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Un cuvânt cetitorilor noștri.
Brașov, 16 Noemve v.

Peste puține cțil0 se împlinesc 
doi spre-4ece anî, de când „Gazeta 
Transilvaniei*,  care întră acuma în 
anul al 59-lea al esistenței sale, a 
început se apară în tote 4'lele, și 
vor fi șepte anî, de când gazeta 
de Duminecă iese cu cuprins îndoit, 
politic-literar, întocmită fiind pen
tru trebuințele poporului țeran.

In timpul acesta de doi-spre-4ece 
anî multe s’au întâmplat în viâța 
nbstră națională, multe au trecut 
peste capetele nâstre. Neamul nos
tru a avut să îndure grele loviri si 
prigoniri, de carî n’am fost feriți 
nici unii.

Der ori și câte am trebuit se 
suferim ori cât de grea și aprope 
desperată ni s’a părut de multe-orî 
lupta, noi nu ni-am dat îndărăt nici
odată, n’am șovăit nici o clipită. 
Chiar și în cele mai grele împreju
rări, când sta față cu ura neîmpă
cată a dușmanului, și de altă parte 
cu patimele rele și cu rătăcirile ce
lor din sînul nostru, „Gazeta Tran
silvanie?1 a sciut se țină sus stin
dardul nostru național, curat și ne
pătat, cum ni l’au lăsat moștenire 
vrednicii noștri înaintași.

Nicl-odată, de când luptăm pen
tru limbă și naționalitate pe pămân
tul acesta străvechiu, n’a fost po
porul nostru românesc, n’a fost 
onbrea lui națională mai mult cer
cată ca în anii din urmă; nici-odată 
nu s’au ridicat mai multe ispite și 
nu s’au pus mai multe curse pentru 
a sdruncma încrederea și a slăbi le
gătura de frățiă între noi.

Der în mijlocul tuturor ispitelor 
și a patimelor personale deslănțuite 
organul nostru a stat nemișcat și a 
rămas neclintit în apărarea conscien- 
țiăsă a marilor interese ale româ
nismului.

Multe ceasuri amare ni-au că
șunat aceste frământări în lupte, 

mai amare decât ar pută fi chiar 
pânea celui condamnat la ocne. 
Mare de tot a trebuit să fiă adese
ori abnegarea năstfă, când trebuia 
se ne impunem atâta reservă, chiar 
cu privire la unele revoltătăre fapte 
săvârșite în paguba solidarității și a 
moralului nostru național, trebuia 
să ni-o impunem pentru-că în fața 
năstră se afla — dușmanul comun.

Am sciut să ne stăpânim și 
atunci, când acesta trebuia să-o fa
cem chiar cu sacrificarea intereselor 
făiei năstre, ni-am ținut ca bărbați 
adeverați, și astădi avem simțul, că 
„Gazeta Transilvaniei“, e mai tare 
și mai neclintită ca ori și când, ca 
și o stâncă, de care s’a frânt tătă 
furia valurilor sbiciuite de vijeliile 
mării turbate.

Simțul acesta de propriă tăria 
și demnitate însă nu ne dă și liniș
tirea, că în viitor nu vom mai avă 
se facem aceleași esperiențe triste, 
ori chiar încă mult mai triste.

Răul, ce s’a ivit în mijlocul nos- 
stru, și pe care l’am combătut, pe 
cât cu putință ni-a fost, în mod 
cinstit și desinteresat, nu numai că 
nu este încă stârpit, der pe alocurea 
s’a încuibat și a prins rădăcini mai 
afunde, decât ne am temut vre
odată.

Prin urmare, pe lângă năvala 
ce-o dă asupră ne dușmanul limbei 
și al naționalității nostre, avem se 
stăm față încă și în viitor cu cei 
ce turbură pacea și legăturile sfinte 
frățesc! în tabăra nostră, cu cei ce 
se fac într’o măsură mai mare ori 
mai mică, într’un chip seu într’altul 
unelta străinilor, cădă la toporul 
dușmanilor românismului.

Mult a luptat în timp de mai 
bine de-o jumătate de veac acestă 
gazetă românescă pentru binele nea
mului, pentru drepturile și libertă
țile opiniei românesc!. Și cu tăte 
astea simte că abia a întrat în luptă, 
că încă de aici încolo se ivesce 

pentru ea cea mai mare și mai 
gravă datoriă.

Este datoria de a veghia, ca în 
mijlocul nesfârșitelor încercări și 
prigoniri, se nu slabescă credința și 
cinstea națională a Românului.

Campania Memorandului s’a în
cheiat de mult și ce a adus ea după 
sine vedem și simțim cu toții de 
ajuns.

Decă în urma ei s’au îndoit 
prigonirile și decă, cu totă grația- 
rea condamnaților în procesul cel 
mare dela Clușiu, nu s’a schimbat 
nimic în starea asuprită a poporu
lui nostru, acesta n’are să ne îngri- 
jescă așa de mult și nu pote de 
loc se ne descurageze, Din contră, 
voind să ajungem la ținta nbstră, 
trebue se fim pregătiți la prigoniri 
încă și mai mari, încă și mai în
verșunate.

Ceea ce însă trebue se ne împle 
de îngrijire pentru viitor sunt neîn
țelegerile, este disordinea și neîn
crederea, ce s’au lățit în șirurile lup
tătorilor noștri sub influința așa nu
mitei politice a Memorandului.

Ceea ce trebue se ne neliniș- 
tescă adânc este amorțâla, ce a cu
prins întregul nostru partid național, 
de când cu ordinațiunile volnice ale 
ministrului Hieronymi, îndreptate în 
contra organisației și a esistenței lui.

A cerceta consciențios căușele 
acestor rele și neajunsuri și a stărui 
pentru vindecarea și delăturarea lor, 
a fost și este una din problemele 
de căpeteniă ale fiiarului nostru, 
căci numai astfel vom pută spera 
vre-odată la o schimbare favorabilă 
în viitor.

Dâr nu este numai umbră, ci 
este și lumină în vieța nostră nă
căjită, care ne face se deosebim 
umbra cu atât mai bine.

Și acestă lumină o revarsă în 
calea stăruințelor nostre curatul și 
nestricatul simț național și iubirea de 
jertfă peLtru binele neamului, ce se 

manifestă atât de puternic pretutin
deni în sînul poporului român.

Simțul național și iubirea de 
jertfă formâză columna cea tare 
și neresturnabilă, ce susține întrega 
clădire a vieței ndstre naționale. 
La acest simț și la acâstă iu
bire de jertfă a cetitorilor noștri 
apelăm și noi, când venim a-lecere 
sprijinul, de care avem lipsă, ca se 
ducem în împlinire greua problemă, 
ce-o avem aici, în creerii Carpaților, 
ca 4iar național independent.

0 lecțiune celor slugarnici.
Din comuna Bogiu, în comita

tul Solnoc-Dobâca, li-se împărtășesce 
foilor ungurescl vestea despre o nouă 
„bravură patriotică", săvîrșită de 
slujbașii ungurescl în contra Ro
mânilor.

De astă-dată înse nu mai e 
vorba de șcble, nici de învățători, 
nici de alte aședăminte de cultură 
națională ale ndstre, pe cari ne-am 
dedat .a-le vede dilnic încălcate și 
batjocurite de slujbașii ungurescl, 
ci vorba e acum de-o simplă petre
cere cu dans, la care s’au întrunit 
Unguri și Români, ca se-șl petrecă 
și să se ospeteze împreună „ca 
frați".

Seim, că din partea Maghiarilor 
s’a d1^ de multe-orî, că cea mai ne- 
merită cale pentru de-a câștiga inima 
și încrederea popărelor nemaghiare ar 
fi calea socială, ca adecă Ungurii se 
caute tăte ocasiunile pentru de-a se 
vîrî prin societățile nostre și a se 
arăta prietenoși față de noi, intim- 
pinâDdu-ne pretutindeni eu vorbe fru- 
măse și lingușităre. Mai ales fostul 
ministru Hieronymi îșl făcuse chiar 
un program din acestă apucătură 
viclenă, ia care voia cu tot prețul 
să dedea pe Ungurii sei.

Ei bine, se vedem der, cum sciu 
Ungurii se „câștige" inima Româ
nilor pe cale socială și în ce mod 
sciu ei se arate față de noi dragoste,

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Resbunarea lui Traian Șoimul. 
(Poveste culesă din Munții Bănatului Timișan). 

De Petre Brosteanu.

Era pe Ia an. 1843. Pe atunci trăia 
la Văleni, un sat la polele munților bănă
țeni, un codrean, cu numele Traian Șoi
mul, un bărbat cam de 26 ani, crescut ca 
bradii munților, isteț și ager, cât ți-se ri
dica inima în sin, când priveai la densul.

Der nici nu era mirare, că era așa 
de mândru și voios, căci avea pe lângă 
sine o puiculiță de muerică, Măriora, care 
par’că a fâcut’o Dumnedeu anume pentru 
un bărbat, cum era Traianul nostru. Cam 
de o statură mijlooiă, gingașă ca o flore, 
cu o fire plăcută și sprintenă la față, cu 
perul ei crețuliu și laiu, sci, când o ve
deai îți venea să tai calul pe lângă ea.

Se înțelege de sine, eă toți bărbații 
mai chitioșl din sat pismuiau pe Traian 
pentru nevasta lui frumușică. Der lui nici 
că-i păsa, se scia iubit de Mariora lui, de 
alte lucruri el n’avea nici o grijă. Pe urmă 

sciind toți, că cu Traian nu se pote face 
glumă, căci el era atât de voinic încât o 
luâ cu trei dintre ei la bătaiă, se lăsară 
de el și de Mariora lui și-i deteră pace, 
afară de pândarul pădurilor de acolo, cu 
numele Solomon Baltă, care pote îșl în
chipuia, că el, ca mai marele lui Traian, 
dor nu va întâmpina atâtea piedecl. El nu 
încetă de-a umbla și de-a urmări pe Mă- 
ridra cu vorbe dulci și frumose, der tote 
înzadar.

Pândarul nostru, vădend, că cu buna 
nu pote să-și ajungă scopul, se puse mai 
pe urmă pe amenințări; începu a năcăji 
pe săracul Traian, încât acesta nu mai 
avea nici pace, nici odihnă. Mai la urmă, 
sci cum sună (fisa Românului: „Olul merge 
la fântână pănă se sparge!" Așa și aici 
lucrurile merseră o vreme cum merseră, la 
urmă însă se înfundară.

După multe pîrîturl Traian ajunse la 
urmă să fiă judecat la pedepsă trupescă, 
după cum era obiceiul pe atunci de-a în
drepta tote cu bățul. Stăpânii noștri feu
dali dinainte de 1848, față cu cari trebuia 
să-ți iai pălăria de pe cap de câte-orl tre
ceai pe lângă locuința lor, credeau, că nu

mai cu bătaia poți îndrepta pe „prostul de 
Român", cum ne numiau ei.

Așa o păți săracul Traian! înzadar 
se jura, că e nevinovat, că nu e alta în 
joc, decât pisma pândarului; înzadar s’a 
sculat satul întreg pe partea lui, stând 
bun pentru el și mărturisind, că nu este 
om mai cinstit și de omeniă în sat ca 
Traian; ÎDzadar tote acestea, ei îl osân
diră, cum (fisei, la. pedâpsă trupescă.

Apoi ce vrei ? Pe atunci âmbla basto
nul între Români, cum âinblă bănița în 
vremea secerișului... Nimeni nu era scutit 
și cruțat de pedepsa trupescă, nu se ținea 
semă nici de verstă, nici de sees, tote se 
guvernau cu bastonul: cătana și negusto
rul, junele și bătrânul încărunțit, fete și 
neveste: toți erau supuși acestei pedepse 
rușinătore. Astădi s’au mai înblândit năra
vurile „Domnilor", căci totuși nu mai bat 
așa pe stradă, și dâcă o mai fac, o fac pe 
ascuns. Pe vremea d’atunci însă se esecu- 
tau bătăile afară în fața lumii. Traian fu 
osândit. S’a dat ordin se ’i se aplice pe- 
dâpsa; însă a osândi era mai ușor, decât 
a pedepsi. Traian era un fecior puternic 
și plin de curaj, încât nu era cu putință 

a-1 duce pe bancă cu una două. Se începu 
o luptă între el și între plăiașl, cari din 
răsputeri se munciau să învingă pe Traian.

Der Traian se scutură de-odată de 
plăiașl ca de nisce căței și îndreptându-se 
cătră judecători, le dise:

— „Eu nu mă voi supune la rușine 
de voiă bună; mai bine mort, decât cu 
rușine în spate. Dâcă însă sortea vitregă 
totuși ml-ar fi așa, ca să fiu pedepsit atât 
de greu, pe lângă totă nevinovăția mea, 
numai din pricina și după pîrîturile unui ne
mernic și mișel, atunci să scițl, că nedrep
tatea acâsta strigătore la ceriu, mi-oiîî 
răsbuna-o după cum sciu eu.-.“

— „Ah, tu blăstămatule, vrei încă să 
ne și ameninți! Aștâptă că-ți arătăm noi 
ție!... Apucați-1 încă odată, zăvodilor!"

Se repediră plăiașii 6 la număr și 
umiliră pe Traian. ..

Traian îșl primi pedâpsa, a fost apoi 
liberat, păși să se-scâle de pe bancă și să 
plece la ale sale; înainte de-a pleca mai 
aruncă o privire lungă-lungă asupra jude
cătorilor săi, par’că ar fi voit să-și întipă- 
rescă bine fețele și figura lor pentru a-i 
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fiă măcar și numai o dragoste fățar
nică. Cașul petrecut cjilele acestea 
la Bogiu ne dă în privința acesta 
un esemplu strălucit. Lucrul, după 
cum aflăm din foile unguresc!, s’a 
petrecut adecă ast-fel:

înainte cu câte-va cjd0 se dase 
în acea comună o petrecere, la care 
luară parte și Români și Unguri. 
Românii voiră se danseze cu astă 
ocasiune și obicinuitul nostru joc 
național „Călușerul", spre care scop 
câțl-va tineri îmbrăcară costume 
naționale. Ungurii considerară acest 
lucru ca o „demonstrațiă“, ba sol- 
găbireul, care încă era de față, pro
vocă pe Români se nu „demonstre- 
ze“ și declaiâ, că el nu pote lăsa 
se se jdce „Călușerul*.  Vec}! bine, 
Românii n’au putut se se supună 
acestei provocări neghidbe și tre
cură peste ea la ordinea cțilei. Der 
ce se vetjl? Când tinerii călușerl se 
presentară în sală, la un semn dat 
de solgăbirdu, gendarmii cu baionetele 
pe pușcă intrară în sala de joc, pe ti
nerii români îmbrăcați în costume națio
nale ii luară între baionete șii scriseră 
afară din sală.

