rătesa le (fise: „Să venițl de altă-dată, 
că împăratulă o dusă la o holdă să o 
păzescă, pentru-că vină racii să mănânce 
cucurucjulO- — „Cum se mănânce racii 
cuourudul?“ întrebară ei ou mirare, „cum 
pdte fi aceea?

— „Der oum fată căruța mânzulă, 
așa mănâncă și racii cucuruzul,u le dise 
Impărătâsa. Și omenii se duseră acasă 
împăca ți.

Nu peste multă sosi aoasă și împă
ratulă. Ea îi povesti ce s’a întâmplată. 
Dâr împăratulă s’a mâniat tare și a (fisă: 
„Fiind-că te-ai amestecată în slujba mea, 
ia-țl ce-țl mai place din curțile mele și 
oară-te er acasă în bordeiulă tău, de 
unde ai venită !u
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de a scuti găinele, precum și orî 
■ce galițe în contra păduchilorti, 
seu parasiteloră, este ca acestora 
chiar și în timpulă iernei se li
se pună în coliviă, seu în loculu 
unde petrecu, nisipulu necesaru 
pentru a se pute scalda, căci acesta 
este celu mai bunu mijlocu de-a 
se pute scutura de păduchi.

Din traista cu minciunile.

Amendoi suntemă urni trupu.
Unii bărbații se întorcea cu muie

rea dela mâră, aducendă în spate unii 
sacii.

— „Mai du și ^tu saoulii Ssta, hei 
muiere !tt cji86 dela o vreme bărbatulă 
ostenită.

— „Ei, bine, bărbățele“ — răspunse 
.femeia — «apoi nu soii tu, ce-a 4* sQ 
popa când ne-amfl luată, că noi amân
doi suntemă ună trupă ? Du der saculă 
și fii pe pace, căci oe duci tu, e ca și 
cum ași duce eu, — amendoi suntemă 
ună trupă“.

„Bine!“ îșl gândi bărbatulă păcălită; 
„fiă oum der las’ c’o sâ te cocă eu!“

Așa a și făcută. După ce bărbatulă 
s’a întorsă acasă cu saculă cu făina, mu
ierea se și apuoâ din făina cea prâspătă 
să facă plăcinte. Când fu lucrulă pe is
prăvite, bărbatulă puse mâna pe blidulă 
cu plăointele și începu să se ospăteze 
singură.

— „Stâi, bărbate să vină și eu!“
— „Fii pe pace, soumpa mea, când 

mănânoă eu, ca și cum ai mânca tu, 
căci amendoi suntemă ună trupă!"

I. G.

MULTE ȘI DE TOATE.
Ouele artificiale.

De câtva timpă ouăle artificiale 
suntă date consumațiunei parisiene. Ele 
au aceașl înfățișare și același gustă ca 
și ouăle adevărate. Ancheta care s’a fă
cută în acestă privință a dată următd- 
rele resultate: Falsificarea constă din 
patru operațiuni: confecționarea gălbe
nușului, a poliței și a cojei. Gălbenu- 
șulă e ună amestecă de făină de păpu- 
șoiu, amidonă extrasă din grâu, untă- 
de-lemnă și alte diverse ingrediențe. Se 
târnă în stare de pastă desă pe deschi
zătura unei mașine; mașina îlă rotun- 
4esce și se închâgă. Apoi gălbenușulă 
trece într’ună altă compartimentă, unde 
e împresurată de albușă, care e compusă 
din albumină, ca și cela din oulă natu
rală. Acestă nou lichidă se închegă de 
asemeni și, grație unei mișcări rotative 
particulare, capătă forma ovală. Oulă 
trece apoi într’ună receptacolă unde e 
împresurată d’o pele ușâră ; acesta e pe- 
lița. In sfârșită capătă ultimulă învâlișă, 
de gipsă, care e ceva mai desă decâtă 
câja naturală. Oulă pregătită astfelă e 
j&să apoi pe ună taleră uscătoră. Câja 
se usuoă numai decâtă, pe când interio- 
rultt se deschiagă gradată. Produsulă e 
fabricată și gata să fiă dată consuma
țiunei publice. Se crede, că aceste ouă 
artificiale vin din America unde acestă 
ciudată industrie se esercită de mai 
mulțl fabricanți.

„Timpulă“.
*

Vîrsta la care este permisă căseto ia în diferite 
state ale Europei.

