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Scrisori irâfrtinwvte nn •« 

primesc. — Mau no cripte nu bb 
r o trimet.

irtSERATE se primesc la Adml- 
j nlatrațlune în Brașov și la ur- 
; matdrele Birouri de anuuulurl: 

în Viena: M. Dukes, 'Sânrich 
SchaUk. Rudolf Masse, A. Oppeliks 
Nachfolgor; Am ton Opvelik, J. 
banneocr, în Budapesîa : A. V. 
Qoldbergern, Eckstein Bcrnat: în 
Bncuresci: Âpeiice Havas, Suc- 

, carnale de Boumanie; în Ham
burg: Karolyi & Liebmann.

Praful Inserțlunllor: o seria 
garmond pe e coldnă 3 or. și 
BOor. timbra pontra o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. seu 30 bani.

.de ,iD‘cr^<cx^rzzo^. 52)

„gazeta’1 iese in fia-care di.
Asemene țenrn Ansiro-Unwna: 
Pe un an 12 fi., pe șese ioni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe an.

Pentru. Eomânia si străinătăți;
Pe un an 40 franci, pe șâne 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineca 8 franol.

Se prenumără la tâte ofioieie 
poștale din întru și din arară 

și la dd. colectori.

UmiMimi' pentru Brustur 
administrations a, piața Tiaro, 
Tftrgnî Inului Nr. 30 etațîu 
I.: pe un an 10 11.. pe șese 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusul în cusă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., po trei luni 
3 fl. Un eeemplar o cr. v. a. 
aeu lo bani. Atât abonamen
tele cât si in sere iun il o sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 285.- Anul LVIII. Brașov, Duminecă,, 24 Decemvre 1895.

Din causa sfintelor sărbători diarul nu Ya 
apăre pănă Mercur! săra.

Partidele unguresc! și Românii.
A

Brașov, 23 Decemvre v.
In prejma sărbătorilor catolice 

și protestante gazetele unguresc! 
s’au ocupat cu întrebarea, ce se se 
facă și ce să se întâmple, pentru-ca 
în fața serbării mileniului, — adecă 
a împlinirii de-o miie de an!, de 
când urmașii lui Arpad au descă
lecat aici pe pământul vechei Pan- 
nonii, — se se înlăture marea duș
mănie, ce domnesce aeji între par
tidele maghiare și se pâtă astfel 
Ungurii sărbători în pace și în ar- 
moniă ceea ce numesc ei „cucerirea 
țării. “

Se fim uniți, (țic foile lor, cel 
puțin pe timpul serbării mileniului, 
căci așa pretind interesele stăpânirii 
nostre asupra naționalităților. Tre- 
bue să arătăm lumii, că suntem 
vrednici de simpatia și stima ei și 
de aceea, dăr încă mai mult pen
tru de-a ține în frâu și a înăbuși 
„ura și dușmănia“ naționalităților 
contra nostră și a statului maghiar, 
să ne dăm mâna unii cu alții în 
anul 1896.

Așa glăsuesc foile unguresc! și 
prin ele căpeteniile partidelor ma
ghiare. Ei cer dela guvernul Banify 
să facă un pas împăciuitor dându-le 
chizășie, că în viitor legile vor fi 
respectate și față cu oposiționalii, și 
că la alegeri nu se voi1 mai întâm
pla abusur! și volnicii, cum s’au în
tâmplat păn’ acum.

Nu mai trebue se spunem, că 
corifeii unguri, când vor să delăture 
acele rele și abusuri, tot numai la 
ei și la interesele lor să gândesc. 
Er cât despre noi ei la ori-ce pas 
caută a se îngrădi, ca nici într’un 

chip națiunile nemaghiare să nu pâtă 
ajunge și ele a se bucura de liber
tate și de drepturi naționale în pa
tria lor.

Și nici că-i mirare, când serbă- 
rei mileniului ’i s’a dat și ’i se dă, 
din partea celor ce au pus’o la cale 
însemnătatea, că patria acesta este 
numai și numai proprietatea Ma
ghiarilor, pe care au pus ei piciorul 
acum o miiă de ani.

Și decă vă trebue o dovadă, 
n’aveți decât se cetiți ceea ce a 
scris de curând kossuthistul Bartha 
Mikloș, cjicend, că puțin le pasă, 
decă Românii vor lua parte la săr- 
barea mileniului or! nu, „căci fără 
de ei nu vom fi mai mari, pentru-că 
ei și așa nu sunt cetățeni, ci duș- 
mani“.

Vedeți der cum se gândesc la 
noi âmeni ca Bartha și soții săi. 
Acăsta trebue se ne facă să înțele
gem, că dela ast-fel de omeni nu
mai la rău ne putem aștepta.

Fiind-că însă, cu totă ura și bâr- 
felile contrarilor, și noi Românii 
simțim, că avem o rădăcină în 
acestă patriă, mai vechiă decât a lor; 
fiind-că avem aspirațiunile nostre și 
cultura nâstră națională, asemenea 
mai vechiă decât a lor; fiind-că voim 
se trăim pe străvechiul nostru pă
mânt, cu limba, obiceiurile și dati- 
nele nâstre strămoșesc] și cu drep
turi naționale, trebue ca în fața unor 
ast-fel de stăpânitorl se ne îngrijim 
noi înși-ne de sârtea și viitorul 
nostru.

Decă contrarii noștri susțin, că 
noi Românii nu numărăm nimic în 
acăstă patriă, atunci la rândul nos
tru este de-a lucra așa, ca se le 
dovedim, că în viitor nu vom mai 
fi buni numai ca se ne vărsăm sân
gele pentru apărarea patriei, ci va 
trebui să se țină semă de noi și 

când e vorba, ca patria se se bu
cure și se serbeze.

Pentru-ca însă se sosescă acel 
timp, ca să nu mai cuteze nici un 
Ungur, fiă din ceata guvernamentală 
ori oposiționalăse-și bată joc de Ro
mâni, este de lipsă se facem ceea ce vor 
se facă acuma contrarii noștri, adecă 
se ne unim și să ne întărim fa
langa luptătorilor pe tâte terenele, 
ca să putem păși în lupta de apă
rare și de revindicare a drepturilor 
nâstre ca un factor puternic.

Numai un singur gând trebue 
dăr se avem cu toții în aceste vre
muri critice, cum se ne putem re
culege mai bine puterile, ca se ne 
punem în piciâre și se stăm drept 
și cu capul ridicat în fața dușmani
lor neamului nostru, pretinc|ând cu 
tăria drepturile nâstre.

Revista politică.
Wlassics cătră învățătorii dela 

ȘCOlele poporale. Ministrul de culte 
ungar, șovinis'tul Iuliu Wlassics, din 
incidentul anului milenar al Maghia
rilor scrie un articol umflat și bom
bastic în cțiarul ,,Neptauitok Lapja“, 
adresându-se cu el cătră învățătorii 
școlelor poporale din Ungaria. Re
producem aci unele pasagii mai 
marcante diu amintitul articol. Sită 
ce dice 'asaltatul ministru: „In so
cietatea maghiară pas de pas în
vinge (??) puterea adevărului. Stră
lucirea culturei nu lumineză acuma 
numai piscurile, ci și câmpiile. La 
acestă schimbare îmbucurătore, fără 
îndoială a contribuit mai mult cor
pul învețătoresc". Apoi Wlassics es- 
clamă în modul următor: „Pe în
vățător îl încunjoră copii săi, pe cari, 
el îi cresce, și face din ei âmeni și 
patriot,! credincioși! Cresceți adeverați 
patriot! maghiari! Suntem puțini, deci 
se mântuim patria nostră de desbi- 

nari sociale!" Și tot în tonul acesta 
continuă cunoscutul ministru șovi- 
nist, încât ți-se pare că vec|l o Șoftă 
(popă turcesc) turcâscă cum își bate 
pieptul cu pumnii în esaltarea lui 
nemărginită.

Apponyi și milleniu’. In ajunul 
Crăciunului unguresc, marele co
rifeu al partidei naționale maghiare, 
contele Apponyi ea scris în fâia 
„Bud. Tagblat", un însemnat articol, 
în care vorbesce despre pacea, 
care ar trebui se domnescă în
tre partidele maghiare, acum în 
prăjma măreței sărbători a „milleniu- 
lui11, care trebue se afle națiunea 
maghiară unită. In acest articol 
Apponyi zugrăvesce viu starea tristă, 
în care a adus Ungaria guvernul, 
care — dice dânsul — „calcă în 
piciâie legile, și acum cu viclenia, 
acum cu putere volnică, ba câte
odată chiar și cu crudime îi răpesce 
cetățânului drepturile sale legale". 
Iu fața acestor stări triste Apponyi 
întinde mână de pace guvernului, 
decă acesta se va lega înaintea na- 
țiunei, că va face să domnescă și se 
se respecteze legile și libertatea alege
rilor. Acest articol a făcut o adîncă 
im presiune nu numai asupra publi
cului maghiar, ci și asupra multor 
din partida guvernului chiar, așa în
cât ministrul president Bânffy s’a 
vedut silit, să făgăduiască, în vor
birea sa ținută la anul nou — când 
i-au gratulat mlamelucii lui, — că va 
face, ca dieta îndată după redeschi
derea ei, să desbată proectul de lege, 
care are de scop, să înființeze jude
cata Cui iei în treburi electorale. 
Adecă se nu mai fiă în viitor nu
mai fîșpanii, viceșpanii și comisiile 
lor, cari să hotărască asupra recur
surilor în contra abusurilor și ne
dreptăților săvîrșite la alegeri ci 
Curia regescă din Pesta să judece 
în viitor asupra lor.

FOILETONUL „(IAZ. TRANS. “

Colinde.
I

Resărit’a răsărit,
Mândră stea în Răsărit: 
Lumii povăț.uitdre, 
Tuturor mângăitore.

Rade d’albe-a a sămenat 
Pe pământul însetat 
De cerescă mântuire 
Și de sfântă miluire.

Saltă cetele ceresci, 
Cântă glasuri îngeresci, 
Și ’n biserici la altare 
Se aduce jertfă mare.