Acesta este pe scurt faptul, 
după cum îl găsim desciis în foile 
unguresc!. Nu ni-se spune anume, 
decă petrecerea a fost arangiată de 
Români, ori de Unguri, ori p6te că 
ea a fost arangiată și de unii și de 
alții, avend un caracter mixt. Ori 
cum ar fi fost înse, întâmplarea dela 
Bogiu ar putâ servi ca o bună lec- 
țiune pentru toți acei Români, cari 
n’au învețat încă a cundsce, ce în
semnă pentiu noi în timpul de at}! 
amestecul în societatea contrarilor.

Ori cât de viclenă ar fi politica 
acelora dintre Maghiari, cari cred, 
că calea cea mai potrivită pentru 
de-a ne înșela și ademeni ar fi ca
lea socială, ea de-ocamdată nu va 
pute duce la nici un scop, căci — 
după cum dovedesce și cașul dela 
Bogiu, — ura și răutatea față de 
Români este aȚl mult mai înrădăci
nată în ini mele contrarilor noștri 
naționali, decât se și-o mai potă fă- 
țări, fiă și numai pentru anumite 
ocasiuni.

Der decă asa stă treba, decă în 
atingerile nostre cu compatrioții ma
ghiari și maghiaroni întâlnim la fiă- 
care pas dușmani, spioni, denun- 
cianți, cari caută se-ș! câștige pâne 
intrând în grația celor de sus 
prin batjocurirea și pângărirea nâs- 
stră: întrebăm, cum se mai pot 
găsi Români, cari să dorescă so
cietatea Maghiarilor și a maghia- 
ronilor? Ce lipsă au avut Românii 
dela Bogiu, ca să învite pe Ma
ghiari la petrecerea lor? Ori, — 

de cum-va acea petrecere a fost aran
giată de Maghiari, ceea ce mai cu 
greu credem, — ce-au avut Românii 
se caute la ea? Nu sciau ei 6re, că 
locul de petrecere al Românului nu 
pâte fi între contrarii neadormiți ai 
națiunei nostre?

Slăbiciunea unor slugarnici din 
mijlocul nostru, cari tote ocasiunile 
le întrebuințeză pentru a face plă
cerea și a se linguși cutărui și cută- 
rui slujbaș unguresc, ni-au adus 
multe lovituri. Românii ar trebui să 
pună la regulă pe ast-fel de nemer
nici, căci ei introduc pe spioni în 
societățile românesc! și deschid ast
fel calea, ce duce la rușine și scandal.

Revista politică.
Disolvarea camerei deputaților. 

Piarul din Budapesta „Magyarorszâg1*, 
cu tâte că e combătut din part-a 
organelor guvernului, afirmă cu tâtă 
positivitatea, că disolvarea camerei un
gare pote fi privită deja ca fapt împlinit, 
și că nouele alegeri se vor face deja în 
luna Februarie 1896 Numitul Ț'.ar 
(jice, că pe Banffy îl silesce la acesta 
însă-și partida guvernamentală, care 
voesce, ca înainte de începerea ser
bărilor milenare să fiă isprăvite ale
gerile de deputațl. „Magyarorszâg“ 
spune, că e informat din isvorul 
cel mai sigur, că terminele diferite 
deja sunt ficsate cu cea mai mare 
precisiune, și rapdrtele fișpanilor 
sunt sosite deja în ministerul de in
terne. Desideriu Perczel să fi pro
vocat înainte cu câte-va flile comi
tetele electorale centrale, ca aces
tea numai decât se așternă conspec
tele alegetorilor pentru a. 1896

Evenimentele în Turcia. Armenii 
revoluționari, în număr de aprope 
12.000, au ținut ocupat orașul Zezfuw 
pănă mai cailele trecute, când ar
mata turcâscă, cum anunță „Oficiul 
Reuter'’1 și „Agenția S'efani", după o 
blocadă de aprope două săptămâni 
au cucerit orașul Zeitun, și prin acesta 
este nimicit cuibul de frunte al agi
tațiunilor armenescl. Organele ofi
ciale turcesci anunță, că prin pro
vincii au încetat cu totul masa
crele, și în cele mai multe părți se 
procede la pacificări, Ț)iarul engles 
„Tmes*  anunță, că Lunia trecută 
s’au distribuit prin Constantinopol 
nisce țîdule, în cari se afirma, că 
în una din fiilele viitore va fi detro
nat Sultanul. In urma acesta s’a lă
țit așa o mare panică prin Stambul, 
încât mai ales juvelierii și au ținut 
prăvăliile închise aprâpe t6tă săp- 
mâna. x

Adresa Camerei române.
Proiectul de adresă al Camerei 

la discursul tronului a fost cetit în 
ședința de Marți de d. raportor M. 
Pherekyde. El este de următorul cu
prins :

Sire,
Prima datoriă a Adunărei'deputaților, 

alâsă în urma apelului ce Mujestatea-Vostră 
a adresat țârei, este de-a a,duoe Regelui es- 
presiunea respectului, a iubirei și a devota
mentului națiunei.

In criza deschisă prin demisiunea ca
binetului precedent, Majestatea-Vâstră, vo
ind să ferâscă țâra de frământări dăunătâre 
și zadarnice, a chemat la guvern partidul 
național liberal, încredințându-i, în primul 
rând, misiunea de-a asigura liniștea și li
bertatea în alegeri. Suntem ferioițl să ară
tăm Majestăței-Vostre simțămintele de adâncă 
mulțumire ale țârei întregi, că s’a garantat 
tuturor liberul exercițiu al dreptului de vot, 
dreptul cel mai de căpeteniă al cetățânului. 
RepresentanțI liberi aleși ai țârei, ne stria- 
gem în jurul Tronului cu dorul de-a con- 
saora forțele vii ce le găsim în mandatul 
nostru la studiul nevoilor și la asigurarea 
intereselor națiunei.

Am audit cu mândriă constatarea fă
cută de Majestatea-Vostră, că silințele ne
întrerupte ale națiunei îșl dau rodele lor, și 
că regatul român, cu tâte greutățile de în
vins, se bucură în ochii lumei de înorede- 
rea și de oonsiderațiuuea tuturor.

Păstrarea relațiunilor de bună prie
tenia cu tote statele este viu dorită de na
țiunea intrâgă; ea primesce cu bucuriă afir
marea Majestăței-Vostre, că solicitudinea 
marilor puteri pentru menținerea păoei îi 
asigură putința de a-șl urma desvoltarea în 
liniște.

Sire,
îmbunătățirea treptată a organisărei 

nâstre judecătorescl este așteptată de Țară. 
Vom studia revizuirea anunțată a judecă
toriilor de pace și vom începe cu plăcere 
lucrarea nostră prm o reformă care intere- 
seză, în primul rând, partea cea mai nu- 
mârosă a populațiunei.

Mai cu seină in privința administra- 
țiunei sunt multe progrese de realizat: n» 
vom ocupa cu o deosebită atențiune de 
legile anunțate pentru a satisface cerințele 
de desoentralisare ale Constituțiunei, și a 
garanta in mod eficace administrațiunea ju
dețelor și a comunelor.

Dificultățile cari au avut o înrmrire 
defavorabilă asupra celor două din urmă 
budgete, vor face obiectul unei amănunțite 
și scrupulose cercetări. Vom căuta să res- 
trîngem cheltuelile Statului sporite peste 
măsură, și vom da concursul nostru guver
nului Majestăței-Vostre pentru a restabili, 
prin evaluări exacte a veniturilor și eco
nomii înțelepte în cheltuell, eohilibrarea 
complectă si reală a budgetului Statului.

Reducerea și transformarea dărei căi

lor de comunicațiune și desființarea taxei 
de patru lei, prevăzută de legea clerului 
mirean, sunt îmbunătățiri imperios recla
mate de echitate, și vor fi primite ou recu- 
noscință de Țâra întregă.

învățământul public este obiectul uuei 
solioitudinl speciale a nostră: suntem feri
ciți, că vom putea, chiar în sesiunea ac
tuală, începe lucrarea privitore la instruc
țiune cu modificarea legei învățământului 
primar.

Cu privire la interesele populațiunei 
rurale, am salutat cu buouriă anunțarea le
gei, care va ușura modalitatea plăței da
torită pentru cumpărarea a loturi mici de 
pământ.

Darea în circulațiune a podului peste 
Dunăre a încoronat opera începută aoum 
un-spre-ijeoe ani. înființarea unui port si
gur și îndestulător la Constanța va da uti
litatea ei practică aoestei însemnate lucrări, 
asigurând țârei, conform ooncepțiunei ini
țiale, marile folose ale navigațiunei ma
ritime.

Vom da sprijinul nostru pentru com- 
pleotarea rețelei căilor nostre de comuui- 
cațiune și nu vom lipsi de-a studia de 
aprâpe tote măsurile de luat, pentru ea ele, 
dând satisfacere cerințelor industriei și co- 
mercinlui, să dev’ă un factor puternic al 
prosperităței generale.

Țara a făcut tot-dâuna bucuros tâte 
sacrificiile care ’i s’au cerut pentru apăra
rea ei. Majestatea-Vostră pâte fi sigură de 
solicitudinea cu care vom da concursul nos
tru guvernului pentru tote propunerile me
nite a complecta armamentul sâu a întări 
și îmbunătăți situațiunea armatei.

Sire,
Suntem animați de-o vie dorință de-a 

da soluțiunea cea mai bună tuturor cestiu- 
nilor aduse în studiul nostru,. geloși de-a 
îndeplini în consecință datoria oe-o avem 
cătră Țară, și ne vom consacra totă munca 
la studiul nevoilor ei, având, ca și Majes- 
tatea-Vostră, o singură preocupare: înflo
rirea scumpei nostre Românii.

Să trăițl, Sire 1
Să trăiască M. S. Regina!
Să trăescă Augusta Familie Regală!

Raportor, M. Pherekyde.

Noul șematism militar.
pilele trecute a apărut nou! șema

tism militar pentru armată și marină pe 
anul 1896.

In aoel șematism se dioe în introdu
cere, că sunt aprope 30 de ani de când 
monarchia austro-uugară se bucură de 
pace. Luptele din Bosnia și Herțegovina 
dela 1878, și răscâlele dela 1869 și 1882, 
ce e drept, au întrerupt pe câte-va luni 
acâstă periodă de pace, der în viâța po
litică a unei mari puteri europene, între-

cunosce și de altă-dată, și apoi plecă 
d’aci...

•

A plecat, der acasă nu a ajuns, nici 
pe Măriora de-atuncia nimeni nu a mai vă- 
dut’o. Unde s’a fi dus? Nimeni nu scia, 
nimeni nu a putut să spună... S’a perdut, 
fără de-a lăsa vre-o urmă după sine 1 A 
perit!...

Precum tote în lume sunt trecătore, 
așa și întâmplarea acâsta începu mereu 
a-se perde din pomenirea dilnică, și a trece 
în rândul poveștilor, încât după câte
va luni nimeni nu mai amintia de ea. 
A. fost uitat Traian cu tot, cu Măriora lui 
și cu pedepsa suferită...

Intr’una din dilele de vară, cam că- 
tră seră, vine la pândarul Solomon un codrean 
și-i spune, că colo sus pe muntele Sisman, 
nu departe de „moșandra cu crucea“ ar fi 
vădut un vânător străin, necunoscut, toc
mai în momentul, când a împușcat o că- 
pridră.

Solomon îndată se puse în mișcare, 

plecând spre locul arătat, „ca să pună 
mâna pe vânătorul străin“, cu omul, care-i 
făcuse arătarea; mai luâ încă un codrean 
cu sine, și așa plecară toți trei spre munte. 
Locul numit la „moșandra cu crucea“ era 
cam departe dela Văleni. Nici că ajunseră 
la polele munților, când se și făcu nopte. 
Nu genâ însă acesta pegonitorl, căci acuși 
răsare luna, diceau ei, și apoi codrenii erau 
dedațl a călători și noptea spre acele lo
curi. Eicunosceau tote potecile și locurile 
primejdiose. Se suiră sus, și tot mai în sus. 
Cufundați în gânduri ei mergeau în deplină 
tăcere. în cât credeai, că ar călători nisce 
năluci, și silindu-se să ajungă la vârful mun
telui...

înainte de a ajunge la moșandra cu 
crucea, ei trebuiau să trâcă printr’o ștrâm- 
târe cam lungă între stânei, pe unde abia 
un om putea să străbată fără pericol. Eșind 
apoi din strâmtore, se vedea îndată, într’o 
depărtare de vre’o 60 pași, pe o luncă mică; 
moșandra numită, avend o cruce de lemn 
la verf.

Omenii merseră în tăcere. Solomon 

Baltă înainte, codreanul după dânsul, âră 
îu urma acestuia venia pîrîtorul; noptea 
era lină și forte plăcută; nimic nu se audia; 
ca într’o tăcere adâncă părea pădurea amor
țită. IncălțațI cu opinci, nu audiau unul 
pasul celui-lalt. Spunând pîrîtorul că locul 
unde a aflat pe străinul vânător era la vre-o 
300 de pași dincolo dn moșandră, apoi sciind 
mai departe, că acuși au să trecă lunca 
moșandrii, ei mergeau în deplină liniște, 
trecură strâmtârea, și — Solomon va fi făcut 
pote’vre-o 10 pași pe lunca adâncită intr’o 
lucire fericită, — când de’odată aude o voce 
venind de-a dreptul dela crucea moșandrii, 
care-i striga:

— „Stăi, câne de om, ce ești, și 
nu te mișca... Traian Șoimul îți dă respuns 
să-ți faci de trei-orl cruce, ca să te împaci 
cu Dumne4eu, pentru păcatele tale!... Gră- 
besce!... un!... doi... și...bum! — Se descărca 
o pușcătură, par’că ar fi fost eșită din stîlpul 
crucii, ale cărei bubuituri răsunară în tăcerea 
nopții pănă în părțile depărtate ale munților 
uriași...

Solomon aruncă manile prin aer, par’că 

ar fi voit să se prindă de ceva; se plecă 
însă și căciu la moment, de alungul.

Totă întâmplarea se sevârși atât de 
repede și pe ne-așteptate, încât codrenul, 
care păși în urma lui Solomon, abia când 
’1 vetju cădend la pământ îșl veni în fire, 
și-’i sări întru ajutor, der amețit, cum era, 
nu scia, ce să facă. Se întorse după al treilea 
tovarăși, ca să-’l chieme, dâr acesta era dis
părut, par’că l’a înghițit pământul...

Privind apoi spre moșandra, de unde 
venise pușcătură, vădii o umbră omenăscă 
apropiindu-se de pădure și perdându-se și 
ea într’ânsa...

*
Sosi anul 1848. De întâmplarea la 

moșandra cu crucea mai că nu se mai po
menea. Românii, gemând sub jugul apă
sător al domnilor de pământ, și sătoșl de 
libertare, se sculară cu toții contra celor 
nemiloși. In Transilvania începură luptele 
sâDgerose, cari mereu se lățiau și spre păr
țile banatice. Românimea întrâgă dela țâră 
puse mâna pe arme și se formă în legione 

I bine organisate.
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prinderi militare și incidente de natura 
acâsta apasă puțin în cumpănă.