In Austria căsătoria este permisă la 
14 ani pentru ambele sexe; Germania

la 18 ani bărbații și la 14 ani femeile; 
Belgia, la 18 ani bărbații și la 15 ani 
femeile; Spania la 14 ani bărbații și la 
12 ani femeile; Francia la 18 ani băr
bații și la 15 ani femeile; Grecia, la 14 
ani bărbații și la 12 ani femeile; Un
garia, catolici, și ortodoxl, la 14 ani 
bărbații și la 12 ani femeile, âr protes
tanții, la 18 ani bărbații și la 15 ani 
femeile; Italia, la 18 ani bărbații la 15 
ani femeile; Portugalia, la 14 ani băr
bații și la 12 ani femeile; Rusia, la 18 
ani bărbații și la 15 ani femeile; Ro
mânia, la 18 ani bărbații și la 15 ani 
femeile; Saxonia, la 18 ani bărbații și 
la 16 ani femeile ; Elveția, după cantdne: 
la —20 ani bărbații și la 12—17 ani fe
meile ; Turcia, la vîrsta pubertății.

*
108 miliâne pentru unu orațu.

„Figaro“ aduce soirea, că în anulă 
1803, Svedia a cedată Prusiei orașulă 
Wismar dreptă chezășie pentru o sumă de 
5,625,000 de mărci. Ou interesele, acestă 
sumă, exigibilă la 1903, se ridică la 108 
miliâne. Tractatulă care a consacrată 
acestă vendare cu dreptă de răscumpă
rare, are încă puterea delege, deârece tâte 
contractele încheiate de orașulă Wismar 
pârtă clausa anulării în casă de reîntâr- 
cere a orașului la Svedia în annlă 1803. 
E întrebare în Germania, decă Svedia 
va plăti suma seu va ceda orașulă în 
ohipă definitivă Germaniei.

*
Ună. dară ourio-u de Crăoiunu.

In orașulă Postdam, ună bărbieră 
a oferită cliențiloră săi ună curiosă dară 
de Orăciună. Elă adecă a făcută ou- 
noscută, că în săptămâna dintre sărbă
torile Crăciunului și anulă nou, le va 
scote de geba dinții. Pănă acum însă nu 
s’a oferită nici ună mușteriu la acestă 
dară.

*
Ce este unu oopilu?

O fâiă din Anglia a publicată în 
dilele trecute ună premiu, pentru cela 
mai bună răspunsă la întrebarea: „Ce 
este ună copilă ?u Au sosită în scurtă 
timpă o mulțime de răspunsuri la acestă 
întrebare. Din acestea amintimă urmă- 
târele: 1. O flâre omenâscă, încă nea
tinsă de griji. 2. Ună bobooă ruptă de 
pe pomulă vieții. 3. Acelă membru ală 
amiliei, oare totdeuna strigă, când tre- 
bue să dârmă, care totdeuna dârme când 
trebue să fiă deșteptă și totdeuna surîde 
când îlă arată cuiva. 4 Ună lucru mioă, 
care însă recere o mare atențiune. 5. O 
ființă drăgălașă a cărei zimbetă veselă, 
îlă face pe ună omă bună, să gândâscă 
la ângerl. 6. O rază de sâre în casă, 
care alungă grijile. 6. Lăcatulă la lan- 
țulu iubirei. 8. Ună trandafiră cu foile 
închise. 9. Ună rege, oare, deși are o 
putere slabă, totuși ooârmuesce cu o 
mână de feră, pe âmenl tari îi aduce 
la desperare, er pe femei le silesue să 
alerge la ori-ce strigătă ală său.

*
Unu rege populară.

In ajunulă Crăoiunului catolică re
gele Belgiei a dată în castelulă de Laeken 
o sărbătâre lucrătoriloră, cari au luată 
parte la reconstruirea castelului. Au 
luată parte 473 fucrătorl. In grădina de 
ernă și au cântată diferite arii. Regele, 
Regina și princesa Clementina au tă
cută intrarea loră în mijloculă aclama- 
țiuniloră entusiastice. Grupurile diferi- 
teloră corpuri de meșteșugari au defilată

pe dinaintea suveraniloră. Regele ames- 
teoându-se printre lucrători, a vorbită 
ou ei mai multă vreme. La 4 âre și 
jum. serele au fostă luminate electrioă. 
Era pentru întâia âră că se întrebuința 
acâstă iluminare, oare a produsă o mare 
impresiune în strălucitârele șiruri ale 
sereloră. La sfîrșită, regele a rugată pe 
toți lucrătorii, ca să-lă urmeze și a ofe
rită fiă-căruia câte o sticlă ou vină, câte 
șâse linguri, câte o outiă de bombâne 
și oâte 5 franci. Strigătele de: Tră- 
iescă regele! nu au încetată pănă nu s’a 
terminată împărțirea.

