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Abonamente pentru Ausiro-Ungaria. 
Pe un anu 12 fl., pe șAse luni 

6 fl., pe trei Iunî 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe ană.

Pailin România șl străinătate: 
Pe unu ană 40 frand, pe șdae 
luni 20 fr., pe trei lunî 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frânei. 

8e prenumără la tdte ofieielo 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamentul^ pentru Brasovu 
& administrați un o, piața maro, 
Târgulil Inului Nr. 30 etaglulu 
I.: pe un îl anu 10 fl., pe ș6ae 
lunî 5 fl., pe trei luni 2 11. 5u or. 
Cu dusulu în oagă; Pe unu anu 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplaru 5 er. v. a. 
s6u 15 bani. AtAtă abonamen
tele oâ-tu și ingerțiunilu aunt A 

a ae plăti înainte.
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Din ciuisa sllnteloru sărbători nle Naseerii 
Doiunnlui diarulă nn va apără păuă Marți sera.

La sărbătorile nostre.
Brașovfi 24 Decern vre v.

Cându ne pregătim ti se serbăm u 
4iua cea mare, în care a răsărită 
lumii lumina cunoscinței, 4iua păcii 
și 'a bunăv.oirii între omeni, cuvine- 
8e s’aruncămu o privire în trecută 
și în viitoră..

De ar fi precum nu este, de ar 
domni întru adeveră pacea și 
bunăvoirea între bmenî, fața brăz
dată de vijeliile timpuriloru a Ro
mânului dintre Tisa și Carpațî n’ar 
fi ac(î udată de lacrimi de durere și 
de mâhnire, ci numai de lacrimi de 
bucuriă.

Der inima lui, doritore deo 
sbrte mai bună și mai vrednică de 
omenire, se strînge și se amăresce, 
când în locu de pace vede în ju- 
rulu seu numai desbinarea și ura de 
nemii și cându în locu de bunăvoire 
întîmpină pe tote cărările numai pri
goniri și dușmăniă.

Unde amu fi noi Românii din 
Transilvania și Ungaria acjl, câtu de 
înaintați au amă fi noi pe tbte că
rările, ce mare ar fi adî bucuria 
nostră asupra resultateloru dobân
dite pentru binele și fericirea neamu
lui nostru, decă nesățiosulă egoismă 
de rassă alo poporului conlocuitoră 
și stăpânitoră nu ar apăsa atâta de 
cumplită asupra vieții și a desvol- 
tării nbstre naționale?

Ce Crăciunu veselă și plină de 
bucuriă amu pute noi ave astăcpf, 
decă 4^6ie n^stre n’ar fi amărîte de 
veninulu nedreptățirei?

Marele iubitorii de omeni, filo- 
sofuln Herder a 4’81'1 « »^u pote fi 
imputare mai grea și mai apesătdre 
ca aceea de a fi făcută nedreptate unei, 
națiuni străine!“

Imputarea acesta grea lovesc-e 
în față pe contrarii limbei și ai na
ționalității române. Lumea civilisată 

a începută se-i judece și se-i con
damne pentru purtarea loră. Ei în
șiși vedă și recunoscă, că nu suntă 
în dreptu, că severșescu chiar o mare 
crimă, când voiescă se împedece 
desvoltarea fîrăscă națională a po- 
pdreloră nemaghiare, der n’au voința 
și n’au tăria de-a se întorce de pe 
cărarea prăpăstiosă, pe care au apu
cată. Idea că statulă acesta trebue 
se fiă maghiară și numai maghiară, 
că înaintarea și înflorirea lui numai 
prin mijloculă limbei și a culturei ma
ghiare se r 6te asigura și că orl-ce 
altă desvoltare națională nu-i pote 
fi decâtă spre stricăciune, a pă
trunsă atâtă de adencă în pătu
rile maghiare, încâtă glasulă drep
tății nu mai pote străbate la ure
chile loră.

Din partea acesta nu ni se des
chide der nici o speranță pentru o 
îndreptare în viitoră. Vedemă, din 
contră, că cei dela putere suntă ho- 
tărîți a continua politica loră fatală, 
că, în locă de a slăbi cdrda prigo- 
niriloru și a nedreptățiloră, o în
tindă și mai tare, în credința, că 
dbră-dbră ne voră face să ne lăpe- 
dămtî de drepturile nostre, de pos
tulatele năstre naționale și să capi 
tulămu, se ne damă legați în mânile 
loră, ca se ne pbtă apoi îndopa în 
liniște cu cultura loră maghiară și 
se facă din noi o mare âste de Ie
niceri ai maghiarismului.