Ce se ține de deeorațiunl, dintre cei 
decorați în a. 1870 pentru luptele din Su
dul Dalmației mai trăeso numai 18 decorați 
cu Crucea militară pentru merite, și 12 din
tre aceștia sunt în pensiune. De când a 
murit arch'ducele Albrecht nu mai esistă 
nici o persână militarăt care să aibă crucea 
mare a ordinului Maria-Teresia. Apoi de 
present trăesce un singur comandor al aces
tui ordin, adecă F. Z. M. br. Francisc 
Kuhn, care tot-odată este și cancelaruL bo
gatului și distinsului ordin Maria Teresia. 
Dintre 14 cavaleri tot ai acestui ordin 
mai serveso în activitate numai patru, adecă: 
Appel, Fejervary, Sterneck și Berchtolsheim.

Numărul medalielor de aur pentru vi
tejia de present este în armată și in ma
rină de 80, al medalielor mari de argint pen
tru vitejia, de 380, și al medalielor mici de 
argint pentru vitejia, de 535.

Ca o schimbare importantă în ordinea 
rangului din armată este posiția F. Z. M-lui 
br. Beck-, acesta adecă ca „șef al statului 
major pentru întrega armată1* și ca organ 
al comandei prâ-ÎDalte, urmeză în rang ime
diat după „comanda pre înaltă a Majestdții 
Sale*.

Mai deparre, s’a făout încă o inova- 
țiune, adeoă toți oficenijjsuperiorl și oficerii 
din statul major au o listă comună de rang, 
și astfel înaintările se vor face de acum 
înainte în tote branșele militare într’o 
formă și după aceeași normă.

SOIRILE DILEL
— 16 (28) Decemvre.

0 ordinațiune a ministrului de culte.
D 1 Wlassics a dat în cailele acestea o or- 
dinațiune, în care să dispune, ca învățătorii 
dela școlele poporale, cari voesc să fiă apli 
câți și in posturi secundare, pentru de ași 
face vr’un oâștig lateral, înainte de tote 
au de-a cere permisiunea și aprobarea oo- 
misiunei administratdre comitatense. Per
misiunea li-se pote da respectivilor învăță
tori, numai în aoel cas, dâcă inspectorul 
șoolar atesteză, că sunt zeloși, îșl împlinesc 
consciențios chiămarea și că împrejurările 
locale permit o astfel de ocupațiune. Re
curse contra hotărîrilor comisiunilor admi
nistrative sunt de a-se înainta ministrului 
de culte și instrucțiune publică.

Camera advocațială din Clușiu face 
cunoscut, că ridică suspendarea dela praxa 
advocațială impusă la timpul său advoca- 
ților români Juliu Goroianu și Dr. Teodor 
Mihalyi, osândiți în procesul Memoraneului.

—u--
Un iubitor de onieni. In săptămâna 

acesta a răposat în BucurescI majorul Traian 
Cioran, Bucurescean desăvârșit. Majorul 
Cioran era una din cele mai simpatice fi
guri din cercurile eapitalei române; des- 
părțindu-se de acâstă vieță pe care a iu

bit’o atât de mult, a cugetat la cei des- 
moștenițl de sorte, lăsându-le totă averea 
sa. Prin testamentul său olograf lasă: Ca
sele sale din calea Victoriei comunei Bu
curescI, oa din venit să se înzestreze fetele 
orfane și să se ajute tinerii meseriași în
cepători ; un legat de 10,000 lei ministe
rului de răsboiu, peutru spitalul militar; 
un alt legat de 6OC0 lei Sooietății „Aju
torul11 a clerului mirean din oapitală. Fap
tele vorbesc mai presus de orl-ce laudă. 
Fiă-i țărîna ușdră și mernoua binecuvân
tată !

— o—
Emigranțî d’n Galiția. Din Viena se 

anunță, că alaltăerl au sosit acolo 362 ță
rani din Galiția, cari provăduțl cu bani, 
dâr fără pașapârte, voesc să emigreze. 
Peste tot în timpul din urmă au început 
din nou a emigra forte mulțl țărani din di
ferite provincii ale monarohiei, cu tâte că 
li-se fac tote piedecile posibile, pentru de 
ai abate dela acâsta.

—o—
Mortea unui renumit nihilist rus. 

Din Londra se scr*e,  că un tren looal a 
strivit pe emigrantul și nihilistul Sergius 
Stepniac. Neferioitul om după sourte ohi- 
nurl muri. Stepniac, care se trage din o 
familiă fruntașă rusâscă, în tinerețe a ser
vit oa sublocotenent în armata din Rnsia. 
Mai târdiu a umblat totă țâra și a lățit 
pretutindenea idea revoluțiunii, și din oausa 
acâsta a fost arestat în an. 1878. Tot în 
acel an, a fugit diu arest și pe stradă a 
pușeat pe generalul Medinzov. Stepniac a 
fugit într’o saniă afară la țâră. Cât-va timp 
locuise prin Elveția și Italia și mai târdiu 
s’a mutat la Londra. Aci ținea prelegeri 
publice, eda broșuri politioe ■ și scria ro
mane. După aceea împreună ou prințul 
Krapotkin și cu Felix Volhovszky au re
dactat fâia periodică: „Free Itussia*  în 
limba euglesă și germană, din care multe 
mii de esemplare s’au distribuit prin Rusia, 
înainte cu câțl-va ani scrise cartea: „R.iS'a 
subterană1*,  oare a făcut mare sensațiă în 
întrega Europă. Nefericitul om a foBt. spi
ritul conducător al emigranților ruși din 
Londra.

—o—
Călindarul Plugarului pe an. 1896, 

redactat de d-1 1. Georgescu, se pote căpăta 
dela Tipografia „A. Mureșianu*  din Brașov 
eu prețul de 25 or., (trimis cu posta 30 cr.) 
Dela 10 esemplare comandate de-odată, 
unul se dă rabat. E unul dintre cele mai 
bogate și mai eftine călindare românescl, 
conținând material bogat atât economic, 
cât și literar, fârte variat și ins
tructiv și de petrecere. E întocmit anume 
pentru trebuințele plugarilor, cari în acest 
călindar găsesc o călăuză credinciosă pen
tru tote trebuințele lor.

CoJwenfwttZm Brașov. pilele aces
tea s’au văcjut prin orașul nostru câțl-va os- 
pețl mai rari, între ei și însurăței, în frunte 
cu d-nii V. Maugra, Bogdan-Duică și Russu- 
Șirianul, cunoscuții meteori „acreditați* 1 pe 
firmamentul politicei românescl.

Lumea se aștepta la lucruri mari, se 
șopteau multe pe iclj pe colo, dâr nimeni 
n’a fost în stare să pătrundă în tainele 
acestui conventicul, care, se cjioe, s’a ținut 
sub președința protopopului Maier din Să- 
liște și sub secretariatul lui Bogdan-Duică. 
Unde? — nu se scie, căci oei venițl în 
Brașov s’au ferit a veni în atingere cu so
cietatea română de aici.

Iu privința luorurilor „mariu, ce le-au 
plănuit ni-au venit la u’-echl următârele 
versiuni: Unii 4’°» oă fdtă alergarea în 
orașul nostru s’a făcut, pentru oa dnii 
Bogdan-Duică și Russu-Șirianu să-și du- 
merescă amicii asupra misiunilor lor la 
Peking-Londra-Paris-Bruxella, apoi la oon- 
tele Zichy în Budapesta și mai ales asu
pra întrevorbirilor repețite ale d-lor ou 
d-1 Jeszenszky, ce promiteau, oă le vor 
destăinui „celor competențl.“

A doua versiune spune, că întâlnirea 
s’a întâmplat numai în hatîrul d-lui G. 
Bogdan-Duică, oare credea, că pentru in
sultele verbale în restaurantul Ardeanu și 
bătăile de baston în redacția „Tribunei11, 
ce le-a primit dela d-1 Augustini, să oapete 
absoluțiă dela un preot de mir, d-1 Dr. 
Maier, și unul din cinul călugăresc, V. 
Mangra.

A treia versiune o vedem răspândită 
de foile unguresol, cari ne spun o istoriă 
despre secvestrarea „Tribunei11 din partea 
d-lui Dr. Rațiu pentru o pretenția de 9000 
11. asupra d-lui T. Liviu-Albini, proprieta
rul nominal ai fotei. Să fi fost vorba aici 
de „detronarea11 lui Rațiu din causa 
acesta. Acum „Tribuna11 de atjl re
duce acâstă afacere pendentă la tribuna
lul din Sibiiu numai la o „afacere curată 
de drept privat11, fără „nici o însămnătate 
națională11.

Ce-o fi adevăr și ce nu din tote aces
tea vom vede, dâcă vom trăi.

SCIRI ULTIME.
BucurescI 27 Decernvre. D. Em. 

Culoglu prefectul poliției capitalei 
BucurescI, d-1 Năcescu, directorul po
liției și toți inspectorii polițienești din 
capitală și-au dat acți dimisiile. Moti
vul demisiunilor, se c|.ice, că ar fi 
un conflict cu ministrul de interne 
d-1 Fleva.

Petersburg, 27 Decemvre. In 
ședința festivă a reuniunii de bine
facere slave, contele Nicolau Ignatvff 
țiDU un discurs politic de impor
tanță. In acest discurs Ignatieff 
enunciă, că Bușii, decă s’ar pute 
tracta asupra acestei cestiuni, s’ar 
esprima cu inimă durerosă asupra 
stării, în care se află rudeniile lor 
din Ungaria și Galiția.

Din România.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.11)

Bncuresci 15 Decemvre.

Cetitorii Gazetei vor găsi în cele ce 
void scrie adl și în numerile viitore, es- 
presiunea adevărată și neparțială a eveni
mentelor politice și sociale din capitala 
României. Este interesul cetitorilor acestui 
veohitî și încercat organ de publicitate, ca 
în ceea-oe privesce pe frații lor din regat, 
să afle realitatea celor întâmplate atât pe 
terenul politic și național cât și relativ la 
interesanta viâță socială și literară a Bu- 
curescilor.

Acâsta îmi va fi deci linia de con
duită în tot ce void scrie.

*

De-ocamdată voi aminti ceva numai de 
viâța politică. Literatura, său mai bine cjia 
mișcarea literară pare a-și continua som
nul ei, supărător de altfel pentru genera
ția tînără ; ici și colo câte o Carte de dra
goste — așa se intitulâză acum antologiile 
— și inoolo mai nimio. Despre mișcarea 
pe tărâmul social voiiî vorbi cu altă ooa- 
siune, după S-tele sărbători.

Viâța politică este mai viuă de când 
cu desohiderea Parlamentului. Mandatorii 
cei noi ai țărei sunt în deosebi obieotul 
disouțiunii din pressă și chiar din culoa
rele Parlamentului. Faptul, oă deputății 
și senatorii n’au avut încă nici timpul 
necesar, ca să se cunoscă între ei, ne
cum să între într’o discuțiă seriosă a 
vr’unei legi, mă dispensâză de a scrie acjl 
mai pe larg despre Corpurile nâstre legiu- 
itore.

De când s’a deschis, Parlamentul se 
ocupă pănă aoum numai cu alegerea dife
ritelor comisiunl. Mai tânjiu, după ce va 
începe discuția răspunsului la mesagiul 
Tronului, cred, că voiâ ave de oomunicat 
multe lucruri importante, nostime și inte
resante. Și acest moment nu e departe, de 
ore-oe chiar mâne, Sâmbătă, discuția răs
punsului la Mesagiu va și începe. Mai ales 
în ce privesce cestiunea națională mă void 
nisui de a fi interpretul fidel al celor spuse 
în Parlamentul țării. Și, vai, multe, și 
bune și rele, se pot spnne acjl în marea 
cestiune națională!

Numărul oratorilor înscriși la discu
ția mesagiului se urcă la vre-o 20, dintre 
car! 3 vor vorbi contra, și anume d-1 
Alexandru Marghiloman, fost ministru de 
justițră sub conservatori d-1 Ionel Grădiș- 
teanu, înflăcăratul naționalist, și F. Epurescu, 
deputatul Giurgiului.

Cu tot numărul neînsemnat de de- 
putațl oposanțl, discuția promite a fi atră- 
gătore, mai vârtos că tinerii deputațl li
berali sunt porniți pe calea de a face opo- 
sițiă vechilor liberali, oa Nae Dimancea, 
Săveanu, Chirițopol etc.

*

La RuscanI, reședința prefecturei, de 
care se ține Vălenii, se concentrase inimi
cul și se întări pentru apărare. Comuna 
acesta este aședată pe valea rîului RuscanI, 
dela care și-a luat și numele; e împreju
rată jur în prejur cu dâlurl, cari erau aco
perite cu grădini și cu arături. Valor ea 
locului din punct de vedere strategic era 
mai mult decât dubiosă, deorece atât ora
șul, cât și dâlurile dimprejur erau stăpâ
nite de mai multe puncte din apropiere, 
așa că apărarea orașului se mărginea nu
mai la apărarea dâlurilor; aceste perdute 
odată, de sigur cădea și orașul întreg în 
manile vrășmașilor.

Tabăra Românilor era aședată lângă 
orășelul românesc Slatina vechiă. însufle
țirea între Români era generală, toți ar
deau de dorul de-a se măsura cu dușmanul 
secular. Era aci o parte de infanteria re
gulată, apoi grănițerii români, er partea 
mai însămnată consta din țărani înarmați 
cu pusei și cu cose; dâcă întrebai pe ță
rani: cum cutâză ei să mergă la bătăliă 
armați cu cosa, și să se espună glonțelor, 

ei răspundeau, că deosebirea nu e tocmai 
așa de mare, căci nu totă pușcătura nime- 
resce, pănă când cosa taiă nesmintit unde 
ajunge. Și apoi Românul era dedat din 
vechime a se lupta la început cu mânile 
gole, apoi după învingere se înarma cu ar
mele inimicului.

In tabăra Românilor se mai afla încă 
o sâmă de cavaleriă, așa numiți seresani, 
cam 200 la număr; toți încălecațl pe nisoe 
cai de munte, mici, dâr bine făcuțl și 
anume aleși pentru călărit. In pitorescul 
lor costum, ca haiducii lui Tudor Vladimi- 
rescu, bine echipați și înarmați, ei formară 
o trupă deosebită și aveau chiămarea cea 
mai gingașe și grea: trimiterea și purtarea 
ștafetelor, formau legătura neîntreruptă în
tre diferitele corpuri, recunosceau posițiu- 
nile inimicului, observau mișcările acestuia 
și raportau despre tote acestea; ei steteau 
în atingere nemijlocită cu inimicul, tot- 
deuna espușl la pericolul vieței, și de aceea 
se și recrutau tot-dâuna dintre grănițerii 
cei mai isteți, viteji și #uragioșl.