transito dto țepăsă 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 
ușără dela 40—41 cr. Porci îngrășați de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășați cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășați 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4’/9.

Bursa QemărfurlilliiBiKlaDesta dela 5 ian. n. 1891.

Sămlnțe
1 2

1 s rt ©O &

Prețulă per
100 ohilogr.

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

11.25
11.25
11.20
11.25
11.25

11.45
11.45
11.40
11.45
11.45

Semințe vechi 
ori nouâ soiulă

td .*□ ’ 
<d e •W ® 
J w
"a H O g,

Prețulu per
100 ohilgr.

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
5.70
5.65
6^60

10.55
650
7.15
8.60
■6.55
5.75
5.70
6'80

Cnrsulu
Produote div. 8 o i u 1 u

dela pănă

Bursa din BucurescT din 4 Ian. n.

Valori | 7o
Rentă română perpetuă 1875 &u/o 100—
Renta română amortisabilă . . t>U/o 98.3/a

dtto............................... • 4% 03,1/s
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o 101—
Oblig, de stată C. F. Române 6°/o -- .

idem idem .... 4u/o —
Imprumutulă Openheim 1866 . 8°/o
Imprumutulă Oraș. BucurescI . 5%

idem idem din 1884 5% 94.7,
idem idem din 1890 57o 93.7<

Lmpr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 —
Credit fonciară rurală . . . . 7°/n

idem idem . . . . &u/o ioo.y4
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 102.7,

idem idem . . . . 101.7,
idem idem . . . . 5% 92.80

Credit Fonc. Urban din Iași. . 82?/t
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 rr 

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. 15 1. aur 200 —.—
Societ. de Constr. uit. div. , . — —• 1
Societ. de Hârtie uit. div. . . — —•—
Agio în Bursă........................... — __a_
Rubla de hârtie....................... —

Banca Națion. a României —
Scompt.......................................... 5U/0
Avansuri pe efecte .... G’/o
vansurl pe Lingouri .... 6%

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă

42.— 48—

h£. 
O 
3 
o

8

Jî
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină

Său 
Prune

<0

<0 
—-
f-i

C9

Lictară

Nuci
Gogoși

>»
Miere

Ceară
Spirtă

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

52—
39.—

6.25
55—

59—
39.50

6.50
55.50

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

43.50
52—
35.-

44—
53—
36—

17.25 17.50

£ursudhi gileței Arămii
din 6 Ianuarie st. n. lBf-2.

ss.ncnote românescl Cump.. 9.26 Vând. 9 31
Argintă romănescă - „ 9.20 0 9.25
'lapoleon-d’orl - - „ 9.28 M 9.33
■Ire turcescl - - „ 10.58 n 10.63
laperiall - - » » n 9.58 9.63
ă-albinl - - • - „ 5.45 H 5.50
Leris, fonc. „Albina11 6°/n —— n

—.= n —.—
4uble rusescl • • " „ 112. n 113.50
Mărci germane * - 57.40 M 57.90
udscontulă 6— 8% pe ană.

Cursulu la bursa din Viena

38— 
138.
25.50
26—

39— 
139.
26—
26.50

din 5 Ianuarie a. c. 1892
de aură. 4U/O ...... 10725

-lenta de hârtiă 5% .... . . 102.—
suprumutulă căiloră ferate ungare -

aură .......... 117.20
dto argintii • • • • • 99.—

Cursulu losurilorfl private din 25 Ian. n.