Decă însă contrarii noștri suntă 
și rămână neclintiți și neînduplecat! 
în urmărirea planuriloră loră nebune 
de maghiarisare, nici noi Românii 
nu suntemă mai puțină dîrji și sta
tornici în apărarea, limbei și a nea
mului nostru. Der avemu unu mare 
avantagiu față cu ei, căci causa nbs- 
tră e eausa. libertății și a dreptății 
unui poporu, care prin trecutulu seu, 
prin jertfele sale aduee pe altarulu 
patriei s’a făcută vrednică de acesta 
libertate și dreptate.

Potu Ungurii dela putere să tâ
rască înaintea judecății pe țoțl frun

tașii și conducătorii Româniloru, potu 
se i învinovățescă câtă voră a voi. că 
ară fi răi patrioțl și că ar urmări 
^copuri dușmănâse statului, căci prin- 
^r’asta necum se nimicescă legitimi
tatea și să slăbescă sfințenia causei 
pentru care ei luptă, voră face nu
mai ca acesta legitimate și sfințeniă 
se s’arate înaintea Europei întregi 
într’o lumină și mai strălucitâre.

Asupra Memorandului, pentru 
care este trasă acuma înaintea ju
decății întregă comitetulu parti4ei 
ndstre naționale, nu voră judeca nu
mai cei câțiva jurați unguri din 
Clușiu, chiămați de tribunalulă de 
acolo, ci vajudeca lumea tdtă, vor ju
deca popârele culte și înaintate, cari 
sciu ce va se 41(^ă cândă unu poporă 
prigonită și asuprită, în strîmtorea 
lui alergă cu plângerile salelatronu- 
cerendu ușurarea sorții sale.

Și lumea civilisată prin simpa
tia ce a arătat’o cauBei poporului 
română dintre Tisa și Carpațî și-a 
și dată înainte verdictulă seu, care 
este nimicitoru pentru cei ce con
ducă a4l destinele statului ungară, 
pentru-că redică contra loră cea 
mai grea și mai apăsătore imputare 
de a fi făcuta, nedreptate Româniloru.

Tari în consciința dreptății cau- 
88Î năstre românesc!, putemu să pri- 
vimu cu speranță și încredere în vi
itoră cu atâtă mai vîrtosă, cu câtă 
a4l glasulă trațiloră noștri din re- 
gatulă română se unesce cu gla
sulă nostru, dându-i astfelă o îndo
ită și întreită putere înaintea toru
lui celui mare ală opiniunei publice 
europene.

Cu viuă bucuriă și recunos- 
cință vedemu cum frații noștri din 
regatulu vecină au îmbrățișată causa 
nostră dreptă în parlamentulă țării 
și ce căldurosă an apărat’o, arătândă 
câtă de atrînsă legate suntă de ea 
chiar interesele loră de esistință na 
țională și câtă de mari suntă îngri
jirile loră pentru prigonirile, la cari 

este espusu elementulă română din 
statulă ungară.

Ori câtă de tristă ar fi deră si
tuația năstră politică, convingerea 
că cu noi este dreptatea și că causa 
nostră găsesce a4l sprijină și apă
rare în tote părțile, trebue sene în
curajeze a continua lupta pentru re- 
vindecarea drepturiloră nâstre cu 
energiă și mai mare.

Nu vomă capitula, nune vomă 
da legați de dragulă nimănui, căci 
voimu se trăimă în acestă stată ca 
Români cu drepturile ndstte națio
nale, voimă s’ajungemă și noi acple 
vremuri, ca se putemă serba ală
turi cu națiunile conlocuitbre Cră- 
ciunulu în bucuriă și în mulțumire.

CRONICA POLITICĂ
— 24 Decemvre.

încă înainte cu două săptămâni, co- 
misinnea administrativa a comitatului Bis- 
trița-Năseudu a avută o ședință însemnată, 
în care a strălucită inspectoral^ ungurescă 
de scole de acolo. Mai ânteiu de tâte, d-lă 
inspectoră a raportată despre cei patru în
vățători români dela Borgo-Prundă. Aceș
tia au fostă suspendați din postă, fiindcă 
i-au trasă în judecată pentru adresa ce au 
publicat’o și au subscris’o, prin care au fe
licitată pe condamnații în procesulă „Re- 
plicei“. Li-s’a redusă salarulă numai la a 
treia parte pănă atunci. Vicariulă din Nă- 
săudă, Dr. I. Popă, a adusă înainte, că 
acești învățători suntă a se supune autori
tății disciplinare confesionale din Năsăudtt, 
dedrece scola din Borgo-Prundă este con
fesională. Inspectorulă de scole ungurescă 
însă a protestată, provocându-se la noulă 
stătută ală fonduriloră năsăudene, care 
dice, că scolele susținute din acestă fondă 
trebue să fiă privite ca scole comunale. 
Astfeliu se primi propunerea inspectorului 
ungurescă.