Ajunseră scirl la Slatina, că inami

cul dela RuscanI dă mereu năvală asupra 
satelor române dimprejur, jefuind, prădând 
și lățind spaimă între Românii de pe-aco- 
lo. Consiliul militar hotărî în fine, să dea 
o rotă spre acest cuib al inimicului, spre 
a-1 respinge.

Cu comanda corpului de espedițiune 
se însărcina căpitanul de grănițerl Docan 
Virgil, dându-i se 4 companii de grănițerl, 
vre-o 3000 țărani legionari și 30 de se
resani.

In diua de 10 Octomvre 1848, când 
ajunsese corpul de espedițiune în apro
piere de o ora de orașul RuscanI, stătură 
pe loc și se statori planul de atac. Coman
dantul căpitan avend trebuință de unele 
informațiunl mai de-aprope despre situa- 
țiunea locală a orașului, făcu întrebarea, 
dâcă se află cine-va, care ar cunăsce mai 
d’aprope orașul numit.

Un corporal esp din rândul seresani- 
lor și salutând milităresce, răspunde:

— Să trăescl, domnule căpitan! Eu 
cred, că-țl pot servi cu informațiunile 
cerute.

Căpitanul privi la statura plăcută a 
caporalului, la fața lui seriosă melancolică 
și apoi întrebă mai departe:

— Cum te numescl, dragul meu. și 
de unde cunoscl tu Ruscanii mai d’a- 
prope ?

— Numele meu e Traian Șoimul, er 
orașul RuscanI îl cunosc de pe timpul, 
când am petrecut mai mulțl ani în acel 
oraș, înainte de-a întră în corpul seresa- 
nilor.

— Bine, dâcă e așa, atunci tu rămâi 
lângă mine ca ordonanță și eu aștept să-ți 
faci datorința ca un soldat brav și Român 
patriot!

— Să trăescl, D-le căpitan ! Void face 
tote după consciința mea, dâr ași avâ o 
rugare.

— Spune, ce voescl!
— Te rog, d-le căpitan, ca ajungând 

înaintea orașului și începând lupta, să mă 
lași a mă însoți cu tirailorii și a mă lupta 
cu dușmani cum sciu eu. De mult am aș
teptat și tot aștept momentul de astăcjl, 
și dău! n’ar fi nici o nefericire mai mare
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Un luoru pe care îl cred plin de in
teres pentru cetitorii Gazetei este uumărul 
Românilor ardeleni stabiliți în România, 
cart fac parte din Parlamentul român.

Proporția este aceeași ca și sub gu
vernul conservator.

In actualele Camere au fost aleși ur
mătorii Români ardeleni — ardeleni prin 
origine ori prin nascere :

1) P. S. Aurelian, unui dintre cei mai 
buni eoonomiștl ai țârii. Bărbat distins și 
ou multă trecere în partidul liberal, d-1 
Aurelian a fost ales în înalta demnitate de 
președinte al Camerei.

2) N. D. Moroianu banoher, de origine 
din ÎSăcele, lângă Brașov, a fost ales de
putat la Bucurescl.

3) Ion Bianu, profesor (năsout îutr’un 
sat de lângă Blașiu), deputat ales la Te- 
ouciu.

4) Ion Popescu, foBt profesor și direc
tor al soolei pedagogice (normale) din 
Berlad, ales deputat în acesta localitate.

5) Vasile Stefănescu, comerciant în 
Turnu-Severin, de origine dela Rășinari, a 
fost ales deputat la T.-Severin.

6) V. P. Sassu, mare negustor de oe- 
reale, născut în Săcele, a fost ales senator 
la Brăila.

7) Siroe Belo'scu, tot din Săoele, pro
fesor, a fost ales senator la Berlad. D. 
Beloescu este frate cu d-nii St. Beloiu și 
I. Beloianu, foști deputuțl sub conservatori.

8) G. llussu, advooat, ales senator la 
Botoșaal.

Din acești 8 Transilvăneni*)  au făcut 
parte din Parlament sub conservați rl nu
mai d-nii P. 8. Aurelian, V. P. Sassu, oa 
senatori, și V. Ștefănescu, ca deputat.

*) D-1 corespondent a trecut cu ve
derea, că — între Senatori șe mai află un 
bărbat distins, care este prin origine Ar
delean: d-1 Titu L. Maiorescu, alesul cole
giului universitar din Bucuresol. Red.

s

In numărul viitor mai multe și mai 
interesante.

X. Y. Z.

Apel*
Membrii Societății de lectură, „Inoc. 

HI. Clainu, a teologilor români din Blașiu 
pentru a contribui după putință la îndes- 
tulirea lipsei simtite a cărților de cuprins 
religios din literatura nostră, au tradus și 
edat încă în anii trecuțl2 opuri: „Epistole 
cătră un preot tinăr44 și „Pregătire la m6rteu. 
Nu e locul aici, ca să dăm o aprețiare amă
nunțită a acestora, am’ntim numai, că atât 
„Epistolele44 prin materia bogată referitore 
la oficiu! pastoral tractată într’un mod ușor 
plăcut și atrăgător, cât și „Pregătire la 
morte44 prin ouprinsul său mângăitor și 
forte nimerit ca material de pred cl, devin 
ore-cum indispensabile pentru fiă-oare 
preot.

Mai ales cătră Ven. Cler român adre
săm deol acest apel ou rugarea, ca să spri- 
jinăsoă și înouragieze acestă pornire, care 

credem, — corespunde pe deplin atât sco
pului Societății nostre, cât și spre a amplă 
golul simțit în literatura nostră bisericâsoă.

i Nu se intenționâză prin vinderea aces
tor opuri realisarea de câștiguri materiale, 
ci edarea după putință și a altora, de ace
eași valore și tot atât de instructive, — 
despre ce asigurăm pe Ven. Cler român, 
decă ne va sprijini după cum sp°răm.

Numitele opuil se pot procura dela 
Soc. de lect. Inoc. M. Clam în Blașiu și 
anume: „Epistole cătră un preot tinăr44 2 
tonuri cu prețul de 1 fi. 50 scărit dela 3 
fi. plus 10 cr. porto. „Pregătire la morte44: 
broș. 80 cr. leg. lux 1 fi. 30 cr. plus 5 cr. 
porto.

Amintim încă la acest loc, că toți acei 
On. Domni, oarl îșl vor procura sus numi
tele opuri, vor primi gratuit frumosa isto- 
rioră a D-lui Bolanden „Duoh musoălesou44, 
tradusă și edată de membrii Soo. nostre 
de lect.

Blașiu, 26 Dec. n. 1895.
Pentru Societatea de lectură Inocen- 

țiu M. Claia.
lacob Popa, Valeria Giurgiu,

preș. soc. seci-, soc.

Li t e r at ură.
Memorii din 1848/49, de Vasile Mol

dovan. Sub titlul acesta au apărut încă în 
pnmăvăra anului 1895 scrierile lui Vasilie 
Moldovan, fost prefeot de Legiune în 1848/49. 
Ele constituesc o broșură destul de volu- 
unndsă, format 8°, și de mare preț pentru 
literatura udstră istorică asupra memora
bililor ani ai revoluțiunei din 1848/49. Me
moriile sunt scrise într’o limbă românescă 
ușoră, in stil atrăgător uarativ, și cu multă 
claritate, așa încât pot fi înțelese de oil- 
care Roman cărturar dela orașe, ca ș’ dela 
sate. — Prețul unui tsemplar e numai: 
50 cr. seu 1 coronă, plus 5 or. porto pos
tai. Pentru România și străinătate 1 franc 
și 50 bani. Oomandele se fac mai ușor 
prin asemnațiune poștală (posta-utalvăny) 
la adresa: Traian H. Pop, proprietar, Boreas, 
u. p. Dicso Set. Mârton, șeu la Adminis
trația „Gazetei Transilvaniei*  in Brașov. 
Abonențn „GaseZez44, caii țin se aibă aoestă 
prețio.'ă scriere, pot se șl-o comande mai 
cu înlesnire de-odată cu inoirea abona 
mentului la începutul fiă-oărui ouartal al 
anului. Recomandăm cu totă căldura pu
blicului român acestă scriere pănă acum 
unică în feliul ei la noi Românii.

Acum în serile lungi de iernă, când, 
în vreme ce viscolesce afară, nu e nimic 
mai plăcut decât cetirea, lângă sobă seu 
la lumina lămpii, ne facem o plăcere a re
comanda călduros tuturor cetitorilor noștri: 
„Biblioteca pentru toti“, editată de cu
noscutul librar Carol Muller, publicația in
teresantă, bună și folositore în adevăratul 
înțeles al cuvântului.

Acestă „Bibliotecă14 pusă sub direcția 
d-lui Dumitru Stăwescu, cunoscutul publi
cist, se pote ceti în familia, volumele ei 

fiind dintre cele, pe cari „muma le per
mite copilului său44, adecă plăcute, morale 
și instructive în acelaș timp.

Ca înfățișare „Biblioteca pentru toți44 
este forte frumosă, având hârtiă dintre 
cele mai bune, tipar îngrijit și unele vo
lume ilustrații bine făcute. Ea cuprinde în 
general 112 pagini și se vinde numai 30 
bani (15 cr.) volumul.

Pănă acum au apărut 25 de volume 
cuprindend scrieri de ale autorilor români: 
Vlahuță, T. Maiorescu, S. FI. Marian, Dui- 
liu și Mihail Zamfirescu, Gr. M. Alexan- 
drescu, Bolintineanu, Teleor, M. Demetrescu, 
Anton Pann, Popovicl-Bănățeanu și de ale 
autorilor streini: Andersen, Carmen Sylva, 
Spencer, Wilkins, Bachelin, Theuriet, D-na 
Columb, Alfred de Musset etc.

Asupra operelor autorilor români nu 
avem de cjis, decât că alegerea este dintre 
cele mai nemerite, cât despre ale autori
lor streini, e destul să spunem, că mai tote 
sunt traduse de d. Dumitru Slăneescu, di
rectorul acestei bune publicații, cunoscut 
ca unul dintre cei mai buni cunoscutorl 
ai limbei românescl. Pentru Ardeal a se 
adresa la librăria N. Ciurcu în Brașov. Se 
trimite un număr de probă ori-cui va tri
mite numitei librării 15 cr. în bani gata, 
ori în mărci poștale.

❖
In tipografia „A. Mureșianu44 din Bra

șov a apărut: România airricolă, studiu 
economic de Dr. George Maior, profeso- 
de agricultură și fost estimator espert la 
Banca agricolă din Bucurescl. Prețul unui 
esemplar elegant tipărit 2 lei. — Valor^a 
acestui important studiu este ounoscută ce
titorilor noștri din „Gazeta Transilvaniei44. 
Purem cji-e, că e un studiu economic scris 
cu adevărată pătrundere asupra României 
diu tote punctele de vedere. In cercurile 
de aic" acest studiu este forte aprețiat, ba 
a produs chiar un fel de sensațiă. Cu atât 
mai aprețiat însă trebue să fiă el dincolo 
de CarpațI, unde ar fi fdrte de dorit, ca 
toți patrioții adevărațl, mai ales însă băr
bații dirigențl să se ocupe în modul cel 
mai serios cu Gestiunile tractate în scrierea 
d-lui Dr. Maior, cari sunt de-o importanță 
cardinală pentru viitorul și prosperarea 
țării. 4.

A apărut Liturgia S. loan Chrisos- 
tom, compusă pentru cor bărbătesc de 
loan Vitlu. Composițiunea este proprieta
tea autorului și un esemplar costă 4 fl. 
Tot de același autor a apărut piesa „Nu 
desperațiu, pentru cor bărbătesc. Prețul 30. cr

Compas românesc,
anuar financ.ar, redactat de Petra-Petrescu.

A apărut anul III din acâstă însem
nată scriere periodică.

In ea avem oglinda desvoltării și 
progresului nostru prin aședămintele de 
bani, cari iau un avânt îmbucurător în 
tote părțile locuite de Românii din Tran
silvana și Ungaria. In ea avem istoria 
acestor aședăminte, numele tuturor ace

lora, cari au contribuit la desvoltarea lor, 
și cari le conduc.

D-1 Petresou, pe lângă datele aces
tea, a mai adaus, în fiă-care an, și alte 
lucruri practice și folositore. Ast-fel la 
anul I găsim un tractat practic despre 
efectele de burse. Ce sunt ele? cum se 
negociază? cum se păstreză?

La anul II găsim un tractat practic, 
cu formulare, despre polițe său cambii. 
Cum să le scrii? cum să grijescl de ele? 
cum să te ferescl de spese de protest etc. 
Tot aici este Legea cambială tradusă în- 
trâgă.

Anul III are partea I din Legea co
mercială, care este neapărat de lipsa pen
tru orl-cine, care se ocupă cu afaceri de 
comerciu. Cine sunt comercianțl? Firme, 
registre, procuriștl, personalul ajutător. So
cietățile comerciale: colectivă în coman
dită, pe acții, asociațiunile. Fondarea so
cietăților. Ce au să conțină statutele? Di
recțiunea, Comitetul de supraveghiare. Drep
turile membrilor. Lichidarea societăților.

Recomandăm celor interesați acâstă 
scriere, care se pote procura de-a dreptul 
de la autor în Brașov. Prețul: a. I â 59 
cr., an. II și III â 75 cr. (România fr. 1.50, 
fr. 2).

ProducțiunT șl petreceri
Societatea sodalilor români diu Bra

șov învită la Producțiunea și petrecerea cole
gială, ce-o va da Luni în 25 Deoemvre v- 
c. diua de Crăoiun, în sala Hotelului Cen
tral „Nr. 1“. începutul la 7 ore săra. După 
producțiune urmeză dans. Intrarea de per- 
sonă 80 cr. Bilete se pot căpăta la D. D. 
Eremias, la Librăria Nicolae Ciurcu, la Ca- 
sina română și sera la cassă. Ofertele ma- 
rinimose se vor chita in public.

Programul: 1) Mnsica ; 2) „Sânta di 
de libertate4-', marș de N. Popov’cl, esecu- 
tat de Corul Sodalilor; 3) „Tata și fiiul44, 
dialog de I. Mureșianu, declamată de 
C. Voicu și N. Loga; 4) „Hora Severi- 
nului44, esecutată de Corul Sodalilor; 5) 
Musica. Urmeză apoi „Ginenle lui Hagi 
Petcu44, comedie în 2 acte de V. Alexan
dri. Persbnele vor fi representate prin d-mi: 
G. Purcărea, 1. Furnică, N. Griudu, I. Ar
delean, d-ș6ra E. Balea. d-uii: G. Loga, 
C. Sibian, N. Stinghe, G. Câpățină și N. 
Ardelean.