>>

oump. vinde
Basilica 6.50 6.70
Credită .... 184.25 185.25
Clary 40 fl. m. c. . 52.25 53.50
Navig. pe Dunăre . 123.- 125—
Insbruck .... —.— 25.-
Krakau .... —.— 22.60
Laibach .... —.— —. —
Buda .... 55.-- 56.-
Palffy .... 53— 54.-
Crucea roșie austr.. 17.- 17.40

dto ung. . 11— 1 .50
dto ital. . 11.50 12.50

Rudolf 20— 21—
Salm 63— 64—
Salzburg .... 27.50 29.50
St. Genois 63— 64.
Stanislau .... 28.50 29.50
Trieitine 41/2°/n 100 m. c 128— 128.50

dto 4% 50 —.— —
Waldstein 35.75 36.50
Windischgrătz . —— 56—
Serbescl 3°/o 38.49 39—

dto de 10 . —.— —
Banca h. ung. 4% ffancj 114.40 114 90

Tărguld de rîmători din Steinbruch. La 28 
Dec. n. starea rîmătoriloru a fostă de 135,163 
capete, la 29 Dec. au întrată 16r 0 capete și 
au eșită 2105 rămânendă la 30 Dec. ună nu
meri de 134,708 capete. — Se notâză: marfa ww- 
gwr&că veche, grea dela 44 pănă la 45— cr. 
marfă ungurescă tineră grea dela 47— cr. pănă la 
47'/2 cr., de mijlocii dela 45 cr. pănă la 46— cr. 
- ușâră dela 43— cr. pănă la. 44— cr. — Marjă 
țerănâscă grea dela 43— pănă la 44— cr. — de 
mijlocii dela 43 — cr. pănă la 44— «r. ușoră dela 
41 cr. pănă la 43 cr. — Marjă de România 
Băkony de grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sitto mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușără dela — cr. pănă la — cr.

Lmortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare [1-ma emisiune] ■ - 113.20 

xmortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare [2-a emisunei] - - —

Imorfisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) . - —.—

8onurl rurale-ungare ...» 91.15
Bonuri croato-slavone - « ... 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescii ....... —,— 
imprumutulii cu premiulă ungurescă 138.— 
uosurile pentru regularea Tisei și Se. 

ghedinului - » 130.
Renta de hârtiă austriacă .... 93.25
Renta de argintă austriacă .... 92.85
Galbeni împărătesc! - - ..... 5.57
Napoleon-d’orl - ...... 9.35
Mărci luO împ. germane - ... 57.927,
Londra 10 Livres sterlings - 117.90

B&ugânm pe d-nii aho- 
ssati, ca la reînoirea prenu- 
merațiunei se hinevoiascâ a 
scrie pe cuponulu mandatului 
poștalii și numenalii de pe 
fâșia sul» care a primitii dia- 
a*ulu  nostru până, acuaaaa, ceea 
ce ne înlesnesce forte multu 
înregistrarea.

Proprietară:
Or. Aurel Mureșianu.

Redactorii responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

Hârtia, de tigrârr -^reritaloilâ zErarroesâ

GLORIA”„L

de iosif Bardou & fiis în Perpignan și Paris
medalii de aurii, 16 mari diplome de ondre, 20 diplome ,,hors concurs'1 numai atuncT 6 veritabilă, decă 

fiecare cărticică portă firma IOSEPH BARDOU & FILS.
Se pdte capeta în tdte prăvăliile unde se vinde hârtiă en gros și marfă de Nurnberg, precum și în

tote trafieele de tutunu și țigări. , 670,10—10
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Schwarze, weisse und farbîge Seidenstoffe von 45 kr. 
bis fl. (5.65 p. ZTIeter— glatt unb gemuftert (ca. 2^0 oerfcfy. (Dual. u. 
2000 nerfcȘ. ^atben, Beffins ic.)
(K. unb K. fjofîicf.), Ziiricli. ÎTlufter umgefjetib. Briefe Poftert țO fr. porto.

A”U”CIU.
iw DINȚI ARTIFICIALI, -w

de

cea mai bună calitate

Pilulele pentru curățirea sângelui
mai nainte numite „Pilule universale11 ale lui

I. PSERHOFER

montați in. cancincu, seu auru 

cu prețuri eftine

merită cu totă dreptulii numirea din urmă, deorece în faptă suntă forte multe bole, 
la cari aceste pilule a. probată efectulă lord escelentă.

De mai multe decenii suntă aceste pilule lățite și puține familii se voră afla 
la cari ară lipsi o mică provisiune din acestă medicamentă de casă escelentă.