Sună clopotul duios
Că ni s’a născut Christos 
Pace și Mântuitor 
Nemului suferitor.

Un popor nemiluit 
Și de vecuri prigonit.

Sârele-i s’a ’ntunecat, 
Fruntea i-s’a încruntat 
Sub cătușa umilirii, 
Sub blăstămul neunirii.

Munte și câmpiă-1 plâng, 
Și nădejdile-i se frâng, 
Der credința o mai are 
In ceresca ți îndurare !

Mintea să ne lumineze,
Greul se ni-1 ușureze
Si se fiă ajutor
Nemului suferitor!

Traian H. Pop.

II
Dâmne, mare-i mila ta!
—- Greu se sbate ’n sortea sa

III
De cu seră pănă ’n zori, 
Vin la noi colindători; 
Fața ni-se ’nveselesce, 
Inima ne ’ntineresce.

Domne, mare-i mila ta!
— Bine-te-vom-cuvânta, 
C’ai trimis mângăitore 
Sfântă di de sărbătore;

Ai trimis pe fiul tău 
Vecinie omul-Dumnedeu: 
Sufletul să ne 'ntărescă 
Și amarul să ’ndulcescă;

Vrăbiile.
(O istoridră de Crăciun de Emil Pcschkau).

In grădinile publice, cari încon- 
jâră în semicerc marele oraș Praga, 
s’a făcut acum liniște. Sosiae erna 
și ea alungase cântăreții, cari să adă
postiseră odinioră aici, prin frundi- 
șuri, și cetele viâe de copii, cari se 
înveselesc atât de mult cu fel de 
fel de jocuri printre straturi și pe 
cărări, ba une-ori și prin păturile 
vei’di de erbă. Acum mai sburătă- 
cesc numai vrăbii și mierle prin de
sișul deșert, cufundându-și ciocul în 
acoperișul subțire de zăpadă, er pi- 
țigoii se cațără în sus și ’n joa pe 
crengile pomilor. Micile râbe ale co
piilor au dispărut și numai singura
tici omeni, iubitori de preumblare 
alergă di de db la aceeași âră, peste 
pământul înghețat tun, spre a-și în

tări mușchii și a-și înviora nervii. 
Pe lângă aceștia să mai preumblă, 
firesce, și alții, cari să lasă bucuroși 
pradă gândurilor lor, seu omeni, cari 
au se vorbescă une-ori lucruri, cari 
să pot mai bine spune în singură
tate, decât în vuetul ulițelor; seu în 
sfîrșit âmeni, cărora pacea liniștită 
a locului le alină durerea inimii.

Diotre cești din urmă părea a 
fi femeia înaltă și slabă, pe care, 
îmbrăcată cu totul în negru și cu 
fața acoperită de un văl cernit, o 
puteai vedea în fiă-care cțb înainte 
de amedi aici. Asprele .trăsuri ale 
feții sale, espresiunea seriâsă, strictă 
a acelora, și ținuta-i poruncitâre și 
puțin cam țepănă au făcut de cei 
ce să preumblau pe-acolo i-au dat 
porecla de: „bătrânul maior". Ea 
inse nu se supără pe nimeni și decă 
’i s’ar fi spus acestă vorbă, abia ar 
fi fost atinsă. Dânsa pășesce liniștit 
pe cărarea sa, privind seu la drepta 
seu la stânga. Numai arare-ori se 
opresce, spre a privi cum vre-o 
mierlă își caută hrană, seu spre a 
observa vr’o păreche de vrăbii, cari 
să bat pentru o bucățică de pâne.
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Pertractările pentru reînoirea pac
tului dualistic s’au început Vineri în 
3 Ianuarie s. n. în Viena. Minis
trul de finanțe Lucacs Laszlo și mi- 
nistrul-president Banffy Dezso au 
plecat în 2 Ianuarie la Viena. Cele 
două guverne s’au învoit ca primul 
obiect al pertractărilor se fia ces- 
tiunea băncii.

Evenimentele în Turcia. In im
periul otoman încă nu s’au liniștit 
stările provocate prin turburările 
Armenilor. In fine Armenii după 
ce în alte ținuturi au fost învinși 
și revoltele lor mai neînsemnate au 
fost suprimate, s’au concentrat în 
numer de 12.000 în forturile dela 
Zeitun. Armata turcescă trimisă se 
nimicescă acest cuib revoluționar, 
n’a putut isprăvi aprope nimica, și 
de aceea puterile europene s’au adre
sat cătră Pbrtă, ca acesta se pri- 
mescă ajutorul lor. Depeșele sosite 
din Constantinopol anunță acum, că 
Porta a primit intervenirea puterilor 
pentru suprimarea revoluționarilor 
din Zeitun. După ce va fi supusă 
și massa revoluționară a Armeni
lor concentrat! în Zeitun. se va vede 
în fine, că bre este în stare seu nu 
guvernul tuicesc de-a restabili or
dinea în imperiul otoman.

In ajunul s.-lor serbâtori.
(T). Mare sărbătbre serbăm ac}!, 

iubiți frați Români! sărbătârea păcii 
și bunăvoirei, serbătbrea luminii și 
mântuirii.

Opt-spre-c|ece vecuri sunt, de 
când marele împărat Traian al Ro
mei ne-a așec|at aici la porțile îm
părăției sale, în trecătorile barbari
lor. Timpuri de mare și gloriosă 
aducere aminte, când străbunii noș
tri îngenunchiau pe câmpul bătălii
lor, cerând dela Dumnezeul arma
telor laurii biruinței, seu cununa 
martiriului — cum dice nemuritorul 
Bălcescu.

Și Dumnezeu li-a dat biruința. 
Der veni o cji, când roiuri de 

popore barbare năvăliră peste acest 
pământ, când pustiirea pășia îna
inte, când dreptatea sălășluia în jaf 
și „legea în vârful săbiei11.

Au trecut însă toți și multi s’au 
prăpădit, der noi Românii am ră
mas, căci scris este, că răbdarea și 
viitorul rămân poporălor bărbate, — 
er un proverb român 4ice: „apa 
trece, pietrile rămân“.

Am rămas și aici suntem.
Viscolul ispitelor nu ne-a do- 

borît; bmenii sângiurilor nu ne-au 

prăpădit; ferul și focul atâtor văcuri 
de restriște n’au mistuit viâța nbs- 
tră, căci am luptat pentru cele mai 
scumpe comori pământesc!: limba și 
legea, și dreptul și libertatea au fost 
idealul nisuințelor nostre, er „teme
iurile dreptului și ale libertății nu 
pier în veci“.

Luptat’au părinții și moșii noș
tri, luptat'au unul, ca o sută. Ori 
cât de prigoniți, ori cât de asuprit! 
și năcăjiți erau, în inimile lor se 
afla tot-dăuna un colțișor în care se 
ascundea sămânța libertății, virtutea 
și curagiul.

Fost’au și vremuri, când ispita 
i-au făcut să rătăcâscă din calea cea 
dreptă. Der în momente de mare 
primejdiă, ângerul mântuitor al iu- 
birei frățesc! i-a deșteptat din rătă
cirea lor, li a arătat calea cea dreptă, 
calea unirei între frați, mama și-a 
regăsit fiii și valurile dușmane, ce-i 
amenințau cu înghițire, s’au frânt 
de stânca credinței și statorniciei 
luptătorilor.

Grele timpuri au fost atunci, 
der mai grele și mai viforose trăim 
acum.

Poporul român dintre Tisa și 
Carpați trece prin probă amară de 
foc; nouă curse i-se pun, nouă amă
giri și ispite îl încârcă, urgia străi
nismului și neînțelegerile în sînul 
propriilor săi fii îi pregătesc de nou 
o crudă umilire. Vânturi reci și cu- 
tropităre îl bat cu furia din tote 
părțile. Libertatea și bună-starea lui 
aprigi și nenumărat! dușmani are. 
Strem e privit în coliba sa părin
tesc», vitreg tractat și prigonit este 
pe pământul său strămoșesc. Domnii 
și boerii nâmurilor străine gând rău 
și-au pus în potriva nostră; ei se- 
rnănă ură și zavistiă între noi, ca 
cu atât mai ușor să ne înfrângă cre
dința în puterile nostre și nădejdea 
în viitorul nostru.

Să veghiăm, fraților, și se nu 
mai așteptăm mântuirea, decât dela 
hărnicia nbstră. Frățiă neînfrântă se 
legăm între noi și zid de unire ne- 
dărîmat să ridicăm din șirurile nos- 
tre; ast-fel să fim gata a întâmpina 
luptă mare, luptă sfântă pentru limbă, 
lege și moșia, căci 4>ce'se.- că lupta în- 
tăresce pe cel slab și primejdia mă- 
reșce pe cel tare.

In acestă mare și sfântă 4*  a 
nascerei Mântuitorului lumii, să des
chidem ușile inimilor nostre pentru 
pace și bunăvoire între noi.

Când aceste daruri ceresc! se 
vor sălășlui în inimile nbstre ale tu
turor, puterea poporului român va 

cresce și uneltirile inimicilor nu vor 
pute sparge rândurile nbstre, înche
gate prin puternicele legături ale 
dragostei frățesc!.

Atunci ne va fi dat și nouă, să 
prăsnuim în ticnă și eu bucuriă nas- 
cerea Mântuitorului, în ajunul căreia 
dorim tuturor Românilor de bine: 
serbători fericite!

Camera Deputaților din BucurescT,
ținută la 20 Dec. 1895.

'(Cestiunea națională.)

La paragraful 3 ia cuvântul d-1 Ionel 
Grădișteanu, care cfice că nici iu mesagiu 
(disoursul tronului), nici in proectul de res- 
puns nu se vorbesce absolut nimic de ces
tiunea națională, și reamintesoe primului 
ministru ardorea, ou care odimoră la Orfeu 
văioărea sortă fraților de peste munți. Gu
vernul unguresc, de atunci și până astă-c|l, 
nu e’a arătat mai tolerant față de Românii 
transcarpatini.