♦
Junimea română cliiorauă învită la 

Petrei crea cu dans, ce se va da în sala os- 
pătăriei din Șomcuta-mare Joi, în 9 Ian. n. 
1896. Comitetul arangiator: V. Dragoșiu, 
advocat președinte; V. Bateau, V. Coteț, 
Dr. At. Cotoț, Aug. Dosa, Aug. Dragoș, 
Teof. Dragoș, G. Lengyel, G. Micu, V. 
Nilvan membrii în comitet. Intrarea: de 
personă 1 fl. Venitul ourat e destinat pen
tru ajutorarea cu cărți didactice a elevilor 
săraci din școlele elementare române din 
Chior. Suprasolvirile se vor chita pe cale 
cjiaristioă.

pentru mine, decât de-a nu fi în rândul 
cel d’intâifi de bătălia!

Căpitanul, privind cu multă bună
voință cătră vechiul nostru cunoscut, și as- 
cultându i cu plăcere rugarea lui, îi răs
punse :

— Dragul meu, rugarea ta îți face 
onore. Eu sunt învoit cu ce dicl; la începe
rea luptei vei fi scutit de ordonanță.

Traian, mândru de cuvintele mai ma
relui său, îi mulțumi, și cu o salutare mili
tară i-se puse la disposițiune, dându-i tote 
informațiunile trebuinciose, încât căpitanul 
Docan rămase pe deplin mulțumit cu den
sul și dete îndată ordinațiunile necesare 
pentru atacul de mâne.

încă în tăcerea nopții se împinseră 
avant-posturile în direcțiunea spre RuscanI, 
încât cu vărsatul zorilor se clăreau și avant- 
posturile inimicului; îndată se dete po
runca de-a se desfășura linia tirailorilor și 
de-a merge încet înainte. O pușcătură din 
partea inimicului și lupta se deschise.

Comandantul căpitan, condus de Traian 
se aședase la un loc, de unde putea să 

vadă bine atât starea trupelor proprie, cât 
și posițiunea inimicului.

— Acum ești liberat de ordonanță, 
poți să mergi cu Dumuecleu și să ne în
tâlnim sănătoși și ca învingători după luptă, 
dise căpitanul cătră Traian.

— Să trăescl, d-le căpitan, mulțu
mesc ! Salutând cuviincios, se depărta d’aci 
armat, cum era, pe jos și lăsându-șl calul 
său în grija unui seresan.

— Dumne4eule, fiă-țl milă de sufe
rințele mele și fi față de mine însuflețit de 
simțul de dreptate!... Destul mai lăsat 
aprope 6 ani cu atâta durere apăsătore pe 
sufletul meu, se ruga voinicul nostru Traian. 
Vădându-se singur, cu o față plină de ener- 
giă și otărit de a muri, se îndreptă spre 
inia tirailorilor.

Lupta era întinsă pe totă linia și 
pușcăturile trosniau neîncetat. La început 
era cam anevoiă a câștiga teren, căci ini
micul era bine postat pe dălurile, ce în- 
cungiurau orașul, pănă ce ajunsese un se
resan la aripa dreptă a tirailorilor, și le 

arătă, ce au de făcut, pentru a scote pe 
inimic din posiția lui.

— Măi copii! Ascultați, ce vă clico 
nenea!... a pușca fără a nimeri ținta e pă
cat de praf, — numai cât atragem aten
țiunea dușmanului asupra nostră! En stațl 
nițel în pace și bine pitulați, ca să nu vă 
vedă inimicul. Ast-fel credând el, că v’ațl 
retras, va eși din posițiunea sa bine scu
tită, ca să vă caute, și atunci să-i dațl foc, 
der bine să-l luațl la țintă, că decă nu-1 
nimeriți, apoi er se retrage la adăpos
tul său.

Mergând și învățând ast-fel pe toți, 
ce au de făcut, ajunsese seresanul nostru, 
pe care pote că l’ațl gâcit, că nu e altul 
decât Traian al nostru, — ajunsese flic la 
aripa stângă, neluând în semă glonțele, 
cari vijeiau pe lângă urechile lui.

Inimicul, nesciind, că ce va să clică 
încetarea pușcăturrlor din partea Români
lor, îșl părăsi adăpostul și eși afară, der 
vai de el! D’odată îl întâmpină o ploiă 
de glonțe, care-1 făcu să vadă, că Românii 
stau nemișcațî la pândă; totă pușcătură 

română îșl nimeria ținta. Inimicul neliniș
tit și vădend perderile mari de morți și 
răniți, se vădu silit a se retrage spre 
oraș.

Am duce-o prea departe, decă am voi 
să descriem tot decursul luptei; destul, că 
Românii înaintând, încetul cu încetul, luară 
tote posițiunile inimiculni dimprejurul ora
șului și-l siliră a se mărgini la apărarea 
orașului.

Urmă apoi asaltul. Românii, turbați 
cum erau, se aruncară din tote părțile ca 
nisce smei asupra întăriturilor: șanțuri, gar
duri, porțile ferecate și baricade, nimic 
nu-i pote împedeca.

Inimicul vădendu-se d’odată impresurat 
din tote părțile și că nu mai este chip de 
apărare, și cuprins, de-o spaimă îngro- 
ditore, începu a lăpăda armele și a-o tuli 
care încătrău la fugă, pentru de a-șl scăpa 
viâța.

Comandantul lor, cu diregătoriile ora
șului, se retraseră în curtea cea mare a 
prefecturei, așteptând să vadă, ce va ho
tărî sortea asupra lor. Etă că sosesce o
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Nou abonament
la

Prețui abonamentasiusa
Pentru Austro-Ungaria:

baota raosimrai
Cu fi ianuarie 1996 st. v.

se deschide nou abonament Ia 
eare invităm pe toți amicii șl spri
jinitorii fotei mostre.

pe ■vlxl a-zx ................................. 12 fL.
pe șese luni ................................. ©fi.
pe trei luni ................................. 3 fi.

Pentru România și străinătate:
pe vlzi azi ....................... 40 francă
pe șese luni ...................... 20
pe trei ivirii ...................... io

Abonamente la numerele cu data
de Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria:
pe un an .......................................... 2 fi.
pe șese luni ..................................... I fi.

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
,,Gazetei Transilvaniei11.

Câte va cuvinte despre Variolă (Ver
satul seu bubatul).

„Nu fi nebăgător de semă în 
boia tau. (Isus Sirax.)

I

Variola, cunoscută în popor sub 
numele de versat seu bubal, este o 
bâlă forte grea și contagiosa (lipi- 
■cibsă), adecă se ia dela un om bol
nav la altul sănătos.

Acestă bblă se produce prin- 
tr’un părăsit, ce-1 inspirăm din aer, 
seu se Introduce în organism prin 
apă orî alimente. Boia este fdrte 
răspândită, ea se ivesce în toți anii 
și mai în tbte anotimpurile, făcend 
cele mai mari pustiiri, cu deosebire 
printre copii în etatea lor cea mai 
fragedă; deși nici bmenii mari nu 
sunt scutiți de acestă b61ă.

De aceea der vom da aci câte
va reguli higienice, cum trebue în
grijit un bolnav de versat, pentru ca 
b61a se nu se întindă mai departe.

Versatul se observă și la copii 
noi născuți cliiar când mama n’a 
fost atinsă de acestă bălă. De or
dinar versatul apare la copii dela 
opt luni în sus.

Versatul se ivesce cu înfierbân- 
țelă la frunte și la urechi și dureri 
de cap, durere de stomac și de șale, 
are greță și oticnell (icniturl) de văr
sături, și cu cunstipațiă (încuetura

de 
Și 
în 
la

stomacului), cu fiori de friguri, are 
pulsul tare și des, respirația desă, 
udul roșu și artțetor cu drojdii, are 
vâjâituri în urechi și ochii turburi, 
are sete și o tușă secă însoțită 
dese strănutături, limba umedă 
roșiă, și cu săgetături durerose 
gât la înghițitore, are tragere 
somn; tăte aceste simptome cresc 
pănă la tre icțile, după aceea scad.

Versatul cel bun se cunăsce după 
modul cum ese; cel bun ese mai în- 
tâiu pe frunte, pe obraz, po gât, 
piept, mâni, pe spate și pe pântece, 
în picături roșii și rotunde, și cu 
cât bubele vor fi mai rari una de 
alta, cu atât este mai bun și mai 
ușor.

Bubele versatului nu se ivesc 
dela începutul bblei, ci apar după 
trei-patru cjile în zăcere cu fierbân- 
țelă mare. Ele încep mai întâia prin 
nisce mici ridicături rotunde și ri
dicate, ca un bob de linte, roșii și 
ascuțite la verf, și în verf cu zamă; 
la trei cjil© după ce au eșit ele, în
cep a coce.

Bolnavul are dureri fdrte mari 
în tot corpul și mai cu semă în co- 
ldna vertebrală (șira spinărei) și la 
stomac, are lenevire în tot corpul, 
ochii îi lăcrămeză și câte-odată are 
durere de gât. Une-orI la bolnavi le 
curge sânge din nas și udul este 
amestecat cu sânge.

După ce bubele au eșit peste 
tot corpul, atunci căldura scade, 
adecă bolnavul se mai recoresce pu
țin câte va c|ile, în care timp bubele 
cresc, se înroșesc puțin, se unesc 
unele ca altele, fața se umflă și bol
navul simte o mare arsură peste tot 
corpul. După 3 seu 5 cțile frigurile 
apar din nou, pielea se întinde, se 
umflă pe~te tot, și cu deosebire la 
față se umflă fdrte mult. In acest 
timp vărsatul se coce, apoi fața se 
desumflă, der se umflă mânele și pi- 
ciorele, semn, care trebue să fiă pri
vit ca bun.

După aceea versatul sparge și 
puroiul face coji negriciose, ce se ; 
unesc și se curăță, lăsând în urma 
lor ciupituri destul de mari. Când 
vărsatul apare pe lumina ochiului, 
bolnavul pdte să orbescă prin scur
gerea ochiului.

Adesea versatul este forte grav, 
de ordinar însă el este fdrte peri
culos în timpul frigurilor, când în
cepe a coce; în acest timp bolnavul 
trebue îngrijit de un medic. j

Tratamentul: îndată ce la o per-. cu apă fenicată, care se va lua dela 
sonă mare seu la un copil ee ivesc farmaciă, după formula următore: 

Acid fenic 3 grame alcool 15 grame și 
apă 600 grame. Cu acestă apă se va 
spăla pe corp, fiind căldicică puțin. 
Acest mijloc ușurăză fdrte mult sufe
rințele bolnavulut, micșorându-i mân- 
cărimea, și tot-de odată servă și ca

semnele arătate, va trebui se ’i se 
dea un ceaiO, seu și mai multe, de 
teiu, seu de flore de sambucus (soc), de 
reglise (erbă dulce), borago (limba bou
lui), rădăcină de gramen (Pir), de hor- 
beam (orz) etc., în care se vor pune

câte-va picături de rom bun, care 
nu vatămă, din contră au avanta- 
giul de a scdte vărsatul. Asemenea 
beuturi sunt mai folositdre, decât 
căldura, ce se dă bolnavului prin 
acopeiirî cu multe vestminte calde, 
cari pot fi chiar vetămătdre.

îndată ce versatul a apărut peste 
tot, bolnavul se va supune la dietă, 
oprindu-se, decă se pdte, se nu mă
nânce nimica, decă înse nu se pdte 
abține, atunci se se oprescă a mânca 
bucate de carne seu grele de mis
tuit, ’i se va da însă mai mult lapte 
și supă.

T se va da o curățeniă ușoră, 
ca oleiul de recină o lingură de masă, 
seu un pahar de apă de Buda; er 
după ce curățenia și-a făcut efectul, 
se va lua sulfat de chinină ames
tecat cu antipirină seu phenacetină 
în părți egale, adecă 50 centigrame 
sulfat chinină și 50 antipirină seu 
phenacetină, amestecate la un loc 
să se ia odată, înse trebue se se 
sciă, că acestă cantitate este pentru 
un om mare; pentru copii, bine în
țeles va fi mai mică.

Se va așecja bolnavul într’o ca
meră cât se pdte de largă și bine 
aerisată, avend o temperatură (căl
dură) dulce. Patul bolnavului se aibă 
saltea (matrață, străjac) de pae, și 
plapoma se fiă cât se pdte de ușdră 
și recorosă; căci este bine sciut, că 
căldura mare este forte vetămătdre 
la acestă bolă..

Se va freca peste tot corpul cu 
rom seu cu rachiu de drojdii, și ’i se 
va da se bea un ceaiu de papaver 
rheas (papardne).

La început, când es bubele, se 
pdte face o bae caldă la picidre și 
se va pune la pulpele picidrelor muș
tar pentru a potoli durerea de cap. 
Pentru durerile, ce le are în gât, se 
va da un ceaiu de altea (nalbă) seu 
lapte de unt de migdale dulci amestecat 
cu gumi arabic. Babele se vor unge 
cu vaselină, seu cu unt de infenicat, 
(adecă oleu de in 100 grame; acid 

i fenic 2 grame), acesta este fdrte bun 
căci înlesnesce vindecarea și înlă
tură mâncărimea pielei.

îndată ce bubele au eșit peste 
tot corpul și s’au âmplut cu puroiu, 
trebue deschise una câte una bubele 
cu verful unui ac, ce mai întâiu tre
bue spălat în spirt bun rafinat și în 
urmă a-l trece prin flacăra unei lu
mânări ; și după aceea a spăla eor- 

j pul cu apă de păcură, seu mai bine

i desinfectant, adecă curățitor. Pe corp, 
decă în localitate nu se va găsi va
selină seu unt de in, se va unge 
peste bube cu o penă muiată în unt 
de migdale dulci, seu în oleici de 
măsline (unt de lemn), seu în unt 
prdspdt nesărat; acestă ungere se 
va face de mai multe-orl pe cți pană 
se vindecă.

Pentru a face ca versatul se nu 
esă în ochiți trebue să se ia dela 
farmaciă un gram de șofran (crocus 
8ativus), care se se pună în 100 
grame apă de trandafiri (apa rosata), 
și se se pună pe ochi o cârpă mu
iată în acestă apă, cârpa înse se fiă 
curată și de in; sd se pună de trei 
patru ori pe cH- Seu se face o de- 
cocțiune (un ceaiu) de rădăcină de 
altea (nalbă) și să se fierbă în apă 
cam 200 grame, lăsând’o se fierbă 
pănă va rămâne 100 grame, pe urmă 
să se strecdre bine și să se pună în 
acea apă un gram de acid boric, din 
care se vor pune pe pleopele ochilor 
cârpe curate de in, cam călduțe. 
Decă însă nu se pot găsi aceste me
dicamente în localitate, cum ar fi 
într’un sat, atunci să se pună pe 
cârpe lapte covăsit seu lapte acru, 
și așa se așăcjă pe ochi și se înoesce 
de trei ori pe (ți.

Prof. Dr. Elefterescu.

Instalarea stupului de albine.
La instalarea unei stupării, tre

bue luate în semă unele anumite 
legi, cari decă nu se observă, pot 
produce multe neajunsuri.