S’au recomandată și se recomandă de cătră multi medici aceste pilule ca me
dicamentă de casă, cu deosebire în contra tuturoră suferințeloră, ce provină în urma 
relei mistuiri și constipații, precum: perturbarea în circuloțiunea feriei, suferința 
de ilcatu, slăbirea mațeloru, colica cu venturi, congestiune la creeri, liaoinorlioide 
(vîna de aură) ș. c. 1.

Prin proprietatea loră purificătore de sânge au cu deosebire bună efectă asupra 
anemiei și asupra boleloră ce isvorăscă din acesta, precum: gălbioare, dureri de 
capă nervose ș. a. m. Aceste pilule purificătore de sânge lucreză așa de ușoră, în- 
câtă nu pricinuescă nici cele mai mici dureri și pentru aceea le pote folosi și cele 
mai slăbite persone, chiar și copii fără nici o temere.

Aceste pilule purillcătdre de sânge se prepară veritabile singură numai în 
farmacia „zum gold. Ileiclisapfel“ a lui I. Pserhofer, Singerstrasse Nr. 15 la Viena, 
și costă o cutiă cu 15 pilule 21 cr. v. a. Ună sulă cu 6 cutii costă 1 11. 05 cr., tri- 
mițfendu-se nefrancată cu rambursă 1 11. 10 cr. Decă se trimite suma baniloră îna
inte, costă unu sulă cu pilule 1 11. 25 cr inclusive francare, 2 suluri 2 11. 30 cr., 
3 suluri 3 11. 35 cr., 4 suluri 4 11. 40 cr., 5 suluri 5 11. 20 cr., 10 suluri 9 11. 20 
cr. Mai puțină de ună sulă nu se pote espeda.

N. B. In urma lățirei loră celei mari, se imiteză aceste pilule sub diferite 
forme și numiri, de aceea se face rugarea a cere anume Pilule purilicătăre de sânge 
ale lui I. Pserliofer și numai acelea suntă veritabile, a căroră instrucțiune pentru 
folosire este provădută cu iscălitura I. Pserliofer, și cari portă pe capaculă cutiei 
totă aceeași iscălitură în colore roșia.

Dintre nenumăratele scrisori, prin cari consumenții ac-estoră pilule mulpămescă 
pentru redobândirea sănătății după cele mai varii și grele bole, lăsărnă se urmeze 
aci puține numai, cu observarea, că orl-cine a întrebuințată odată aceste pilule, le 
recomandă mai departe.

Schlierbach 22 Octomvrio 1888.
Știm : D-le: Subsemnntulu me rogu a-mi 

mai i rimite 4 suluri cu pilule purificătdre de 
sânge cari în adevăru suntu fârte folositdre și 
escelento.

Cu distinsă stimă Ig. Ncureiter, medicu.

Hrasche lângă Flodnik 12 Septemvrie 1887.
Știm. D-le : A fostu voința lui D-cjeu, că pi- 

lnlolo D v. au ajunsu în mânile mele, și resul- 
tatulu dela acestea îlu atribui Dv: Mo locisemii 
în pat ulii de leusiă astfelu încâtu nu mai pu- 
t6mu lucra și așii ii sigurii deja mortă, dâcă 
nu m-aru fi scăpatu minunatele Dv. pilule. 
D-cjeu so Vd binecuvinteso de mii de ori Am 
confiența, că pilule Dv. md voru face de totu 
sănătosă, așa precum a folosită și altora.

Theresia Kniflc.
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Wiener-Noustadt, 9 Decemvre 1887.
Știm. D-lo : In numele mătușei mele do 60 

ani îți esprimu cea mai căldurdsă mulțumire. 
Densa a suferită 5 ani de catarii la stomacliu 
cronică și de apă, Vieța îi ora ună chină și se 
credea deja de pcrdută. Prin întâmplare a că-

pătntu o cutiă cu escelentelo Dv. Pilule purifi
cator© do sânge, și după o întrebuințare mai 
îndelungată s’a vindecată.

Cu distinsă stimă Iosefa Weinzettel.

Eichengraboramt boi Gfuhl, 27 Martio 1889.
Știm. D-le : Subsomnatulu se rogă a mai 

trimite 4 suluri cu pilulole Dv. în adeverii fo
losi tore și escelente. Nu potu întrelăsa fără ca 
se Ve esprimu recunoscința mea în privința 
valorei a acestoru pilule, și le voi recomanda 
unde numai se va putea tuturora suferintjiloru. 
Ve autorisozu, ca acâstă a mea mulțumită so 
o folosiți după plăcu și pe calo publică.