Aduce aminte d-lui Sturdza discursul 
din Senat. Oratorul crede, că primul mi
nistru nu se va lăpâda de principiile emise 
de d-sa îa oposițiă, și va resolva acâstă 
oestiuDe de esistență pentru neamul nos- 
st.ru. De câtă-va vreme s’au răspândit în 
public svonurl alarmante. Tacerea mormen- 
tslă, cu care înconjură cestiunea națională 
mesagiul actul, se pare că dă o confirmare 
acestor svonurl. Speră, că d-1 prim minis
tru le va da o desmințire oategorică 
(aplause).

D-1 Dem. Sturdza răspunde, că în 
mesagiele din tote statele nu se intră în 
amănuntele politicei e.-.teriore. Mai spune, 
că guvernul are o continuitate în ideile 
sale. Trebue sâ avem încredere îu ideile 
sale. Trebue pe urmă sâ avem încredere 
în înțelepciunea Regelui, care e și el un 
factor politic iosâmnat.

D-1 I. Grădișteanu — Nu m’am în
doit nicl-odată.

D-1 Dirn. Sturdza: Nu mâ întrerupețl. 
Eu nu sunt orator, ca d-vostră și ’ml pierd 
șirul. Ori poce, voițl intenționat sâ mS în
curcați? Domnule Grădișteanu, Statul are 
secrete, pe caii nu pot sâ ți-le spun d-tale, 
ori cât ai fi de curios.

Cestiunea națională n’am inventat’o 
nici eu, nici d-ta, și a-și dori se ’mi dai rețeta 
cum se resolvim imediat cestiunea națională. 
Trebue inse răbdare.

Primul ministru cetesce apoi pasagiul 
din discursul său dela Iași, unde deolară, 
că dorința sa cea mai vie a ca : armonia 
cea mai țrățâscă se domnescă între Unguri și 
Români.

Acesta e programul meu! sfîrșesee 
d-1 Sturdza.

Crima din Bușteni.
In 4>lele trecute s’a întâmplat 

o crimă înfricoșată în comuna Buș
teni, lângă Sinaia. Etă după „ Țara*  
amănuntele acestei fărădelegi.

In Bușteni esistă o fabrică de hâvtiă 
sub firma C. S. Schiel, ai căruia lucrători 
se compun din tineri unguri, români și 
fete românce. Se înțelege, că din causa 
nationalităței și mai ales a drăguțelor mun- 
tence, rivalitățile și-au aruncat mărul dis
cordiei ast-fel, că flăcăii unguri și români 
îșl purtau ură, și de câte-orl se întâlneau 
la joc, cârta se isca între ambele partide. 
In sera de Dumineca trecută era joc mare 
la Hotel Carpați. Se adunaseră toți flăcăii 
Unguri și Români. Lăutarii cântau jocuri 
naționale, er flăcăii Români cu fetele jucau. 
Tocmai când ei erau mai aprinși în joc 
Ungurii cer a se cânta ceardașiă. Românii 
nu-i lasă, și ei încep să cânte unguresce și 
să înjure pe Români.

După puțin timp Ungurii, plecă, ceea 
ce a mirat pe mulțl, căci ei rămâneau în 
tot-dâuna cei din urmă. Dânșii plecând de 
aici s’au dus și s’au înarmat cu pari și cu
țite. Unul din ei fiind cismar a adus cuți
tele, cu care taie piele, forte ascuțite. Ast
fel înarmați în număr de 9 s’au ascuns în 
pridvorul unei case în apropierea podului 
de pietră de lângă fabrica de hârtiă, aș
teptând eșirea flăcăilor români dela joc. 
Ajutați de întunerecul nopții nu i a putut 
dări nimeni.

Pe la 11 noptea, spărgându-se jocul, 
flăcăii Români au început să plece. Unii 
au luat’o în susul Buștenilor, alțl pe linia 
ferată, er alțl patru — nenorociții — avend 
locuințele în josul Buștenilor, trebuiau să 
trâcă pe lângă casa unde Ungurii îi aștep
tau. Aceștia iau lăsat să ajungă pănă la 
podul de piâtră și de-odată Ungurii sar ca 
nisce bestii cu pari asupra lor, cari deși 
surprinși s’au apărat voinicesce. Atunci 
parte din Unguri scot cuțitele și încep ai 
măcelări. Unuia din Români vădend, că 
nu-1 pot birui îi deteră o lovitură în cap cu 
un par atât de puternică în cât îl lăsară 
mort jos, apoi încep a da și în ceilalți 
flăcăi culcându-i la pământ mai mult morțl.

Ungurii speriațl să nu fiă cunoscuțl 
fug ca nisce 'lași lăsându-și victimele scăl
date în sânge. Proprietarul fabricei, care 
nu se culcase încă, audind sgomot se duce 
în fabrică și dă alarmă. In urmă chemân- 
du-se autoritățile constată barbaria săvârșită 
de Unguri.

Locul unde se petrecuse crima era un 
lac de sânge. Un parapet al podului era 
plin de creerl. Lângă dânsul cadavrul unui 
nenorocit cu capul strivit cu totul. Ochii 
eșițl din orbite, gură, dinții, fălcile, tote 
sdrobite. Alături de el un alt flăcău, care 
d’abea respira. Avea la gât o rană mare, 
din care sângele nu mai înceta curgând.

Asiafii în ajunul Crăciunului, 
domnesce o tăcere deosebit de adâncă. 
Omenii, cari de alt-fel să văd și acum 
pe-aici, au se facă a4i târguelî; nu
mai bătrâna femeia n’are a îngriji 
de nimeni, și punctual ca tot-deuna 
pășește ea pe drumul rotund, după 
ce din turnul bisericei învecinate s’a 
vestit a treia bră de după amefli. 
Seriosă și liniștită ca tot-deuna merge 
ea, pănă ce ajunge la țărmul rîuiui. 
Strălucirea ținutului estins, care-i co
pleșește vederea, o atrage a4i mai 
departe, și ea mai pășește o bucată 
de loc spre rîu, păDă ce casele ca
pitalei, cari par a năvăli spre ea, îi 
închid drumul. E o privelisce forte 
tristă aici, ^i zăpada să străduesce 
înzadar se ascundă defectele aco- 
perișelor cu fruntiță și hodorbgele 
din grădinițe.

Numai una dintre case pare 
ceva mai prietinbsă și tocmai îna
intea acesteia stă locului femeia, 
spre a se uita la o copiliță, care să 
jocă îa grădiniță un joc cu totul 
neobicinuit. Ea după-ce înfipsese 
adecă în păment o rămurea de brad 
să așe4ă pe-o lădiță de lemn și 

acum legă cu ață albă de fiă-care 
ac al rămurele-i o bucată de pâne. 
Atât de străduitor îșl săvârșește co- 
pilița lucrul, încât nu observă pe 
femeia, care stă răfiimată de gard 
ș’o întrăbă cu voce binevoitbre:

— „Ce faci acolo, mititico?“
.Copilița să înspăimântă și cu 

ochii săi mari și albaștrii privesce 
uimită la femeiă. Când însă acăsta 
o întrebă a doua oră, 4i°e serios și 
sărbătoresce:

— „Fac un pom de Crăciun 
pentru vrăbii “.

Femeia nu se pote stăpâni, se 
nu surîdă, deși un suris nu se po- 
trivesce nici decum cu trăsurile în
durerate ale feții sale. Atunci mi
titica se înroșesce pănă ’n albul 
ochilor, și cu o voce plină de do- 
jană îi 4ice :

— „Tu nu-’mi cre4b stai de 
pândesce deci“.

Apoi scote un strigăt ademeni
tor și, nu trece mult și de-odată 
vrăbiile încep a veni una după alta 
și în curând rămureua de brad e 
înconjurată de o cetă de vrăbii, cari 
ciupelesc din sfărîmăturile de pâne.

Femeia pășesce acum mai aprb- 
pe, și în vreme ce să aplecă spre 
copiliță, s’o sărute, acăsta zăresce 
lacrimi în ochii ei.

— „Der de ce plângi ? ;Țl e și 
ție fbme, ca vrăbiilor mele?“

— „Nu, der și eu avui odini 
oră o copiliță cu plete brunete și 
ochi albaștri, întocmai ca tine. Și 
eu o iubiam atât de mult.... Mamița 
ta încă te iubesce, de sigur, fbrte 
tare ?“

— „O da, și tăticul mă iubesce 
și mai mult, — nu, der el o 4’ce 
tot-deuna și apoi dice și mamița, 
că ea mă iubesce mai mult, și în 
urmă să certă împreună. O, amân
doi mă iubesc“.

— „Atunci îți va aduce negre
șit moș Crăciun forte multe da
ruri “.

— „O nu! Noi suntem săraci 
și tăticu d’ce, că moș Crăciun are 
să îngrijescă de atâția, încât pentru 
noi nu ne mai rămâne mult“.

Femeia privesce hăinița sără- 
căciosă, care învelue trupul copiliței 
și apoi să uită la vrăbiile, cari încă 
tot ciupesc din pomul ei de Cră

ciun. Se gândesce apoi, că ea are 
destul spre a face un pom de Cră
ciun pentru bmenii săraci, apucă 
pe mititica de mână și o rbgă, să 
o ducă la părinții ei. Ajungând la 
casa acestora, urcă două trepte 
strimte și șubrede, er apoi ccpilița 
apasă pe clanța ușii și femeia întră 
în bucătărie, o chilie mică și seră- 
căciosă, der de o înfățișare lumi- 
nosă și prietinbsă. Vasele de cuină 
sclipesc și strălucesc. In chilie dom- 
nesce e adevărată bucurie. Copiliță 
deschide ușa odăii de locuit și fe
meia întră, der — o negură să aș
terne pe ochii săi, ea trebue să se 
țină de scândura dela ferestră, spie 
a nu se prăbuși. Și deja o tînără fe
meiă zace palidă la picibrele ei, îi 
cuprinde genunchii și strigă numai 
un singur cuvânt: „Mamă!“

Femeia îșî vine acum erăși în 
ori. Fața ei e seribsă și aspră ca 
mai ’nainte, și ea își întorce privirea 
spre a nu întâlni ochii fiicei sale. Pri
virea ei trece prin ferestră, și adânc 
în jos zăresce înfiptă în pământul 
acoperit de zăpadă o rămurea de 
brad, în jurul căreia sburătăcesce o

st.ru
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La pântece o altă desehiclătură, i-se dăreau 
intestinele. Lângă celalalt parapet cei doi 
flăcăi se svîrcoleau într’un lac de sânge în
chegat.