Mai înainte de tdte trebue, ca 
stupăria se se iacă într’un loc melli- 
fer, adecă acolo unde se află plânte, 
ce conțin miere. Der acum se nasce 
întrebarea, cari sunt acele plânte? 
Prin cercetarea fldrei se pote sci, 
că dre conține ea miere seu nu. Der 
sunt și unele plante ca trifoiul alb și 
teiul, cari pe un teren anumit și în
tr’o climă anumită, sunt fdrte bune 
pentru producerea mierei, der decă 
aceste plante se afla în alte condi- 
țiuni, atunci albinele nici nu se apro- 
piă de ele.

Stuparul începător va trebui se 
caute, că ore prin vecinătate mai sunt 
stupi, și ce miere produc aceia, 
și numai după aceea se-șl instaleze 
și el stupi, der în cei dintâiu doi 
ani numai tare puțini; după acest 
timp esperința îi va spune de sigur 
celealalte amănunte.

Dintre tote terenele, celea vâ
râse sunt mai priitore pentru stupi, 
decât ori și care altele, și cele mai 
acomodate sunt cele încunjurate de 
livecjl de trifoiu și cu deosebire tri-

•trupă de seresanl cu caporalul lor în frunte, 
intră în curte și ocupă postul la portă. In 
momentul acesta se apiopiă grupa inimică 
.și conducătorul ei întrebă: cine este co
mandantul acestei trupe de seresanl?

— Comandantele acestei brave trupe 
sunt eu! Ce poftescl? întreba Traian 
Șoimul.

— Sortea armelor a hotărît contra nos- 
■tră; siliți a pune jos armele, apelăm la sim
țul vostru de umanitate și așteptăm o trac- 
tare blândă și cuviinciosă pentru locuitorii 
acestei comune, cât și pentru apărătorii 
săi de astădl, precum ș respectarea averei.

— AudițI, copii, C9 pretinde păcăto
sul ăsta dela noi! Par’că ni-ar porunci și 
astădl,/și ne-ar amenința cu bățul!... Să fim 
umani!... Dăcă sortea i-ar fi sprijinit pe 
ei și noi am fi astădl în locul lor, cerșind 
milostivire, 6re ce credeți, că ar fi făcut 
ei cu noi ?... ScițI, că din tote luptele, în 
cari au învins ei, și au făcut prisoner! ro
mâni, puțini, prea puțini s’au mai întors 
îndărăt de-acolo!... Unde vor fi rămas!?... 
Priviți nenumăratele movile și spendură- 

tore prin tote locurile inimice, și veți pute 
ușor gâci răspunsul la acestă întrebare!... 
Să fim umani, bine ;■ hotărescă asupra acesta 
d 1 comandant al nostru, dâr pănă ce sunt 
eu aici, voiu să țin judecată asupra unui 
nedrept, care mi-s’a făcut din partea aces
tui om păcătos, care stă aci înaintea nos- 
tră! Scurtă procedură s’a făcut atunci cu 
mine, scurtă să fiă și astăzi. Așa-dâră jos 
pe bancă cu omul acesta: rușine pentru 
rușine!

Și cu una cu două, ’1 apucară băeții, 
mi-1 trântiră jpe bancă și: unu !... doi!... 
trei!... î’inumărară tot atâtea, câte suferise 
aliă-dată și Traian.

— Așa, acum te poți scula, suntem îm- 
păcațl și cred, că vei fi altă-dadă mai milos 
cu bietul Român! Acuma ascultați copii, 
ce vă mai spun: Răsbunarea mi-am luat’o 1 
Eu acum o să vă părăsesc! Dâr ’nainte 
de tote vă mulțămesc, că v’ați purtat tot- 
deuna voinicesce și m’ațl ascultat ca nisce 
copii bravii, ce sunteți! Sortea nu-mi iartă 
a mai rămâne între voi. Am primit porunca 
să plec îndată în altă parte și așa vă las 

cu Dumnedeu, vă poftesc, să ajungeți toți 
sănătoși la vetrele vostre și din când în 
când să vă mai aduceți aminte, și de ca
poralul vostru, Traian Șoimul!

— bă trăescl d-le caporal! să ne vedem 
sănătoși! ’i răspunseră bravii seresanl.

Colinde.
Noi âmblăm a colinda 
Dela-o curte la d’alta.

Colinde-mi Domne*)  
Nimerim l’acest om bun

*j Tot după doue versuri se repetă.

D’aoest om bun nu-i acasă 
Ci-i cu oalu de-a vena 
După el cine-om mâna?
Da Merge-om noi amândoi 
C’o mână ținând de lună 
Cu una ’mpletind cunună. 
Dâr oununa oui l-om da?
I-om da-o fetei gazdei
Să-i fiă de bucuriă 
Mâne-sa de veseliă.

Cruce ’n casă, cruce 'n mâsă
Să fii gazdă sănătosă
Să plătescl colina nostră
Cu-’n colac mândru frumos 
Din pelița lui Christos.
De-a sără, de-a laltă seră 
Noi stăturăm tot pe-afară 
Și ne-au nins și ne-au plouat, 
Și ne-au stropit picurile 
Pe sub tote streșinile.
Vin’ afară de nu crecjl 
Că suntem cu haine vercjl.

Bztdureasa, 1895. Gavril Popo viciu.

Maria sfântă se plimbă, 
Se plimbă în sus și ’n jos, 
Că e timpul răcoros, 
Și ’n hăinele de argint, 
Ca să nască fiiul sfânt, 
Dumnezeu p’acest pământ. 
Bună sera, Moș Crăciun! 
Lasă-mă într’un sătun, 
Dă-ml aortei după cuptor 
Ca să nasc un Domnișor.

Peu, cortele nu-țl pot da,
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foiu alb. Aceste plante dau o can
titate mare de miere albă, de un 
gust forte delicat și forte prețios.

Sălciile, pomii roditori și rapița 
8unt forte bune la începutul primă- 
verei pentru crescerea stupilor. Apoi 
sa/câznw, trifoiul alb și teiul dau în 
timp de vara cu belșug o miere 
fdrte bună, pe când cânepa, inul și 
alte plante produc o miere mai pu
țin prețuită.

0 vale strimtă și aiundă pe po
vârnișurile căreia albinele put să cu- 
legă mierea, sunt locuri torte bune, 
pentru instalarea de stupării.

Este o greșelâ mare, decă cine 
va crede, că puținele flori de gră
dină, ce le are agricultorul, sunt de 
ajuns pentru ca albinele să-și p6tă 
aduna destulă miere de pe ele; și 
afară de aceea, cea mai mare parte 
din plantele, ce le are agricultorul 
nu sunt mellifere', apoi albinelor nici 
nu le place se culegă mierea în apro
pierea imediată a stupului.

Distanța de o jumătate de chi- 
lometru, putem dice, că este cea mai 
mică pentru escursiunea albinelor.

Iuțela sborului albinei este tdrte 
mare; o albină p6te se străbată mai 
mult ca 50 chilom. pe 6ră, Când al
binele lucrătdre sunt silite să caute 
miere la o depărtare de mai bine 
de trei chilom., atunci ele folosesc 
aprope totă mierea culâsă pentru 
subsistența lor, așa încât pentrn agri
cultor numai rămâne nici un prisos.

Cu cea mai mare plăcere își 
culege albina mierea la distanța 
de D/2—2 chilometri dela stup; deci 
agricultorul trebue să cerceteze, că 
ore în acest raion sunt plânte melli- 
tere din abundanță ?

Vecinătatea viilor trebue să fiă 
ocolită, deărece albinele nu recol- 
teză nimica din vii. Trebue să se în- 
cunjure cu tătă îngrijirea vecinătatea 
fabricilor și industriilor, cari lucreză 
materii zăhărăse, pentru că din causa 
acestora pier fbrte multe albine. Ve
cinătatea lacurilor seu peste tot a 
întinderilor mari de apă, sunt stri- 
căciose albinelor din causa vânturi
lor, cari sunt mai mari și mai pu
ternice în atari regiuni.

Pentru aședarea stupulni este 
de observat, că se se așede în loc 
liniștit și scutit de vânturi mari, și 
să nu fiă în apropiarea drumurilor 
umblate, ceea ce le conturbă fărte 
mult mai ales ierna, când albinele 
au lipsă de odihnă. Arbori, este fârte 
bine de a-se sădi atât în lăuntrul 
stupinei cât și în prejurul ei. pentru- 
că umbra ce o dau acești arbori este 
nespus de bună pentru liniștea albi
nelor lucrătâre. Este rea datina de 

a aședa stupii în arșița sorelui, pentru- 
că nimic nu e mai stricăcios albinelor 
decât o temperatură prea caldă. Ob- 
servațiunile făcute, au dovedit, că în 
lipsa de arbori și de umbră, albinele 
puse în fața sorelui sunt mult mai 
iritate. Arborii mai au și un alt avan- 
tagiu însemnat în timpul roirii, pen- 
tru-că roii să acață pe crăcile lor 
și astfel se pot prinde ușor.

Aședarea coșnițelor în stupină 
în ordine are o înfățoșare mai plă
cută. decât aședarea fără ordine. Der 
cu tote că coșnițele aședate în or
dine fac o impresiă mai bună, totuși 
e mai consult, ca coșnițele se fiă 
aședate fără ordine, pentru-că prin 
acesta, găurile coșnițelor sunt în di
ferite direcțiuni și albinele lucrătore, 
și cu deosebire reginele, se pot ori
enta ast-fel mai bine la întbrcerea 
lor acasă din câmp, și prin acâsta 
mai puține regine se pierd ca în 
cașul cel dintâiu, prin care stupii 
ușor devin orfani și se pot prăpădi.

Aședarea coșnițelor în liniă dreptă 
numai atunci e bine se se facă, când 
acestea se pot pune la o depărtare 
de 2—3 metri una de alte. Coșni
țele trebue bine înțepenite pe ste- 
lagiul lor și se se pună cât se pbte 
de drept, (orisontal) pentru-că dela 
acesta atârnă forte mult ordinea și 
regularitatea fagurilor din coșniță. 
Este bine decă stelagiul se face din 
zid, și la o înălțime 6re-care, ca cer
cetarea stupilor să se potă efeptui 
cu cea mai mare ușurință.

(După „Am. Progr. Rom.“j

Originea Țiganilor.
Țiganii sunt un popor care și-a avut 

legânul pe marginile rîului Inda. Ei au 
fost goniți din țâra lor prin revoluții po
litice și persecuții religiose, au trecut in 
Egipet și Asia mică, de unde au trecut în 
Europa cătră finele secolului al XIV-lea, 
și aședându-se pe lângă Dunăre, (parte 
în România, parte în Bulgaria), au început 
a să răspândi în totă Europa. Astădl să 
găsesc mai în tote părțile sub diferite nume: 
așa, în Francia sub nume de Egipteni 
seu BoemenI; în Englitera sub numele 
Gypsies; în Italia, ZingarI, înlspania GitansI, 
etc. In tote țările pe unde să află sunt în 
stare de vagabundl.

Limba lor e o derivațiă a limbii san
scrite, ceea-ce învedereză, că sunt popore 
orientale; ei au străbătut Europa în tote 
direcțiunile, mai tot-deuna fără a să sta
bili într’un loc, s’ău amestecat cu tote na
țiunile fără a să contopi cu ele, forte puțini 
dintr’ânșii s’au apropiat de orașe și sate, I 
ca ferarl și lăutari, restul în majoritate 
sunt și astădl nomadl locuind sub corturi, 
purtându șl copii în desagi, pe cai și măgari,

Coborit’o oobcrit
Lilioră și-a nost Domn 

Domnedeu p’acest pământ 
Păgânii de Iujl l’au prins. 
Când pe Christos l’au legat 
El din graiă a cuvântat: 
Fire-ai, Iudă blăstămat!
Că locomit’ai bauilor
Datu m’ai păgânilor;
Eră pe Isus legat:
Dusu-l’a la Țărigrad.
La ourțile lui P.ilat
Dăc’ acolo au ajuns
Ei cătră Pi lat au d's : 
Răstignește-ni-1 Pilete!
Ou cununi de spini îl bate
Că de nu li-i răstigni,
Nouă împărat ni-a fi;
Pilat rău s’a supărat
Mâneci albe-a sufuloat
Și pe mânurl s’a spălat
De sânge nevinovat,
Er mulțimei a strigat:
Lege aveți și-l răstigniți,
La mine sft nu venițl,
Că-i sânge nevinovat
Și n’are nici un păcat. 

ocupându-se mai mult cu cerșitul și cu 
hoții, proști în aparență, dâr forte deștepțl 
și întreprindătorl la hoții. Acâsta națiune, 
misteridsă și nomadă, a resistat cu multă 
tăriă civilisațiunei moderne, care l-a în- 
cungiuraț fără a-1 pătrunde; nici timpul 
nici contactul, nu a putut influența ni
mic asupra lor. Au rămas tot așa primi
tivi cum au venit, ei nu să însoră decât 
între ei, conservându-șl obiceiurile și având 
religiunea lor propriă, căci de alt-fel sunt 
creștini numai după nume.

Un engles, George Baraow, membru 
al societăței biblice din Londra, a trăit 
între Gypsies (țigani) din Englitera mai 
mulțl ani, a învățat limba lor, și s’a încer
cat a răspândi biblia printre ei, a tradus 
în limba lor evangelia lui Luca, a tipă- 
rit’o într’un mic și frumos format; îndată 
ce le-a dat’o, ei s’ău gândit, că acestă 
carte sfântă îi va ajuta la hoții, de aceea 
au început a o considera ca un talisman, 
o luau în busunare tot-dâuna, când mer
geau să facă vr’o hoțiă, său vre-un omor.

In România după emanciparea Țiga
nilor, s’au încercat mulțl prnprietarl a i 
localisa prin sate, unde ședeau iărna, dăr 
cum venea primăvara, ei își luau cortul și 
copii plecând cu cățel, cu purcel cu tot. 
S’au încercat de-asemenea a-i deprinde cu 
munca câmpului, dăr n’au reușit, căci dăcă 
îi punea la cultura porumbului, ei opăreu 
sămânța de porumb, ast-fel că nu mai ră
sărea ; dăcă îi punea la sapa porumbului, 
tăiau rădăcinile porumbului tînSr pe sub 
pământ, și a doua di său a treia di tot 
porumbul săpat de ei să usca. Le place 
mult să ducă o vieță leneșă, în genere sunt 
murdari și au un traiîî miserabil. Bine în
țeles, că aci vorbim de Țiganii nomadl, nu 
de țiganii de vatră, cari au locuință sta
bilă prin sate, ba unii și prin orașe.

(Am. 'finer.)

Glume.
In strîmtore. Judele la tribu

nal: — „De câți ani ești D-ș6râ?“
D-șora: — „Eu sunt între 20 

și 30“.
Judele: — „Aceea nu i des

tul, trebue sâ spui cjiua hotărît“.
D-ș6ra: „Poimâne voi fi de 

30 de anl“\
*

O păreclie nouă. Bărbatul: „Eu 
nu sciu de ce supa acesta e așa 
fără de gust?