Totă în acestă ședință și totă la pro
punerea acestui inspectoră de scole ungu
rescă, s’a decisă, ca să se anuleze diploma 
a 15 învățători săsescl din 9 comune și a- 
ceștia să fiă scoși din postă pănă la sfer-t

FOILETONUL# „GAZ. TRANS.“

Vifleimiî.
In veci mărite Vifleimă, 
Asilulă păcii sfinte!
Mărirea ta, c’a s’o mărimă 
Noi nu avemă cuvinte.

Atâtea vecurl a ’nghițitu
A vremii nesfîrșire,
Tu însă, — lâgănu umilită,
Simbolă de umilire —

Remas’ai veclnică trăitoră
Iu cartea omenirii:
Și de dureri alinătoră
Și de isvoră gândirii.

Cândă ascultămă colindători, 
Ce-țl cântă nemurirea,
Te vedă unu sbre între nori, 
Și ’n sore fericirea.

,, Mărire întru cei de susu!u
Din ceriurl o cântare

Audă — și dulcele Isusă
In sufletu-ml răsare.

Audă păstorii fluerându,
Vedă craii cum se ’nchină, 
Bogate daruri aducendă: 
Tămâe, aură, smirnă.

Ș’audu ună glasă dumne4eescu 
±n străluciri de stele:
— „Venit’am să vă mântuescă 
„Cu jertfa vieții mele;

„Și înc’odată voiu avea 
„Să-mi caută moștenirea, 
„Căci pacea este mama mea 
„Și tatălu meu iubirea!11

Rămâi pururea trăitoră
In cartea omenirii,
Tu, Vifleimu isvoritoru
Ală păcii și gândirii.

Traianu H, Popii.

La Crâciunu.
Era sera de Orăciună.
Ningea de gândeai, că cotropesce pă- 

mentulă. Zăpada acoperise totulă. Natura 
întregă îșl îmbrăcase haina albă pomposă, 
care la lumina lampei părea a fi împodo
bită cu diamante, ce sclipeau schimbân- 
du-se mereu.

Totă omulă se grăbea să mergă câtă 
mai iute acasă, să fiă cu ai lui.

In castelulă din Brăhui era mare ve
seli ă între copii.

Ună pomă bogată împodobită s’afla 
în odaia cea mare, și copiii grupați în ju- 
rulă lui săreau plini de veseliă.

Fiă-care îșl căpătase darulă său tri- 
mesă de ângerașă.

— Mamă dragă, — <jise Alesandru, 
celă mai mărișoră dintre băețl — la toți 
copiii le aduce ângerașulă jucării?

— Da, la toți copiii buni le aduce 
ângerașulă ceva.

— D’apoi lui Tomuță și Lică a lelii 
Ana, de ce nu le aduce ângerașulă nimică, 
căci ei suntă așa de buni ? — AstădI când 
a fostă Tomuță aici, mi-a spusă, că lui nu-i 

aduce ângerulă nimică, că ei simtă să
raci.

D-nei Runcană ’i se umplu inima de 
jale audendă acestea, apoi dise:

— Ba le aduce, dragă, și loră. Ânge
rașulă aduce și la bogațl și la săraci. Elă 
deopotrivă ne place pe toți.

— Lasă-mă der mamă dragă la To- 
muță, să vădă ce li-a adusă ângerulă.

— Acum nu poți merge, dragă, că 
afară ninge și e frigă, mâne apoi te vomă 
lăsa cu domnulă instructoră să mergi, să 
vedî.

*

Și în bordeiulă de lângă grădina cas
telului era sără de Orăciună, der binele și 
îndestulirea lipseau.

Ună butucă ardea încetă în vatra cup
torului și lumina întregă bordeiulă. In ju- 
rulă lui steteau buburucll copiii.

Femeia, mama loră, mai isprăvea, ce 
avea și ea, bieta, de isprăvită de Orăciună, 
căci totă diua lucrase la boieri în castelă 
și n’a putută să ’șl vadă de treburi.

De-asupra cuptorului pe cuie de lemnă 
erau acățate să se usce cămășuțele copiiloră. 
Mâne dor e Crăciunulă și trebuie să-’șl ia 
cămășuțe curate.