Toți au alergat a da ajutorul priin- 
cios celor trei răniți, dâr pănă la diuă nici 
unul n’a mai dat sem de viâță.

Din cei 9 asasini 7 fugiseră chiar în 
fabrică, reluându-șl lucrul cu cel mai mare 
sânge rece, er doi au fugit peste munții 
din împregiurime. Autoritățile sosind și bă
nuind, că autorii sunt lucrători din fabrică, 
au făcut perchisiții și dărind pe câțl-va 
din ei plini de sânge i-au arestat, er în 
urmă aceștia au dat pe față și pe ceilalți 
complici. Imediat au fost legați și arestați 
într’o măcelăria. Sosind gendarml rurali 
s’au pus în urmărirea celorlalți, pe cari 
i-au și prins.

Anunțându-se parchetul din Ploești, 
a doua di au sosit d-1 procuror, judecăto
rul de instrucția și grefierul. Ancheta a 
durat douâ dile. Din cei 9 bandiți vinovați 
s’au găsit numai 6, cari au fost trimiși la 
închisorea din Ploiești.

Din Bucovina.
— Decemvre 1895.

Ni-a retezat vorba ministru) de culte, 
că Rutenii au să capete un gimnasiu ruten 
și Românilor nu le trebue. Ei au unul cu 
patru clase ca vai rle densele în Sucâvă, 
în Cernăuți nu se pote, eăol, cum dise mi
nistrul, nu sunt Români împrejurul Cer
năuților!

A fi, i-a fi păpat statistica căpitanului 
Barleon, care nu vre odată cu capul sâ 
scie, că sunt comune române împrejurul 
Cernăuților. In ciuda d-sale magistratul 
Cernăuților decise a-se înființa un gimnasiu 
german cu clase parale pentru Români și 
Ruteni. Ca să fiă clase paralele pentru Ro
mâni nu ne mirăm, oăcl comunele împre
jurul Cernăuților sunt comune române, cel 
puțin au fost pănă ce n’au avut nisce preoți 
nepăsători, cari tremură de frica căpitanului 
M. Barleon.

Ne mirăm, unde sunt preoții din aceste 
comune: dorm, ori nu sunt acasă? De ce 
n’au cerut să li-se facă un gimnasiu român ? 
— Ba ei sunt acasă, der cjic, că nu-i bine 
a te strica cu guvernul. Tot lingăi guver- 
mall. cari pentru o strinsură de mână îșl 
vend nația și nu fac nici un sporiă în 
comună, oi o lasă pradă urgiei rutene și 
polone.

VoițI argument — să mergem la Cu- 
ciur-Mare. Are patru preoți, — nu ni-ar 
spune d-1 protopop Ar. Berariu, câtă is
pravă se face în catechisațiă, oum stăm cu 
nația romană, și cine-i causa, că poporul 
român se pierde, cu șcâla, catechisația ? 
La ce să se tăgăduesoă, au după an să 
pierdem terenul în Cuciur-Mare ? Sunt două 
școli, câți copii români s’au trimis la gim- 

nasiul din Sucâva? Protopopii sunt datori 
a da cont nației, și de aceea ne adresăm, 
că-1 cunoscem, și seim, că pâte vindeca 
răul și-și va câștiga merite neperitore !

Tot așa am voi să seim, ce-i ou Vo- 
loca? Tot citesce lumea despre cârciumele 
pe-acolo și are o școlă de două olase, la 
care se aplică un învățător, care nu Stă 
tocmai în renume bun, și este pensionat, 
adecă neapt la o altă școlă, der oa condu
cător la școlă română este bun, oa copiii 
să nu facă nici un progres. Seu pote face 
progres în școlă, său în alt loc, oăol pănă 
acuma nici un copil n’a mers la șcălele 
medie. Sunt ore Volocenii așa de proști, 
seu că îi fac numai alții proști, cari trăeso 
de pe spatele lor, vendendu-i ca pe boi la 
lucru în România.

Aceste două comune au câte 4—5000 
de suflete, șiar face frică celor din Cer
năuți, când ar ave preoți și învățători 
la loc.

Da Corovia? Niol de-aiol n’a eșit un 
copil la școlele medii și apoi n’are ore 
drept ministrul, decă di°6, că gimnasiu ro
mân nu este de cerință?! Se înțelege, că 
nu este de cerință, când pote în fruntea 
acestor sate sunt omeni, cari n’au lucrat, 
pentru binele poporului, seu pote au lucrat 
și lumea română nu le cuuosce meritele, 
ci numai căpitanul Barleon, romano fagul 
cel mai aprig, după cum ne spuse și „Ga
zeta Bucovinei".

Au venit grele timpuri, neghina s’o 
ciuruim, fiă Cuciur-Mare seu mic, căci ori-ce 
întrelăsare este o trădare de nem, care cere 
mare răsplătire.

Căletorescu.

SCiRILE ?BLEI.
— 23 Decemvre.

yiua nascerii Reginei României s’a 
sărbat Dumineca trecută 17 (29) Decemvre 
în Bucurescl. Consiliul de miniștri a feli
citat pe Suverani. Ministru președ. Sturdza 
a adresat Reginei o vorbire, în care a cjis 
îutre altele: ....„Românul cu drag și cu iu
bire se uită spre Regele său, spre Regina 
sa, spre întrăga familiă Regală. Majestatea 
Vdstră, prea grațiosă Dămnă, dațl însă 
Tronului Românesc o strălucire deosebită. 
Bunătatea covîrșitdre a inimei Vostre și 
geniul revărsat asupră-vă de sus, ca un 
dar neprețuit, au dus' numele și renumele 
Vostru peste fruntariile năstre, încât nu e 
țâră și popor cult, unde numele reginei 
Elisabeta a României să nu se pronunțe 
cu admirațiune. Mai ales iubită și venerată 
sunteți între Români, în mijlocul cărora 
trăițl, și cari au fericirea de a Vă urmări 
pas cu pas. Ei pronunță numele vostru cu 
mândriă, căci sunteți Regina lor". M. S. 
Regina a esprimat viuele Sale mulțumiri 
D-lor miniștri și a convorbit cu fiă-care din 

D-lor. Apoi Majestățile Lor au primit Casa 
civilă și militară Regală, oarl au present.at 
de asemenea felicitări M. S. Reginei. In 
aceeași di, un mare număr de D-nl senator 
și deputațl, înalțl funcționari și notabili, 
s’au grăbit a presenta felioitările lor, îns- 
criindu-8e la Palat.

—o—
Pentru comitetul din Brașov al Aso- 

ciațiunei publicăm scrisorea următore, pe 
oare o primim dela un plugar român din 
Feldioră: „Știm, D-le Redactor! Cu oca- 
siunea adunărei despărțământului Asooia- 
țiunei ni-ațî promis și am cetit și în pre
țuita nostră Gazetă de Dumineoă, oă din 
banii, oe s’au strîns atunol la adunare și 
mai înainte cu cărticioa veți înființa și în 
comuna nostră Fuldiora o bibliotecă a Aso- 
ciațiunei și ne veți da cărți de cetit. Am 
tot așteptat, căoi așa era vorba, că se va 
face cât mai de grabă, der văd că au sosit 
sfintele sărbători și noi n’am căpătat încă 
nimic. Ne rugăm, Știm. D-le Redactor, eu 
și toți ceialalțl membri dela noi, cari au 
contribuit, să ne dațl esplicațiă, că ore ce 
s’a fi întâmplat eu banii aceia? Decă ono
ratul comitet a înființat bibliotecă în altă 
comună, să ne spuneți, ca să nu mai aș
teptăm de geaba, că pentru asta nu ne 
pare rău, numai să seim ce e. Noi plugarii 
numai cam aoum ierna și în sărbători mai 
putem ceti oâte ceva, dâcă avem ce, că 
după ce se deschide lucrul oâmpului în- 
zădar ni-țl trimite cărți, că nu mai putem 
sta de ele. De aceea ne-am ruga de D-Vos- 
tră, să ne dați puțină esplicațiă, ca să nu 
mai așteptăm de geaba. Feldioră, 21 De
cemvre 1895. Al D-Vostră de bine voitor: 
Rusu Pilfia*.  — Ne pare rău, că nu pu
tem da încă lămuririle cerute aci. Aștep
tăm insă, ca însu-șl comitetul să delăture 
nedumeririle publicului, care cu drept cu
vânt pâte pretinde să ’i se spună, pentru 
ce ore nu se duo în deplinire hotărîrile adu
nărilor generale?....

— o—
Un țer»n român la ministrul Perczel. 

Țăranul român George Cârțan din Oprea- 
Cârțișora, care de mic copil a slujit la oi 
în România, a servit apoi mai mulțl aul 
în miliția austriacă, er de atunci e tot baciu 
la oi, — ne împărtășesce, oă el a fost de 
două ori la Budapesta, unde în mai multe 
rânduri a avut intrare la nNoag Miltosag 
belig Minister*.  Se duse adecă bietul om 
ou o jalbă la ministrul de interne Percze), 
dela oare ceru, să ’i se dea și lui voiă de-a 
face negoț cu cărți, pe cari să le vândă 
âmblând din sat în sat. De ani de dile tot 
ârnblă bietul om pe la diregătoriile dela 
Făgăraș, der n’a putut căpăta licența do
rită. S’a dus, în fine, la ministrul Perczei, 
care l’a primit în audiență lungă, der uu 
s’a putut înțelege cu omul nostru, eăol mi
nistrul nu scie românesce. A venit ca tăl- 
maoiu un secretar, care înțelegea vorba ro- 

mânescă, der nu putea ceti hârtiile româ
nesc ale baciului, pentru a căror tălmă- 
oire a fost chiămat încă un funcționar cu 
numele Kadar. Prin acesta și-a spus Ro
mânul jalba, er ministrul i-a promis, oă-i 
va împlini voia, dâr promisiunea minis
trului a rămas vorbă golă. S’a mai jăluit 
baoiul și în contra mai multor primari și 
notari așa d. es. în contra primarului N. 
Soiopu din Streja Cârțișora, I. Gomșa din 
Găinar, G. Bunea din Nou, An. Friedrich 
vice-primar în Cârția, D. Poparadu notar 
în Cărțișora, D. Marcu din Sărata, G. Vas 
vice-notar și alții, despre cari <fise, în 
diferite rânduri i-ar fi luat ou puterea din 
oi, făcându-i pagube forte mari. Ministrul a 
promis, că va da poruncă să se cerceteze lu
crul, dâr nu s’a făcut nimio. Bietul român 
a âmblat de geaba pe la Budapesta, căci 
glasul Iui n’a aflat ascultare.