Soția: „Numai ți-se pare, că 
nu-i bună, der eu, am cetit în car
tea de bucate, că e fârte bună!“

La judecată. — „D-le judecător 
d-1 N. mi-a c|is, că sunt măgarul 
cel mai mare din veacul al 19-lea. 
Ce să fac? Se 1 pârâsc la jude
cată ?

Jidovii s’au furiat
Și l’au prins și l’au legat
Și la Golgofta l’au dus,
Unde pe Cruce l’a pus, 
La Golgofta loc sânțit, 
Pe cruce l’au răstignit;
Când pe Ciuoe sus l’au pus,
Plăns’a Maica lui Isus, 
îngerii au lăcrămat,
Stelele au suspinat,
Mormintele s’au deschis, 
Maica sântă tot a plâns.
Er când sufletul și-a dat, 
Pământul a tremurat;
Și mulțl morțl au înviat
Sorele ca să nu vaclă
Și-a ascuns a sale rade,
Eră luna de durere, 
Și-a luat haine de jele.

Boerenl, 1895.

Constantin Mânu, 
învăț.

Judec.: „Der la ce? Acuși deja 
veacul e împlinit11.

*
Un duel. Nu demult era se se 

întâmple într’un oraș un duel. Când 
duelanții ajunseră la locul destinat,., 
pe unul dintre aceștia, îl năpădi 
sângele pe nas. Atunci unul dintre 
secundanți strigă; „Stați domailor, 
duelul s’a isprăvit—s’a versat 8ânge“.

MULTE ȘI DE TOATE.

Venitul dîlnic al monarchilor J

din Europa,

este, după un cliar englez, următo
rul : al împăratului Rusiei 72,000 fl., al 
Sultanului 48,000 fl., al împăratului Aus
triei 30,000 fl., al regelui Italiei 20,000 
fl., al reginei Angliei, Victoria 20,000 fl., 
al împăratului Germaniei 24,000 fl., al re
gelui Belgiei 4,800 fl. Președintele repu- 
blicei francese are un venit Jilnic de 1800- 
fl.. și al F țațelor Unite de 420 fl.

*
Originea păpușelor.

Consilierul de justițiă Seeg’r din Bres
lau a ținut o prelegere în ședința membri
lor museului de anticitățl din Silesia asu
pra originei și istoriei păpușelor.

Pentru a fi mai bine înțelesă tema,, 
s’au adunat ca vre-o 40 de păpuși mai 
nouă și mai veci, din colecțiunea museului 
din Breslau, și dela unii proprietari pri
vați, și o colecțiune de fotografii preistu- 
rice de pe timpul Romanilor și a Egipte
nilor.

Vorbitorul (fise, că originea păpușe- 
lor este a se atribui puterei de-a fantasa. 
a omului.

Băiatul însuși este inventatorul pă-- 
pușei; și el nu socotesce păpușa, care e 
soțul de joc, ca un obiect fără viață, ci 
ca pe o ființă viuă. Mintea și jocul copii
lor au esistat de mii de ani și vor esista 
cât va trăi lumea.

In museul britanic din Londra și în 
cel din Leyden se află nisce păpuși de 
lemn și de piele, cari se pot mișca; In
dienii și mai târcliu Gtecii și .Romanii au 
avut păpuși pregătite din os de fildiș, de 
cari s’au aflat câte-va în catacombele din 
Roma.

In Grecia era datina, că fetele când 
erau mirese își consacrau păpușele lor deiții 
Aphrodita, și un asemenea obiceiu a esis
tat chiar și în Germania. In Germania s’au. 
făcut nisce descoperiri diu periodele vechi,, 
când se pregăteau păpuși din lut. de cari 
câte-va se află în museul etnologic din 
Berlin.

Cât de plăcute erau păpușile în evul 
mediu sa. vede din scrierile poețilol ger
mani de pe atunci și din o descoperire 
făcută în anul 1859.

Industria păpușelor era în flore în 
seclul al 16-lea și al 17-lea, când se pre
găteau în Augsburg și în Nurnberga case- 
de pupușl, dintre cari se mai află 8 esem- 
plare, anume: 5 în museul german din.
Nurnberga, 1 în museul de industriă din. 
Bavaria, 1 în museul de industriă din Ber
lin, și 1 în museul din Kensington.

Oa.lezxcLa.r'U.l septezn^xiel.
DECDEMVRE are 31 Jile. ANDREA-

Qilele tălond. Iul. v. Călend. Gregor.

Duin. 17 Păr. Dănilă 29 Toma și Dav.
Luni 18 M. Sevastian 30 Anisia
Marți 19 Sf. Bonifațiu 31 Silvestru
Mer. 20 Mart. Ignațiu 1 ian. 1895 a. n
Joi 21 S. m. luliana 2 Macariu
Vin. 22 S. m. Anastasia 3 Genoveva
Sâm. 23 S. 10 m. de Grit. 4 Isabela

CursuS pieței Brasov.
9

Din 28 Decemvre 1895.
Bancnote rom. Cump. 9.51 Vând. 9.53.
Argint român. Cump. 9.44 Vend, 9.48
Napoleon-d’ori Cump. 9.57 Vând. 9.60 >
Galbeni Cump. 5.66 Vând. —.—
Ruble rusescl Cump. 128.— Vând.
Mărci germane Cump. 59.- Vend.
Lire turcescl Cump. 10.74 Vând.
Scris, fonc. Albina o°/0 100.75 Vând. 101.75-

Du-te ’n grajdul cailor,
Ori în ieslea boi.or,
De-i avă tu loc de-a nasce,
S’ai noroo, să nasc! în pace,
Maria sfântă se luâ
In grajdu la cai se băga
Insă caii tropăiră
Maria-i afurisiră :
Stați voi, cai, nu tropăie
Că durerea mi-o măriți.
Maria sfântă-i blăstămâ :
Fire-ați oai afurisiți
De mine, de Dumnezeu,
De drag Fiiulețul meu.
Mar:a sfântă se luă,
In grajdiu la boi se băga,
StațI voi, boi, nu rumegați
Că durerea ml-o ’nălțaț).
Boii atunci asoultară
Maria le cuvântară:
Fire-ațI boi blagosloviți
De mine de Dumnec|eU) 
De drag Fiiulețul meu, 
Prin gradele lumi cele 
I en șl pae printre ele.

Zerncscl, 1895. loan Ilie,
stud.
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B ursa de Bucurase
din 25 Decemvre n. 1895.

Valori D
o

bâ
nd

a Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 &°/o Apr - Oct. 100-
Renta amortisabilă .... 5% 71 71 97.>/4

, „ (Impr. 1892 . . . 57o lan.—iul. 98 74
„ „ din 1893 &°/o 77 51 98.7,

„ 1894 int. 6 mii. •'’°/n Apr.-Oct. 93.78
„ „ (Impr. de 32. ’/i mii. 47» lai.-luiie 86 •/.
„ „ (Impr. de 50 mii 47» » 71 86.7,
„ „ (Imp. de 274 m 1890 4'7„ 11 11

„ „ (Imp. de45m. 1891 71 71 86.%
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4'70 l’ai-NDY. 86 7,

'Oblig, de Stat (Conv. rurale/ 67o 100%
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 11 71 280.-
'Oblig, comunei BucurescI 1883 5U/0 lan.--lul. 96.—

„ „ ,. din 1884 67o Mai-Nov. —
„ „ „ din 1888 57» lui-Dec. —
., „ „ din 1890 57» Mai-Nov. 94 %

Scrisuri fonciare rurale . . . 57» laa.-lulie 93 7»
„ „ urbane BucurescI 67» 71 77 101 >/,
)J » îl î) 57,, n 39.'/,
ii îi ii Iași f7o n n 81,'/,

■Oblig. Soc. de basalt artificial 67»
V.B.

77 71 . —« -

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v -r -
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1558.
Ranca agricolă....................... bCO 150 v. 212.--
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 393,-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 408-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 330.- ■
Soc. Rom. de Constr ult.div.151. 250 179.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —•—
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 110.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —, -

„ ,, „ „ 2 em. u. d. 0 100. 11 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei AA —
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 , ' ht t •1 77 —
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur

20 7 77
2009

Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. ou premii . . .
Liosuri pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
Losurî din 860 ....................
Aoții de ale Băncei austro ungară 
A.cții de-ale Bănoei ung. de credit 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondorî.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista..............................
Rente de cordne austr. 4%. .
Moțe italiene.............................

se află de veiulare ori exploa
tare o pădure în estensiune de 920 
jughere (ă 1600 stângini □).

In vecinătate, pe hotarul Buza- 
șului, să mai află de vendut spre 
exploatare o pădure în estensiune 
de 600 jughere.

In ambele păduri sunt 23 mii 
bucăți lemne de stejar, în grosime 
de 20—40 centim., — er restul sunt 
lemne de fag alb (pentru parchet, 
scânduri, etc), cam 80 mii bucăți, 
în grosime de 35—80 centim.

Deș, Decemvre 1895.
Dr. Teodor Mihali,

adv. și propr.

CADOU POTRIVIT 
DE CRĂCIUN I

Covore de podim din lână 
curată forte durabilă, se pot 
spăla, recomandă

KARL PAUL.
Depositul se află în Hala de 

mărfuri din Brașov Podu Bătu
și 1 o r. Nr. 869,1—3

S C O MP T URÎ:

Banca naț. a Rom. 57» Paris .... 27»
Avansuri pe efecte «7» Petersburg . . 47.7»■Casa de Depuneri 5V2 Berlin .... 37»Londra .... 27» Belgia .... 37»\ iena.................. 57» Elveția .... 37,7»

Cursul Sa bursa din ¥iena.
Din 27 Decemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 
Renta de oordne ung. 4% • . •
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/.2% • 
Impr. căi), fer. ung. în argint41/2°/0 
Oblig, o&il. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • •

că

Proprietar; Dr*. Aurel SSureșiianM 
Redactor responsabil: Gregoriu KSaior,
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PUBLICAȚIUNE.
In hotarul comunei Cormeniș (co

mit. Solnoc-Dobâca) depărtare de 
12—14 chilometri dela gara Restoci,

Sw*  De asiuS fsoroc nou

Ne mai pomenite șanse de câștig
oferă a

v uxluu uu pi v ijzjoi njuuua \ji igniaia, CottJ 11U.-
mai atunci veritabilă, dâcă cutior-le din me’ală galbină, în cari se pune, suntă înfășu-

Ajut©? flatai© |i ©igu?
pentruSUFERINȚE UE STOMACHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!

MijloculU celu mai bunii și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 
lorii precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutulii și plăcutulu

„Dr- IRosa’s Lebens«BaSsam£fi.
Acesta balsamii preparata cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore să dovedesce ca forte folosiotrii în contra tuturora greutățiloru de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitu, rîgăeiei, congestiuniloru, haemorhoideloru etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenita acesta balsama acum una singura și dovedita medi
camentul de casă poporal» .

Sticlei mare costă, 1 fL., mică, 50 cr. 
Mii de scrisori de recnuoscință stau la disposîțiă! 

FIȚI ATENȚII!!
Spre a evita înșelătorii, faca pe fiecine atenta, că fîă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singura numai de mine este preparata după receta originală, este 
învelita în hârtia grosă albastră, care portă în lungula ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din farmacia „zum schwarzen Adler11, B Fragner, Prag, 205—3“ în limba 
germană, boemă, ungara și franceza, și cari sunta provădute cu alăturata marcă a fa- 
brirei luată sub scutula legala. ,

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

ZDepositixl-ix prirLcipalSA prodAXcetorvLlvti

B» Fragner,
Farmacia -Zum schwarzen Adler“ Prag 205—3. 

In Budapesta : la farmacia I. von Torok.
Tote farmaciile din Brașovă, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 

chia Austro-ungară au deposits.’ din acesta balsamii de viâță.
Toth de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Praga
(Frag-er "CTn.i-v-ersa.l-IZa.vLssa.lTse)

unii medicament» sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută în 
contra tuturoru inflamațiuniloru, răniloru și umflăturilor^.

Acest'i se întrebuințeză cu succesti sigura la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțeloru cu ocasitnea îuțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiuni la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpulfi celu mai scurta; la cașuri îuse, unde s’a formata deja 
puroiu, absorbe buba și o vindecă în timpulfl cela mai scurta fără dureri.

in cutîore ă 25 și 35 cr.
Fiți atenti!

* *De-ore-ce alifia de casă uuiversală de Praga să irvi-
tăză forte desă, faca pe fiă-cine atenta, ca singura numai
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu-

r’te în hârtia roșiă pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum se se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari sunta provedute cu marca fabricei
de mai susa.

Balsam pentru aud.
(G-eiuSr-ZBaAsaixx)

Cela mai probata și prin multe încercări cela mai temeinică medicamenta pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândirea audului perdută. 1 Flacon 1 fl.

n-a LOTERIE DE CL. UNGARA
concesionată de stat.

S’s'iwaa tragere a loteriei deja 

la 5—8 Februarie 
Din 120,000 Sosuri la sorțirea a trei clase, sunt 

45,007 Câștiguri 
în sumă totală de

None milione done sute de mii corone
Urineză deci Ba tragerea loteriei

2 losTxri xxxx câ.stig'.ipe 2-
Câștigul ce! mai mare în cas favorabil este de

■

1
1
1
2
1
2
4
2
4
2

JJ
0 premie

Câștig
r

77

r

75

77

75

V

11

V

principal
n
»
r>
11

«
n
n 
n

â
71 

n 

n

7)

75

71

11

r

600,000
400.000 £
300.000
200.000 Uj
100.000 W 
80.000 W 
60.000
40 000 ka'

• 30.000. U 
20.000 $ 
îo.ooo

22,000 câștiguri

corone pe
7

14
34
17

120
226
200

4370
9000
9000

de 150

urnă
â 10.000

8.000
6.000
4.000 •;
2.000 *
1.000 ;

400 ț*
200
120
80

Câștiguri
r

71

77

71

77

77

77

71
corOne.

»
» 
n 
n

»
n

B

Și

originale clasa I. G Losurî originale eompl. pentru iote 3 el.... ... ... g,Losurî
7i los XA los 7< los 7io los 720 los $ 7ilos 7alos 'A los 7™ los y2Olos 
SOfl. lOfl. 5 fl. 3 II. 1 fl. I 60 n. 3011. 1511. 6 fi. 3 II. 
recomandă și trimite plătind înainte prețul, seu 
cu rambursă

Casa de bancă
JACOB L. ADLER,

în Brașov.9

La tragerea trecută a loteriei I de clasă ung. din losurile vândute 
de noi au câștigat Una sută cinci mii de corone.

W*  Pentru porto și lista câștigurilor pentru o clasă 
sunt 85 cr. a se trimite,
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15 bucăți 5
ti

Adever!