Cu distinsă stimă Ignaz Huhn.

Gotschdorf bei Kohlbach, Oestr. Schlesien,
8 Oct. 1888.

Știm. D-le . Ve rogu a’mi trimite unu sulu 
cu 6 cutii din pilulele Dv. universale purificătâre 
de sânge. Numai minunateloru Dv. pilula amu 
se mulțămoscu, că amu scăpatu de o suferință 
do stomachu, care m’a chinuitu b ani. Aceste 
pilule n’are se’mî lipsâscă nici-odată și esprimu 
prin acesta mulțumirea mea cea mai căldurâsă.

Cu cea mai mare stimă Ana Zwickl.

Veritabili de Harz, carii cântă (|iua și sera la lumină, precum 
Papagalî-AmazonT, Cacadu albi cu moțu galbenu.
Se pota vede (jil^ică în

„Hotelu Europa
odaia No. 28.744,3—1.

li 
I 
I 
!

Szâm 8742—1891 tkv. 743,1—1.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvszek mint telekkoDyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

„Albinau nagyszebeni takarâk es hitelintezet vegrehajtatânak Albuletz Stâu 
George v^grehajtâst szenvedo eleni 303 frt. 12 kr. tjkekdveteles es jârulekai 
irănti vegrehajtăsi iigyeben, a brassoi kir. torvenyszek (a hosszufalusi kir. jârâs-

£ rii» nlnnl.-. rin ii ini dela W. Ottm. Bernhard din Lindau înLîgUSlir UH! plQniU 06 A!pi, contra tuturora greutăților!! la sto- 
machă. O buteliă 2 fi. 60 cr., o jumătate buteliă 1 fl. 40 cr.

Alî'fiX O mOI’ÎP'J UIQ celti mai bună mîjlocăîn contratuturoră. suferințeloră 
rUIlaoL tllllul ILdaaCl, rheumatice: durerilorula șirea spinării, junghiuri, is- 

chiasă, migrenă, dureri nervose de dinți, dureri de capă, junghiuri la urechi etc., 
1 fl. 20 cr.

FcnntQ H ■ nfriJI nnhs de ^r' R°mershsusen pentru întărirea și conser- 
CbulițCl gjviil! B.I UUlli, varea vederei, în flacone originale â 2 fl. 50 cr. și 

1 fl. 50 cr.
Minunatulu balsamu englezescu,
□ în nnnflt'Ca filQQÎ (Fiakerpulver) în contra catarului, răgușelei
8 Ull B9B UUIBlIoL ludul etc. 1 cutiă 34 cr. cu trimiterea francată Hi. cr.
Franzbranntwem cu seu fără sare 1 sticlă 70 cr.
Rolecim rlanprâfllrpî de 1 Pserhofer, de mulțl anirecunoș
ti dl O d 111 LUEBIB d UUJJUS aiul Ui cută ca celă mai sigură remediu con

tra suferințeloră de degerătură de totă felulă, precum și spre vindecarea raneloră 
forte învechite. 1 borcană 45 cr., cu trimiterea francată 65 cr.

Helso seu Gezundheitssalz,
nere în contra tuturoră suferințeloră ce provină dela mistuirea neregulată, ună 
pachetă 1 fl.

Balsamu în contra gușiloru, turei la gâtă l'flaconă 40 cr.. cu 
trimiterea francată 65 cr.

Ceai’afîS rlp VII Ist (Picăturile de Praga) în contra stomacului stricată, 
tSulijd Uu Vivțd mistuirei rele, greutăți de totă felulă, ună medicamentă 

de casă escelentă. 1 flaconu 22 cr. 12 flacone 2 fl.
Prafu în contra asndărei picioreloru. tură asudatulă pi- 

cioreloră și mirosulă neplăcută conserveză încălțămintea și este probată ca ne- 
stricăciosă.