—o —
0 copilă vândută. La primăria ora

șului Clușiu a sosit dilele acestea o scri- 
sâre, în care o mamă, cu numele Gernye- 
szegi Gondos Eszter, se plânge, că ea și-a 
vândut o copilă a ei, căreia îi lipsea o 
mână, proprietarului unei panorame, cu nu
mele Weiss Sâmuel, având să primâscă în 
timp de 5 ani câte 80 fl. în fiă-care an. 
Weiss însă a înșelat’o, căci în timp de doi 
ani nu i-a trimis femeei, decât 60 fl. De 
aci plângerea ticălâsei mame, care și-a vân
dut fiica pentru bani.

—o —
Pungășii de Crăciun. In ajunul Cră

ciunului (gregorian) la Paris a fost lume 
neobicinuit de multă prin biserici. Der și 
pungaș’i au avut de lucru! Numai într’o 
<ji s’au arestat peste două sute. .Intre aceștia 
se aflau și două ser^itore, Valentina Derroy, 
de opt-spre-4ece primăveri, și Cecilia Piat, 
de șepte-spre-dece ierni. Amândouă fetele 
în flârea vârstei, rămăseseră fără stăpân și 
fiinu-că citiseră în gazete, oă se câștigă bune 
parale furând mărfuri de prin magazine, 
îmbrățișaseră și ele profesiunea asta. — De 
o lună de (lil® — mărturisiră ele la polițiă 
— trăim din meseria asta, și nu ne putem 
plânge, că ne-a mers rău !

— o—
Aruncat îu Seina. Joi săptămână, pe 

la orele cinol sera, trecătorii de pe cheiul 
Louvrei din Paris, fură atrași de țipetele 
unui necunoscut, care eăcjuse în apă de pe 
parapetul podului Neuf, încercându-se a 
înota și a se lupta contra curentului apei, 
îndată mai multi omeni au alergat în aju
torul acelui necunoscut și ieușiră să-l scape 
în momentul când îl părăseu puterile. Lu
mea forte mirată de acâstă bae pe timp 
de iârnă, începu să întrebe pe acel necu
noscut, scăpat dintr’un îneo sigur, despre 
căușele acestui accident. „Mă numesc Do
minique Chauseivit, dise acesta, și pe când 
treceam pe puntea Neuf fui atacat de doi 
individl, cari săriră asupra mea, mă apu-

ceta de vrăbii, cari tot ciupesc din 
rămurea. Și erăși o cuprinde un fel 
de farmec, ea nu îșl pote retrage 
piciorul și trebue se asculte vorbele 
sărmanei femei tinere:

— „Mamă, ertă-ne! Ertă-ne de 
dragul copiliței nâstre! Decă te-am 
părăsit, neascultând de tine — am 
păcătuit greu. Dâr el — el, iubitul 
meu bărbat, nu merită, se fi atât 
de crudă.

„Piua-noptea a lucrat el, ca se 
o putem duce de acjl pe mâne. O, 
mamă, de ai sci, ce însemnă a sta 
fără ajutor între streini. Der n’am 
putut resbi cu necazul. N’avurăm 
nici un noroc în străinătate. Omenii 
sunt atât de neîncreȚetori față de 
streini, er noi n’aveam nici un prie
tin. De aceea ne-am reîntors, de 
două luni deja suntem aici. Noi nu 
voiam să cerșitorim dela tine, ci el 
nădăjduia, să găsescă din nou lucru 
aici, în orașul lui natal, unde-1 cu
nosc omenii. Și după aceea, decă 
ne-ar merge erăși bine, după aceea 
voiam să venim la tine, — spre a 
te ruga de iertare!"

Bătrâna femeiă stă încă tot cu

capul întors. Acum goliseră vrăbiile 
pomul, și sburară mai departe, — 
mai departe. Ele nici nu mulțămiră 
măcar copiliței, ci sburară de acolo, 
ca și cum s’ar înțelege de sine, că 
vagabunejii lumii de pasări, vrăbiile, 
trebue nutrite, și apoi lăsate să sbore 
— unde voesc. Der era totuși fru
mos, că sărmanele vrăbii ș’au avut 
pomul lor de Crăciun; bunul D-Țeu 
a voit, ca prin copilița, care cu 
dragă inimă a hrănit pe păsărele, 
se se lege pace și împăcare între 
acești omeni. Și acestă copilița, care 
să lipesce acum lingușitor de ea, și-i 
sărută mânile—nu i 6re nepoțica sa?

Ea îșl întărce capul, strînge pe 
copilița la sine și nu să retrage, 
când mama copilului îi apucă cea
laltă mână și i-o acopere cu săru
tări fierbinți.

O clipă mai târețiv ea iertă și 
pe bărbatul, căruia înainte cu ani 
îi urmase fiica în contra voinței sale. 
Și tâte acestea s’au întâmplat așa
dar’, pentru-că vrăbiile căpătaseră 
un pom de Crăciun!

Brașov. Moș Crăciun.

Cântec de Crăciun.
Colindâtorii ne vestesc
Pe pruncul sfânt, dumnedeesc, 
Oare coboră între noi
Ca sâ ne scape de nevoi.

Din depărtatul resărit
Mântuitorul a venit
Aici la noi și ne a scăpat
De strămoșescul nost’ pâcat.

Der lumea eră s’a râit,
Deci vino dela râsărit
Tu prunc dumnedeesc și sânt,
Vino ’ntre omeni pe pământ.

Vino și-alungă pe cei răi:
Pe vameși și pe farisăi
Pe precupeți și pe tâlhari
Ce sub firmă de cărturari

Strică moravuri și strică legi,
Vîră în lume fărădelegi,
Fac de uresce frate pe frate,
Sub scutul legei ei fac păcate.

Vin’ de-i sdrobesce cu al tău cuvânt
Atot puternic de trei-orl sfânt, 
Lumea să fiă și să rămâie
Bună și dreptă pănă ’n vecie!

T. P. R.

TeofiB e copiS,
Beți voinici și trăițl bine,

Când s’a însurat Teofil Vultur 
d-la noi, uu mai era fecior fălos în 
șepte sate ca el. Și avea de ce se 
fiă fălos, că era singur la mă-sa — 
Țic la mă-sa, că tată-s’o murise cam 
pe la sapa de-a doilea, și el s’o în
surat ierna, îd câșlegile Crăciunului. 
Apoi avea stare și rânduelă, rămase 
de tată-s’o o moșiă mare, casă bună, 
șură cu grajduri de amândouă păr
țile și amândouă pline de vite, apoi 
oi, porci, bucate și câte și mai câte 
rămân de o gazdă, cum fu tată-s’o 
Pavel Vultur, fruntașul satului.

Și nu puteai ejice nici că-i hîd 
trăsnitul de Teofil, cu tâte că nici 
rupt din sdre nu era, der era drăcos, 
desmierdat, ținut ca pe apă puțină, 
că fusese singur la ai lor, și era îm
brăcat ca un domnișor: tot eu cisme 
încrețite, cu ciâreci înșinorați, cu 
clop cu petele și cu câte nebunii 
tote.

Destul că se îndesau fetele, care 
de care se între în dragul lui Teofil, 
să între în averea cea mare. Dâr
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oară de mâni și reușiră a-ml paralisa orî- 
oe mișcare. Acești doi indivizi îmi luară 
apoi un portmoneu, care conține 2,600 fr. 
și m’au arunoat în Seina*.  Cașul se cerce- 
t6ză de polițiă.

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

„Nu fi nebăgător de seină în 
boia ta*. (Isus Sirax.)

II

Pentru a feri pe bolnav oa se 
nu rămână ciupit de versat pe față, 
trebue se se întrebuințeze următo
rul lec: se ia o cârpă curată, se 
fierbe linte cu lapte dulce pănă se 
slăesce bine, după aceea se întinde 
pe acea cârpă și se pune pe obraz; 
acesta începem a-o face după ce ver
satul a prins a se usca, și se pune 
de două ori pe efi pănă se curăță 
cojile de tot.

Acum, ca medicament pentru 
versat, este necesar a. se lua dela far- 
maciă următorul medicament: Pulv. 
de borax, Șofran (crocus sativus) din 
fiă-care câte 3 grame; Sirop de cui- 
șbre (caryophilata) 24 grame; Licor 
anodiu 8 grame; apă de scorțișore 
(cinamomum) 100 grame; Sirop de 
scorțișbre (cinamomum) 15 grame; 
și apă 150 grame. Se se pună în- 
tr’o sticlă, din care Bă se ia câte o 
lingură la fiă-care oră.

—o—
Din conacul din Belgrad. De când 

regina Natalia petrece în conacul din Bel
grad, a intrat din nou veseliă în castelul 
regeso. Pănă acum tinărul rege Alexandru 
avea în împrejurimea sa numai societate 
de bărbați, dâr eu sosirea reginei s’au des
chis porțile și pentru elementul femeiesc. 
Piarele din Belgrad spun, că în șalele cas
telului, unde vedeai mai înainte numai ge
nerali, miniștri și alte persone oficiose, se 
aude acum și risul vesel al femeilor și fe
telor tinere. Regina are de gând să dea 
mai multe baluri în decursul ernei, și se 
dice, că s’ar fi esprimat cătră un diplomat 
care se bucură de încrederea ei, că îșl ține 
de datorință părintescă, de-a distrage pe 
fiiul ei, la care ea a observat aplicare spre 
melancolia.