H

*:
*

Neîntrecută și în lumea întrega 
mare sensație au făcut

CoBlecția-Austria, 
care constă din 15 bucăți bijuterii (ar
gintării) splendide,

numai pentru 5 fl. Î5 cr.
un ciasornic Remontoir de 

aur*  fason, pentru busunar.
Regulat punctual (pe 36 ore), me

chanism de precisiune și placă emai
lată. Capacurile oiselate frumos, sunt 

lucrate din aur numit fason, care nu se distinge de aur curat și nu-șl perde 
lustrul. — Pentru mersul regulat 
o garanție de 3 ani.
1 lanț fin de aur imitat,
2 nasturi de mangete imitat de aur,
I broșe frumose pentru dame,
3 nasturi de camașe imitație de aur, 

nastur patent pentru guler,

Tote aceste 55 obiecte 
împreună cu ciașornicul de aur fason costă numai ® 6J£’«

Trimitere cu rambursa. La cas de neconvenientă se restitue banii.

I

al sus numitelor ciasorniee, dau în scris

I I
I
i
1
2

ac fin pentru cravate, 
etui pentru ciasornlcul de aur fason, 
oglindă de busunar, în ramă, 
ac de bluse aur fason 
inele imitat de aur cu brilante simile și rubine.

splendide de bijuterie

Firma de ciasorniee :
ALFRE8J FISCHER,

V i e n a I. Adlergasse Nr. 12.

cr.
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Tote comand ele sunt a se adresa la:
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® SALVADENT
Medalie de aur. (Pulvis antisepticus comp. Pop ini)

Aprobat de consiliul medical superior civil și de cel militar,
Medalie de aur.

Remediu sigur pentru în
lăturarea durerilor de mă
sele și de dinți stricați, pre
cum și a bolelor de gingii, 
gură și gât, vindecând chiar 
nesuferitul miros de gură 
și guturaiul.

Pentru desinfectarea gu- 
rei ca toaletă h igie
nică, Salvadentul în- 
locuesce cu lclos tote apele 
de gură, topind resturile 
dela mâncaie, ce putrezesc 
și infectâză.

Salvadentul se mai pote întrebuința cu succes și în contra scur
gerilor de urechi și de nas, înlocuind nesuferitul „Iodoform" în tote 
ranele și rănirile, ca pansament.

Salvadentul se găsesce în tote farmaciile și drogheriile dințară, 
precum și la inventator.

ÎO' Adresa poștală : POPINI, Bucurescî.

DEPOSITE: în Viena la farmacia A. Schmidt, I. Lugeck 3; 
în B.-Pesta la farmacia I. Torok.

Cutia ttO cr. 'iVS Nr. 831,9-16
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Anunciurl
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
administrațiuna. in cașul pu-

i

bKncarii unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

Admioistr. „Gazeta, Trans.“

Dela Tipografia „AURO A. Todoran
se

a.
Cuvântări pe Dominece. Tom. I. de re

numitul orator — în d-1 adormitul — 
Justin Popfiu, 48 predici pe 39 Do
min ecl ..................................................

Cuvântări bisericesc! (acomodate pentru 
orl-ce timp) de Ioan Papiu Tom. I. 
Ediț. II...................................................

Cuvântări bisericescl (pe Dominece) de 
loan Papiu. Tom. IÎL...........................

Cuvântări bisericesc! la tote șerb, de 
preste an de loan Papiu.................

Cuvântări funebrale și iertăciuni pentru 
diierite cașuri de morte, întocmite de 
Ioan Papiu.........................................

Cuvântări funebrale și iertăciuni. Din 
autori renumițl, prelucrate de Tit Bud 
vicariă.....................................................

Catechesc pentru pruncii școlari de Tit
Bud vicari ti......................................... —.40

Cuvinte de nur seu învățături înțelepte 
date de un părinte fiului seu, din ope
rele lui J. H. Campe traduse de I. 
Sonea..................................................—.60

Dnmneijeesea liturgiă a celui dintru sânțl 
părintelui nostru Ioan Chrysostom de 
Ioan Boroș.........................................

Ierarchia bisericesc» seu esplicarea ce- 
remonieior sacre prescrise la Chiro- 
tonia Gradelor s. Ierarchice de Ioan 
Boroș..................................................

Istoria revelatiunei divine, G. Pop. tom.
1., II. . ’..............................................4.50

Manual cnteelietlc pentru primii ani scol, 
de Basiliu Rațiti................................

Predice pentru Douiinecele de preste an 
compuse și elucrate după Catechis- 
mul lui Deharbe de Vas. Christe. Tom. 
I. dela Dom. Vameșului și a Fariseu
lui până la Domin. X. după Rosale .

Predice poporali pe dominece și sărbăt. 
ocasionall și pentru morți de Gavril 
Pop. Tom. I., II., III. și IV. Fiesce- 
care tom coslă câte...........................

Predice pre tote Duminecile și sărbăto
rile de peste an de Dr. Em. Elefte- 
rescu..................................................

Rogațiunea D-lui Tatăl nostru esplicată 
pe scurt de loan Boroș..................

Reunirea Românilor din Transilvania 
și Ungaria. Studiu National-istoric- 
religips de Nicolau Maneguțifi. pro- 
topres, ’> > , < ................................

Resultatele filosofici seu cunoștințele 
cele mai de frunte despre natura spi
rituală a omulai, despre relațiunile și 
scopul lui,, espuse în mod poporal de 
prof. Dr. ios. Frapporti, prelucrat în 
traducere liberă de I. Papiu . . . , —.60

Toma a Kempis despre imit, lui Christos, 
tradus de pe originalul latin de Ga
vril Pop canonic ........

Tipicul preoțesc din cărțile rituale pre
lucrate de Tit Bud vicarii! ....

Cartea durerii tradusă din limba fran- 
cesă de Iacob Aflu Niculescu . . . —.70

dm Gherla — Ssamos&sgvăr
pot procura uxmătoiel'e cărți:

Se muțim! Toaste pentru tot felul de 
pers, și ocas, de Tit V. Gheaja. . . .

Trandafiri și viorele. Poesii poporale de
I. Pop Reteganul. Ediț. a 11. Ampli
ficată........................................................

Țiganul la mănăstire. Poveste în versuri 
de Ar. Boca Velcher..........................

Țiganul în Raiti. Poveste în versuri de 
Ar. Boca Velchereanul . . . . .

Țiganul și magnatul. Poveste în versuri 
de Aron Boca Velchereanu . . . .

„Calendarul Aurorei" pe anul 1S96 . . 
Ultimul sicliastru. Tradițiune de G. Simu 
Versuri de dor, adunate din poeții români 

de A........................................................

—.15

— 25

fi. cr. 
Buchetul. Culegere de cântece culese de

I. P. Reteganul broș...........................—.25
Legat și aurit.................................... —.33

Barb cobzarul. Novelă originală de Emi
lia Lung......................................... —.10

Bunica și nepoțelul. Schiță din sfera 
educațiunei Lupă Ernest Legouve de
G. Snnu............................................. —.06

Cântul iii scola poporală. De luliu Pop 
învățător în Năseud. Praxă. Teoria. 
Cânturi..................................................

Cartea ilustrată pentru copii și copile. 
Cu 18 ilustrațiunl, de George Simu. 
— Acestă broșură conține istoriore și 
poesii morale spre escitarea gustului 
de cetit la copii.—E acomodată acestă 
carte și ca premii pentru școlarii di- 
ligențl..................................................

Codrean craiul codrului. Baladă de G.
Simu...................................................... —.06

Cântăreț». Novelă de Dem. Dan . . . —.15
Carmen t-jTva. Prelegere publică ținută 

prin V. Nicora prof, gimnas. — Cu 
portr. M. S. Regina Româuiei. . . .

Chiuituri de cari strigă feciorii în Joc 
de I. Pop Reteganul.................. ....

Cu verful penei. Scrieri satirieo-humo- 
ristice de Antoniu Popp. I. Monologe.
II. Humor și satiră. O broșură forte
petrecătore.........................................

Dinloirul țiganului cu S. Petru în porta
raiului de Aron Boca Velcherianul . —.25

De când se numesce femeia porumbiță? 
Poveste de Laur. Ciorbea .... —.12

Două turturele de aur. Poves: e de Laur. 
Ciorbea.................. . .... —.12

Din trecutul Silvauiei. Legendă de Vic
tor Rusă............................................. —-60

Dile negre. Versuri de Petrea dela Cluș 
— cu o prefață de G. Simu . . . . — 25

El trebue se se îusdre. Novelă de Maria 
Schwartz, trad, de N. F. Negruțiu .

Economia, pentru sodlele popor, de T. 
Roșiu. Ed. If................... ....

Felicitări în poesii și prosă la anul nou, 
diua nascerei și diua numelui cătră 
tată, mamă, moși, unchi, mătușe, nă- 
nași, tutori, preoți, învățători și bine
făcători, precum și alocuțiuni și vor
biri cu diferite ocasiunl scolastice, de 
George Simu.....................................

Filoxera omenimei. Câte-va cuvinte des
pre vinars, de A. Boca VeLcherianul

Gruia lui Novac ...........................
Horia lui Piutea vitezul.......................
Idealul pordut. Novelă originală de Pau

lina C. Z. Rovinara.............................. —.10
Iniluința mândriei. Novelă de P. C. Z.

Rovinar . . ■ • >.................. —-15
Leonat cel tîner. Istoria în versuri de

Ioan Pop Reteganul (cu o ilustrațiuue), 
o broșură cu conținut forte glumeț. 
Ca în tote scrierile D-lui Ioan Pop 
Reteganul, așa și în acesta observă 
omul o adâncă pătrundere în mora- 

tot soiul de cărți școlastice

fi. cr. 
vurile, obiceiurile și simțămintele ță
ranului român.....................................—.12

Lira Pionului seu cântarea sărbătorilor,
— Poesii relfrioso-morale, lucrate după
s. Scriptură de A. Boca Velchereanul.
Cit o precuvântare de G. Simu . . . —,25

Monologe de Antoniu Popp: Nr. 1 Pe
neașteptate . ................................ —.04
Nr. 2. Pentru ce am rămas flăcău bă
trân .................. ............................—.08
Nr. 3 La anul nou.......................... —.04
Nr. 4. Ce nici prin minte nu mi-a tre
cut ..................................... ... —.04
Nr. 5. O pățaniă....................... . —.04

Merinde dela Scolă seu învățături pentru
popor, culese din diarul unui școlar
de Dr. Georgia Popa ..... —.60 

Miseriile sociale. Novelă de P. C. Z. Ro
vinar ...................................................

Musu Someșauă. Poesii poporale române
din jurul Năseudului. Adunate și aran-
giate de luliu Bugnariti. Partea 1.
Balade....................... ..................

Nrii 76 și 77. Narațiune istorică după
Waclîsmann, de loan Tanco .... —.20 

„Nopți de iernă". Novele pentru popor
de G Simu.........................................

Nu me uita. Colecțiune de versuri fune-
brall, urmate de iertățiunl, epitafiă ș. a. 

Opera unui om de bine. Novelă origin.
— continuaroa novelei „Idealul per-
dut“ — de Paulina C. Z. Rovinar . . —.10 

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Un
volum de 192 pagine, cuprinde 103 
poesii bin i ale<e și arangiate Prețul
redus (dela 1 fi. 20 cr. la)...................— .60

Povestiri alese de Petra-Petrescu, Spe-
date franco . . .......................— 80

Pietatea poporului român seu cântări
evlaviose pentru cei-ce merg la mă
năstire, la locuri sânte și în proce
siuni. Comp, de doi preoți g c. Mu
reșeni din diec. g. c. Oradei-M. . . —.10 

Păcală și Tândală. Poveste de George
Cătană.................. .......................—.10

Pretiuul șatenului român. SfătuirI în
formă de dialog pentru elevi și. adulțl, 
compus de Ioan Pop Keteganul

Proba de foc. Comediă într’un act de
A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea 
Bogdan.................................... . .

Prin mdrte la victoria. Comediă într’un
act de Kotzebue, localisată de Irina 
Sonea-Bogdan.....................................

Probitatea în copilăria. Schiță din sfera
educațiunei după Ernest Legou e . . —.06

Poveștile Bănatului. De George Cătană 
înv. Tom. 1. II.I II. ă 25 or. tote 3 tom.

Sfaturi de aur seu calea cătră fericire
de Ar. B. Velchereanul.................. —.25

Starostele, adecă Datini dela nunțile Ro
mânilor Ardeleni. Adunate de Ion Pop
Reteganul.................. .................. —.25

Spicuire din istoria pedagogiei la noi —
la Rom. De V. Gr Borgovan . . . — .10

1 —

—.25

—.3(1

— .15

— 10

—.65

Cărți de rugăciuni.
Icons sufletul ui. Carte de rugăciuni și 

cântări bisericescl, frumos ilustrată. 
Prelucrată și edată cu permisiunea 
Măritului ordinariat diecesan gr. cat. 
de Gherla prin Vasiliu PătcașiU preot 
gr. cat. în Hotoan. Ediț. III. coresă 
și amplific. Prețul unui esempl. broș. —.40
leg..................................................... —.50
leg. în pânză...............................—.80
leg. în piele și aurit...................... 1.60
în leg. de lux.......................... 2.50—3.80

Mărgărit.arini sufletului. Carte bogată de 
rugăciuni și cântări bisericescl, forte 
frumos ilustrată. Preț—unui es. broș. e 
leg.........................................................—.50
leg. în pânză............................................... 80
leg. în piele și aurit......................... 1.60
în leg. de lux............................2.50—3.80

Micul mărgăritar suflet. Carte bogată de 
rugăciuni și cântări bisericescl, fru
mos ilustrată pentru pruncii școlari 
de ambe sexele. Prețul unui esemplar 
broșurat e .....................................
1C0 es.................................................
50 es...................................................
leg.......................................................
100 es.................................................
50 es...................................................

Cărticică de rugăciuni și cântări pentri vAvnnof cnnlorl dn omno covaln ('ti rii n

- .20

-.60

-.08

-.08

-.08
—.30
—.06

fi. cr.

. —.15 

. 12.
. 7.

. 20 — 

. 10.50 
u 

prunci școlari de ambe sexele. Cu mai 
multe icone frumose. Prețul unui es.
broș. e........................... .... —.10
50 esempl................................................
100 es......................................................
leg............................................................
50 es........................................................
100 esemplare.....................................

Visul Prea Sântei Vergure Maria urmat 
de mai multe rugăciuni frumose. Preț.
unui es. legat și spedat franco e . . —.12
50 es........................................................
100 esemplare.....................................

Epistolia D-lui nostru Isus Christ. Pre
țul unui es. legat și spedat franco e 
50 es.......................................................
100 es......................................................

altele apărute ori și unde, requisite de scs’âs pentru șcdlăTot de aici se pot procura 
casuceSarie, tot soiul de tipărituri oficidse.

Tipografia siostră primesce spre efectuire tot soiul de lucrări tipografice cu prețurile cele mai moderate. 
- Cataloge sâ trimit ori și cui gratis și franco. — — Vânătorilor se dă rabatul cuvenit. —

Și

Tipografia „AURORA" A. Todoran,
im Gherla — §®aiîiosnijvâr

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