Qiamahi Qm+^WifPriPpiph un'i me(licamentă de casă forte cunoscută și 
uuuuiu'vpiLZWUyUI BLII escelentă în contra catarului, răgușelei, tusei 

spagmodice etc. 1 sticluță 50 cr., 2 sticluțe dimpreună cu trimiterea franco 1 fl. 50 cr.
Pfimnrio Taunnrhinîin de k Pserhofer, de ună lungă șiră de ani recu- 
1 UlIBdU(A~ i dllIlUUlIIHIII noscută de medici ca celă mai bună mijlocă pen

tru crescutulă perului. Ună borcană elegantă adiustată 2 fl.
Dlno’l'S’ii linivIII de Pr°f- steudei, la rane din lovitură și împunsă, la 
i Ido iTu-uni V UI bdiU, totă felulă de bube rele șila umflături învechite, ce 

se spargă periodică la piciore, la degetă, la rănile și aprinderile de tîțe șila multe 
alte suferințe de acestă soiu s’a probată de multe ori. Ună borcană 50 cr., cu 
trimiterea francată 75 cr.

Sare universală purgativă de casă escelentă contra tutu
roră urmăriloră digestiunei stricate precum: durere de capă, amețelă, cârcei la 
stomachă, acrelă în gâtă, suferințe haemoridale, constipațiune etc. Ună pachet 1 fl. 

Afară de preparatele aci amintite se mai află tote specialitățile fracmacentice 
indigene și streine, anunțate prin tote diarele austro-ungare și la casă, când unele 
din aceste specii nu s’ar afla în deposită se voră procura la cerere promptă și ieftină. 

Trimiterile prin poște se efectuieză iute, d6că se trimite prețulă înainte; co
mande mai mari și cu rambursă a prețului.
S. PSEB10OFER, farmacia „zum g-olsleneu E&eiclts- 

afsfel44 WIM, 9„ Singcrstrasse ,¥o. 95.
’ Franco se efectuieză cele comandate numai decă se trimite mai nainte și 

resp. porto poștală, în casulă acesta spesele poștale suntu multă mai eftine, decâtă 
la trimiteri cu rambursă.

Ca veritabile simți? a se privi numai acele pilule, a căroru ins- 
strucțiune este proveijută cu iscălitura I Pserliofer, și cari portă pe capa
cul» iiăcărei cutii totu aceeași iscălitură în colore roșia. 736,12—3.

Ml —.... 53

;:î

a

birosâg) teriileten levb a dsernâtfalu kozseg 
sz. tjkben foglalt:

hatârân fekvb a Osernătfalusi 517

918 hrsz a ingatlanrsl 800 frt. kikiăltâni ârban
1302 71 77 n 23 71 71 71
1630 1 n 71 5) 34 71 n n
1673 r 71 7) 14 71 71 71
1924 71 71 71 10 n 71 71
2435 71 n ti 44 r 71 71

a 2555 71 r, ti 34 77 71 71
a 2688 71 n n 6 71 71 71

az ărverest elrendelte, es hogy a fennebb megjelolt ingatlanok az 1892 6vi
ftbruar ho 3-ilc napjăn delelott 9 orakor Csernâtfalu kozseg irodâjâban megtar- 
tando nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi ăron aloi îs eladatni fognak.

Arverezni szăndekozOk tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/0-ât kesz- 
penzben, vagy az 1881 evi: LX t.-cz. 42. §-ăban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333 sz. a. kelt igazsagiigyministeri 
rendelet8. §-âban kijelolt ovadek kepes ertekpapirban a kikiildott kezehez letenni, 
avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl 
eloleges elhelyeze^erol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Brasso 1891 evi October ho 17 napjăn.
A brassoi kir. torvszek mint tkvi hatosăg.*

ANUNCIU.
La subscrisulu se află haine 

de călușeii pentru®4ece persone. 
Acestea se dau spre întrebuințare 
pe lângă o taxă anumită. Se potu 
comanda și haine nouă în ter
mină corespunc|etoru.

Oreștiă, în 5 Ianuarie 1892.
Ioanu Lăzilroiu m. p.,

745,8—1. comerciantă.
0-€>0-0-€9~€>€9"0-€>€>€3-€9"€9-6>€3-

MP Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
â 5 cr. se potd cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

Avisl i-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiuine s6 

binevoiască a scrie pe cuponultî mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primitiî diaruliî nostru până acuma.

Domnii, ce se abonăză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
iămurtîi și s6 arate și posta ultimă.

Admimstraț. „Gaz. Trans.“
Tiporgafia A. MUREȘIANU Brașovu.