Candidat de advocat bine 
calificat, cu pracsa omnilaterală în 
cele iuridice și administrative, cu 
cunoscință perfecta a limbei ma
ghiare și germane se primesce în 
cancelaria advocatului din 
Budapesta

l>r. Km iii ii Ilabeș 
(IV Magyar utcza 30).

Salarul lunar se urcă conform 
calificațiunei respectivului candidat 
la 50—80 v. a. Oferte cu tbte da 
tele cele de lipsă sunt a se adresa 
la cancelaria susnumitului advocat.

Invitare.
Reuniunea femeilor române pentru 

ajutorarea văduvelor sărace din Brașov și 
Săcele arangiază, în presera anului nou, 
Duminecă, în 31 Deoemvre st. v. (12 Ian. 
st. n.) a. c., o petrecere de dans în sala cea 
mare a teatrului.

Invităm pe acăstă cale pe P. (T. pu
blic românesc, care doresce să petrecă pre
săra anului nou în o mare familiă roma
nică aici în Brașov.

Invitări speciale nu se mai trimit.
Inoeputul la 8 ore sera.
Prețul de întrare: 1 fi. de persdnă.

Pentru Comitetul Reuniunei:
Brașov, 22 Decemvre, 1895

Maria Popea, Dr. Iosif Blaga
Presidenta Reun. Secretariu.

ProducțiunT și petreceri.
Marți în 7 Ianuarie 1896, (a doua <h 

de Crăoiun) mai mulțl studențl del a gim- 
nasiul român din Blașiu vor arangia în 

Făgăraș în sala „Lauritsch*  o produețiune 
musicală-teatrală în favorul ambelor scole 
române din Făgăraș. începutul la 7% ore 
sera. -După produețiune joo. Comitetul 
arangiator.

V

Luni, în 6 Ianuarie, musica orășenesoă 
din loc, sub conduoerea dirigentului A. 
Brandner, va da un conoert în sala nouă 
de concerte, cu un program bogat și 
ales. Intre altele se va cânta și piesa 
românescă „Știi tu.“ începutul la 8 ore 
sera.

*

Societatea modalilor români din Bra
șov învită la Producțiunea și petrecerea cole
gială, ce-o va da Luni în 25 Decemvre v 
c. diua de Crăoiun, în sala Hotelului Cen
tral „Nr. 1“. începutul la 7 6re șăra. După 
produețiune urmeză dans. Intrarea de per- 
sonă 80 or. Bilete se pot căpăta la D. D. I 
Eremias, la Librăria Nioolae Ciurcu, la Ca- 
sina română și săra la cassă. Ofertele ma- 
rinimose se vor chita în public.

♦
Corul vocal rom. gr. or. din Chinez 

(Knâz) arangieză. un conceit împreunat cu 
dans la 26 Decemvre st. v. 1895, în favo
rul corului arangiator. Pentru cor: Traian 
Bratescu, dirigent. începutul la 7 ore sera. 
Intrarea de personă 50 cr., de famiiiă 80 
cr. In pausă se vor esecuta jocurile națio
nale : „Călușerul și Bătuta*,  sub conducerea 
vătavului Constantin Boșu din JadanI. Ofer
tele marinimose se vor chita pe cale dia- 
ristică cu mulțămită.

Avis publicului.
In 19 Ianurie cu ocasiunea dechiderii 

festive a noului edificiu al reuniunii de pa
tinatori se va aranja pe ghiăță o mare pe
trecere costumată. Se plănuesce un joc 
festiv cu titula: „Regele ierna îșl ocupă 
noua sa casă de plăoere.*  Se reoer urmă- 
torele constume : regele „ierua“, regina 
ghieței, Nicolau, servitorul Rupprecht, prun
cul Isus, prinț carneval, cei trei crai dela 
răsărit, oolindatorl, „noptsa lungă*,  „gerul*  
„frigul*,  cam 20 copii ca „fulgi*  de nea etc.- 
In suita prințului carneval pot să. fiă folo
site constume de tot soiul.

Conducerea reuniunii rogă pe toți 
aceia, oari voesc se iee parte la acea pe- 
treoere să binevoiesoă a se înscrie în căr
ticica aflătore la servitorul reuniunii, indi
când tot-odată și constumele ce și-le-au 
ales.

In privința constumelor se păte ori 
cine consulta cu domnii Dr. Carol Schmidt 
și Dr. Carol Iahn, Dumineca și Luni (5 și 
6 Februarie) dela 12—1 și d. a. 3-4 la 
locul de patinat.

După-ce succesul petrecerii conste
rnate atârnă dela participarea numărosă a 
publicului, de aceea subscrisul comitet râgă 
publioul iubitor de patinat să bine-voiesoă 
a lua parte în număr cât de mare.

Comitetul reuniunii de patinat 
\din Brașov.

Nou abonament
la

6ÂZMA TMSttVâlIlI
Cu fi Ianuarie 1S96 st. v.

se deseliide nou abonament la 
eare invităm pe toți aniieii și spri
jinitorii foiei mostre.

P'reS&sS abonamentialluîi
Pentru Austro-Ungaria:

pe ixzn. an. ....... 12 fi.
pe șese him .................................. S ±1.
pe txei 1-ulxi.î. ....... 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe nan. an.
pe șese luni 
pe trei luni

40 franci
20
IO

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

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

Pentru România si străinătate: 9
pe un an ................................... 8 franci
pe șese lunî .... 4 ,,

Abonarea se pote face nmi ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei™.

SOIRI ULTIME.
BucurescT, 22 Decemvre v. îm

prejurarea, că s’a amânat banchetul, 
ce avea se se dea pentru părin
tele Lucaciu de cătră Ligă, Joi 
sera, tocmai în momentul, când 
era se se adune lumea, este privită 
aici ca un semn, că guvernul actual 
e hotărît, se împiedece ori-ce de- 
monstrațiă de telul acesta. Se 4ice 
chiar, că demisionarea prefectului 
politiei a urmat din causă, că n’ar 
fi luat măsuri de-a nu se face de- 
monstrațiă la primirea lui Lucaciu 
din partea studenților. O foie din 
Bucuresci anunță, că Dr. Lucaciu 
a și plecat acasă, la Sisești. — Ar 
fi și timpul, ca să-l vadă odată pa- 
rochienii săi, căci de 3 luni și ju
mătate, de când a eșit din închisore, 
e tot pe drumuri.

Colinde.
Colo susu mai din sus

Domnului meu*)
Sunt doi bradl încetenațl
Da sub bradl cine-s culcați
Sunt doi bouri, bouri suri 
Un’ mai mare și-un mai mic 
Cel mai mare s’a sculat 
De bură s’a scuturat 
Din gură s’a lăudat, 
Că nu-i acel vânător 
Car’ pe min’ să mâ vîneze 
De cum cjiua ’n preâmblare

*} Se repetă după fiă-care rend.

Der nici noptea ’n zăcSto-re
Da d&u luon bun bărbat
El bine Fa ascultat
Și bun aro și-a încordat
Și tare l’a săgetat
Prin dragi piciorele sale 
— El din graifi așa grăia
Mâ Ioane, Sânt-Ioane,
De te-ar bate vânturile 
Ca pe mine junghiurile

*
Acesta-i cel lăudat
Ingerii-șl fac mare sfat
Iuda iubitor de bani
L’a vândut la cei dușmani
Trei-deci arginți a luat 
Și pe Isus lor l’a dat 
Ei din graifi. așa grăiau 
RSstignește-ni-1 Pilate, 
Că de nu-1 vei răstigni 
Nouă Domn nu ni-i mai fi.
Sus pe cruce l’a suit 
Manile i-au pironit 
Cunună de spini i-au pus 
Cu sulița l’au înpuns 
Apă și sânge a curs, 
Când cununa i-o punea 
Pe pământ sânge curgea, 
Când capul și-l’a plecat 
Sorele s’a ’ntunecat,.
Luna ’n sânge s’a ’mbrăcat, 
Iconele-au lăcrămat
Biserica s’a stricat,
Petrile s’au despicat
Tngerii începură-a plânge 
Vădend pe Isus în sânge.
Bosiaș.

Demetnu Todoranu
învățător. * II

numai una putea fi norocbsă și fe
ricită — Ana lui Floflânc, fată fru- 
mosă, bălană, și er singură la pă
rinți cu stare și cu socotălă. La 
nunta lor tot satul a fost în ospăț, 
trei c}ile trei nopți. Se dusese ves
tea de ospățul lui pănă pe la al 
7-lea sat în lung și ’n lat. Atâta 
băutură și mâncare nu s’a trecut la 
patru ospețe — der era de unde, 
că dbră numai un Teofil Vultur era 
la noi în sat!

Er după ospăț tot voiă bună, 
cât ținură câșlegile. Și au fost lungi 
câșlegile în ierna aceea, că au ținut 
șepte săptămâni și cinci 4'1®- Și 80 
făcură multe ospețe în aceea ernă, 
c’așa-i când îs lungi câșlegile, — și 
la cele mai multe tot Teofil Vultur 
a fost nănaș, că-i plăcea în fundul 
carului, pe perinl moi și cu ceterașii 
lângă el.

Și veni Postul Pascilor și Toe- 
fil tot ca în câșleși âmbla de ospă
tat, dela o crîșmă la alta; de pos
tit postea, mânca tot pesci, heringi, 
icre și alte bucate scumpe de post 
și se ospeta mereu cu prietinii. Acasă 
încă nu mergea cu mâna golă; casă 

nu se supere mă-sa și nevasta, le 
ducea și lor beutură și heringi. De 
trebile casei, și de vite grijia sluga, 
un opșitar uns cu tote unsorile. Așa 
trecu. Postul Pascilor. Gunoiul era 
la el alăturea cu șura și cu grajdurile 
și nici nu i plesni prin minte să și 
care gunoiul cu clacă. Așa și făcu, 
a 3-a 4i de Pasci adună satul în
treg în clacă la cărat de gunoiu, 
tăiă câți-va miei, aduse beutură, și 
făcu cu claca aceea mai mare' chel- 
tuelă, decât altul cu un ospeț. El 
numai sta în fruntea mesei și striga:

— Beți, feciori, că Teofil e copil!
Și bmenii beau și se ospătau, 

er el era voios și fălos, că ce pbte 
el, nime nu pote.

Mă-sa și muierea nu-1 întrebau, 
că de unde are bani de cheltuelă, 
ele erau bune bucurose, că Teofil e 
tot cu voiă bună.

Der trecură și aceste, veni vre
mea plugăritului, luă omeni în plată 
de âmblară la plug, er el sta numai 
trântit pe răzor cu urciorul cu vi
nars la cap. Și veni timpul săpatu
lui, el nu prinse ebdă de sapă în 
mână, ci sta numai ca un pârcălab, 

cu bâticuța lângă lucrătorii luațl pe 
plată și le spunea opșaguri.

Și veni și vremea secerei și a 
cbsei și a fânului, și el tot așa fă
cea, âmbla ca un domn de cblea 
pănă călea, der nu lucia nimic, ci 
plătea boeresce.

Veni tbmna, bucate avea des
tule, der îl costau mult, cu mult mai 
mult de cât pe alți bmeni, cari lu
crară cu mânile lor, nu tot în bani. 
El însă nici grijă nu avea, bea bine, 
mânca bine și nu lucra nimic, ci se 
lăuda mereu: Teofil e copil!

Omenii din sat se mirau, de 
unde bănesce el atâta potop de ban, 
oă din vite nu vinde, din bucate 
încă nu, de lucrat nu lucră, și tot 
are de unde cheltui din greu, parte 
dând la lucrători și parte facend tot 
4ile strîmbe, mai din tbte 4ii®l® anu
lui. Unii 4iceau: „A aflat bani*,  
alții îșl dau cu părerea, că i-a ră
mas de tată-s’o o blă ca de 2 cupe 
plină de taleri și de galbini. Cei mai 
bătrâni însă îșl 4iceau: Feri Domne 
să nu aibă sfirșit rău îmbuibarea lui 
Teofil!

Mumă-sa și nevastă-sa, ea două 

muieri nepricepute, 4i°®au și 0i0 din 
când în când: Teofile, puiule, de 
unde bănesci tu atâția bani? Ve4i, 
să nu te bagi în datorii, să nu mai 
seim eși din ele! Dăr el le răspun
dea fălos: Nu vă temeți, Teofil e 
copil!

Și ele credeau și-i dau bună 
pace să âmble tot în trochinul lui, 
er ele p’acasă încă se mângăiau, mai 
cu o litră de vinars, îndulcită cu 
miere de trestie (zahar alb), mai cu 
un font de carne, mai cu o litră 
două de vin. Pe ce aduce — era, că 
doră pline erau podurile de cucuruz, 
hăm barele de grâu și săcară, apoi 
dbră erau găzdoi, aveau galițe, dela 
ele pui și ouă tot vindeau și trăiau 
bine, cât, când venia Teofil acasă 
voios și luminat, pe ele le afla și 
mai voibse și mai luminate, ast-fel 
că n’aveau de a și arunca imputări 
și mustrări unul altuia.

Veni postul Crăciunului și cu 
el că4u ierna. Atunci își deschise 
Teofil o lăcă ochii, vă4end, că are 
fen cam puțin, pentru vitele cele 
multe, ce le are. Mai era un lucru, 
care prinse ai face puține gânduri:
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Seu se se ia: Suc de gumi și 
oleiu de migdale din fiă-care câte 
24 grame, și apă destilată 300 grame, 
se se pună în o sticlă și se se ia 
câte o liguiiță tot la două 6re.

Seu se mai pote lua tot dela 
farmaciă următorul medicament: 
Pulv. cremortartar 12 grame. Sulf, 
(fibre de pucibsă); magnezie albă din 
fiă-care câte 6 grame; Pulv. de ex
tract de hyosciam (roăsălariță) 15 
centigrame ; acestea tbte amestecân- 
du se la un loc se se împartă în 
12 pachete. Din acestea se vor lua 
pentru bmenii mari câte doue pra
furi, unul dimineța și unul sera; er 
de la etatea de trei pănă la cinci 
ani se va lua câte o jumătate praf 
dimineța și jumătate sera, în apa 
seu în o lingură cu miere.

Er în fiă-care seră să ’i se dea 
bolnavului se bea câte-o lingură de 
masă de oleu de migdale, seu în 
lipsă de oleiu de migdale, va pute 
lua uleiti, er în loc de apă se va da 
să bea zamă de fiertură de orz, pănă 
la un litru pe 4U 86 vor da aseme
nea de băut beuturi răcoritbre, pre
cum limonadă cu sirop de portocale, 
seu sirop de cocăze (rozincine), seu 
de vișine, etc.

la servitor îi era dator simbria în- 
tregă, în dare nu dăduse nici un 
ban rău și primarul îi spuse oarzin: 
Teofile, păn’acum a fost ce a fost, 
der acuma s’a prins post! Adă da
rea, ca de nu, îți duc o vacă și 
dau în licitațiă.

Pe lângă acestea într’o seră, 
tocmai când voia să ia beutură pen
tru botezul lui Teofil cel micuț, ce 
i-1 dăruise nevasta, îl trase și pro
punătorul la o parte și-i spuse, ca 
să-și tragă răfuiala, și și-au tras’o 
așa, că prepănatorul deschise cărti
cica și-i arătă: Pentru beutură și su- 
gărl pe întreg anul 280 fl., bani gata 
împrumut, când 5, când 10 fl., când 
mai mult, când mai puțin, laolaltă: 
340 fl., 620 fl.

Teofil se uită lung la cărti
cică, se scărpina o lecă după ure
che apoiflis®’- Ei cum se facem?

— Facem bine, răspunse pre- 
pâuatorul, să-mi dai banii și apoi 
er te folosesc un an de 4il0-

— Der chiar amu nu am bani, 
jupâne.

— Nu-i nici un necas, îmi dai

Când versatul sparge, trebue se 
se schimbe adese ori așternutul din 
patul bolnavului.

Prof. Or. Elefterescu.

Folosirea pământului.
Nici o clasă a societății ome- 

nesci nu are trebuință de atâtea cu- 
noscințe, ca clasa plugarilor. Pe când 
un măsar seu cismar, de pildă, are 
trebuință de a-și cunosce numai ma
terialul și uneltele sale de lucru, pe 
atunci plugarul trebue se cunbscă 
nu numai pământul, ce cultivă, și 
mulțimea uneltelor sale, ci și sămân- 
țele, vitele ce le ține pentru hrană 
seu economia, și multe altele.

Cine a avut ocasiune de a cer
ceta și numai o economiă mai mică 
va fi vă^ut, câte unelte trebue se 
aibă și cel din urmă plugar, decă 
voesce, ca să pbtă produce câte ceva 
pe proprietatea, pe pământul seu. 
Der și cele mai bune unelte de plu- 
gărit de multe-ori puțin ajută, decă 
plugarul nu va sci, cum să și folo- 
sescă, cum să-și întrebuințeze pă
mântul, ca acesta să dea cât numai 
se pbte de multe roduri.

Lumea înainteză cu pași repezi 
și noi încă trebue se ținem pas cu 

ea. Despre acesta se pote convinge 
fiă-cine, socotind, cum se purta eco
nomia în trecut și cum se portă ea 
astăzi pe cele mai multe locuri, cu 
uneltele și mașinele cele mai bune 
și mai spornice de lucru. Așa stând 
lucrul, pentru plugarii noștri este o 
cestiune de vieță, ca ei pământul 
să-l păstreze și înmulțescă din an 
în an, ca și neguțătorul din evan- 
geliă talanții împrumutați, ei de altă 
parte să-1 scie lucra bine și după 
sistema mai nouă, că cu cât aie 
cine-va mai mult pământ și cu cât 
îl scie el lucra mai bine, cu atât 
are o patria mai mare și mai fru- 
mbsă.

începutul trebue să-l facă cu 
grădina dimprejurul casei, din care 
ar trebui să facem un adevărat raiu 
pământesc, cultivând tot felul de 
pomi, legumi și flori în ea. Și toc
mai aici aflăm un gol mare la plu
garii români, cari pe cele mai multe 
locuri, deși aflăm grădini destul de 
mari, ele însă nu se folosesc destul 
de înțelepțesce, ca să aducă desfă
tare și roduri îmbelșugate pentru 
proprietarul lor.

Un Neamț, de pildă, care în 
țera lui cultivă pomi încă și în pă
mântul cel mai rău și sterp de pe 
delurl și coste, unde abia cu corfa 
pe cap suie tbmna gunoiul de lipsă 
la rădăcinile lor, ar sci scbte din 
multe din grădinile plugarilor noș
tri, de sigur, cu mult mai multă do
bândă decât pâte scot unii chiar din 
tot pământul dela câmp; tot așa și 
un Sârb, care se ocupa numai cu 
cultura legumilor și a florilor.

Ba pentru-că pământul din gră
dini nu e prea bun pentru pomi, ba 
pentru-că și pe legumi le prea strînge 
seceta de peste veră: mulțl din plu
garii noștri nu folosesc cum ar tre
bui pământul din grădinile lor, ci 
mai bine cumpără pbmele și legu- 
mile de lipsă pentru bani.

Obiceiul acesta reu ar trebui 
părăsit. Vedem, că conlocuitorii noș
tri Sași, deși locuesc în aceeași țeră, 
ba chiar în același ținut 3âu sat cu 
noi, sciu folosi mai bine grădinile 
lor ca noi, cultivând în ele tot felul 
de pomi, legume și flori, nu numai 
pentru trebuințele casnice, ci în cele 
mai multe cașuri chiar și de vân
zare. Pentru ce bre să nu facem și 
noi așa?

Trecând dela grădini la câm
puri, trebue să recunoscem, că deși 
s’a făcut în timpul din urmă mare 
înaintare, totuși suntem încă tare în
dărăt în mai multe privințe. Ast-fel 
unii din plugarii noștri cultivă la 

câmp an de an mai numai câte două 
trei rânduri de sămănăturî, cari câte
odată se mai și smintesc în crescere 
seu cocere, de aceea apoi el nici nu 
pote strînge rodurile dorite. Nu tot 
așa s’ar întâmpla însă decă ei ar 
cultiva mai multe feluri de sămă- 
năturl, fia chiar pe unul și același 
pământ.

Să luăm, de pildă, un pământ 
semănat tbmna cu holdă de grâu 
seu săcară. In acesta s’ar mai pute 
sămăna primăvera încă și trifoiâ, 
care răsărind și crescând la umbra 
holdelor, după secere s’ar pute cosi 
cu miriștea dimpreună, ca nutreț pen
tru iernă. In pământurile mai bune, 
unde opritul se ține pănă tbmna târ- 
fliu, trifoiul s’ar pute cosi chiar și 
de câte doue-ori în anul d’întâiu. 
Etă un bun mijloc de-a face pămân
tul, ca să ne aducă folos îndoit.

Am avut ocasiune să vorbesc 
în vera trecută cu un inginer din 
țera nemțescă, pe care am început 
a-l întreba despre starea economică 
dela ei, făcând după aceea unele asă- 
menări cu cea dela noi.

— „P’aicl sunteți tare îndărăt 
c-i economia11, îmi 4’se Neamțul; 
„grădinile sunt aprbpe necultivate, 
vitele cele mai multe sunt de un 
soiu prost, câmpurile sunt cultivate 
mai numai cu un fel de bucate, er 
fânațele încă sunt destul de pără
site !“

Inzadar m’am silit a-l convinge, 
că împrejurările năstre economice, 
ba chiar și clima pe multe locuri 
pbte nu este așa priincibsă plugări- 
tuiui, ca la ei în Germania. Nemțul 
meu ținea una și bună: că 4®u s’ar 
pute face mai mult și p’aicl în pri
vința economică.

După ce m’am depărtat de el, 
m’am adâncit și eu tot mai tare în 
gânduri și mi-am 4* s: că pe multe 
locuri și plugarii noștii ar pute fo
losi mai bine pământurile lor; ar 
mai pute grăpa și gunoi câte-odată 
cele live4i sterpe de ierbă și pline 
de mușchiu; ar mai pute risipi pri
măvara cele moșinbie, cari împedecă 
nu numai crescerea ierbei, ci chiar 
și cositul; ar mai pute face câte un 
șanț mai afund pentru scurgerea fâ- 
națelor băltose; ar mai pute face 
câte-un zăgaz la cele espuse vărsă
rilor de ape, er pe cele mai din 
apropierea apelor curgetbre ar pute 
se le ude (irigeze) pentru crescerea 
ierbei și pe timp de secetă.

Treptat cu îmbunătățirile făcute 
live4ilor, s’ar pute face și pământu
rilor arătore. Ast-fel cele năsipose 

și vărbse se nu se are așa afund, ca 
cele lutose și humbse, cari fiind mai 
grele se îndesă mai tare, er pătura 
roditbre a lor devine tot mai sub
țire. Cucuruzul, trifoiul, orzul și napii 
ar trebui cultivați în pământul cel 
mai gras de pe șesurl, căci ele au 
lipsă de mai multe materii nutritbre, 
decât celelalte semănături, er grâul 
și ovăsul te se semene în pământu
rile mai lutose și ridicate, în cari 
le priesce mai bine, rămânând cele 
năsipose și vărbse pentru cartofi, 
bob, mazăre, săcară și altele.

Der pentru ca se scie tbte aces
tea și plugarii noștri, vor trebui ne
greșit se mai învețe câte ceva și din 
carte, nu numai dela cornele plugu
lui. „Ai carte, ai parte“ este un pro
verb forte cunoscut, care se nime- 
resce de minune și în cele econo
mice. Decă Nemțul din vorbă s’a 
putut lăuda, că la ei economia și 
celelalte ramuri ținătbre de ea stau 
pe o treptă mai înaltă ca la noi, 
apoi acesta este a se mulțămi ne
greșit și culturei poporului german, 
care înveță economia nu numai dela 
cbrnele plugului, ci și din carte, așa 
că acolo poți afla destui economi, 
cari cetesc nu numai câte-o fbiă de 
săptămână seu câte-un călindar, ci 
au și cărți bogate, anume scrise pen
tru economiă.

La noi înBe, durere, sunt încă 
mulțl plugari chiar și dintre cei sciu- 
tori de carte și cu stare bună ma
terială, cari nici măcar una din foile 
nostre nu o abonez», măcar că ele 
aduc cele mai bune învățături și po
vețe atât de trebuincibse pentru ță
ranul românesc, ci ar dori, ca și 
acelea se crescă ca buruenile în gră
dină seu pe câmp. Așa stând lucrul 
să nu se prea mire nimeni, că ai noș
tri omeni nu sciu folosi pământul 
cum se cade, și nu sciuscbte destul 
folos din unsbrea seu grăsimea lui.

I. Georgescu.

POVEȚE.

Cum trebue se se stingă focul din 
urloie? S’au întâmplat multe focuri 
mari, din aprinderea urloielor, fiind
că ele nu s’au putut stinge destul 
de repede. Aruncați în cașuri de 
acestea asupra focului fărină de pu- 
cibsă și astupați gura sobii, ca fu
mul și vaporii se nu potă pătrunde 
în odaia. Vaporii pucibsei suindu-se 
prin urloiu în sus vor stinge funin
ginea aprinsă.

obligațiă pe 700 fl. și suntem bmenl 
în pace.

Și Teofil îi dete obligațiă pe 700 
fl. și iscăli în obligațiă și pe mamă și 
pe nevastă-sa, și prinse a bea mai de
parte. Der vremea trecea, darea nu 
o plătise, deci vinde 2 junei și plă
tesc© darea și pe slugă, că dbr de 
aceea î-a crescut, flicea el» ca bani 
se facă din ei și să-și acopere nă
cazurile.

Der banii de pe junei nu i-s’au 
ajuns păn’ la Crăciun și a trebuit 
se vândă bucate, ca se aibă bani 
de Crăciun. Și a vândut și și-a fă
cut bani, și âr avu câte-va 4A0 
bune.

Dâr când a fost pe la Bobo- 
teză, vede că n’are fân numai ca 
de leac, pentru vitele cele multe, 
— că multe erau, că numai doi 
junei vânduse. Deci se pune și ia 
în credință o clae de fân pănă la primă, 
veră la S. tul George, cu 120 fl. Acum 
fân avă, der nu era om, că el âmbla 
tot în ospețe, er un biet de feeioraș, 
ce-și băgase servitor, nu sna prea bine 
rândul vitelor, că nu mai slugise, 
er la ei acasă nu avuse vite; le da 

nutreț, nu ca din fânul de cumpărat, 
er el nu se uita pe la grajd, ast-fel 
că în săptămâna albă trebui er să 
âmble după fân.

Acum cumpără, tot în credință, 
o clae de otavă dela un Arman. 
Der nu se uită, că bre vitele mân 
ca-o-vor, ori ba, c dete contractul 
și lăsă de-i căiară otava acasă. O 
4i două, mâncară vitele lui otava, 
der de aci încolo numai mugiau, 
când ii-o băga sluga în esle. — Stă
pâne — fiice odată sluga — vitele 
nu mănâncă otava, numai oile; ce 
să dau la vite?—Nu o mănâncă — 
aștepte păn" la Pasci, că li-om da 
pască, dâr aceea ii a plăce.

Așa chinui bietele vite cu otavă, 
care-i numai pentru cai, și cu paie, 
cât, când eșiră dm iernă, se legănau 
de slabe.

Terminul plătirei nutrețului era 
aci, timpul aratului sosi, er vitele 
lui nu erau nici de preț să le vândă, 
mei de pus la muncă, că erau hă- 
misite cu fbmea.

Omenii prindeau a vorbi despre 
crebile lui Teofil, ca bmeoii, că nu-i 
ca tată-s'o, că n’a fi gazdă, că una, 

că alta, ei der lui în față nime nu 
cuteza să-i spună, nici chiar socru-s’o, 
că i-a spus odată, der Teofil i-a. răs
puns rî4ând: hei, socrule, nu fi su
părat, că de nu-țl place de purtarea 
mea, alt ginere îți capăt la fată, poți 
s o duci acasă, câud vrei, că eu nu 
te opresc1

Mai făcu cum făcu pănă colo cătră 
Rusali, păn’atuncl se întrămase la pă
șune și vitele lui și odată vându 
patru boi și doi junei și două juninci. 
— Nu mai țin, decât patru vaci la 
casă, fiicea el, pănă m’oiu apuca la 
fecior, că cu sluga nu ești cu om; 
n am apucat slugă să fi îmbogățit 
pe stăpânu-s’o, nici pe mine nu m’a 
îmbogăți nici unul, că dau nutrețul 
fără cruțare și totuși vitele-s late de 
fbme. Țin vaci, că dela ele am lapte 
și viței, er la plug patru vaci sdra- 
vene tac cât și patru boi!

Așa se mângâia Teofil. Dâr alt
cum era lucrul. El vându atâta po
top de vite și banii toți îi făcu terea- 
perea, cât nu se alese chiar cu ni
mic din ei, nici barem! prepănato- 
rului nu plăti.

Scii ce am socotit, Teofile, fiise
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Folosirea untului de lemn pentru 
ungerea perului este eșită din modă 
și cu tăte acestea sunt mulți omeni, 
cari îl folosesc. Perul uns se uscă 
forte tare și îșî pierde din frumseța 
sa și pentru-că perul nu este nutrit 
destul prin acesta, îi scade și din 
putere și chiar și din lucire. Omenii, 
cari au păr uscat și aspru, și mai 
cu seină decă ei sufer de dureri de 
cap, vor face forte bine, fiă chiar 
numai ca o probă, decă vor încerca 
să folosescă untul de lemn ameste
cat și cu altă unsăre, 30 grame de 
glicerin într’o jumătate litră de apă 
de trandafiri și 8 seu 10 deci-grame 
de chimin, tote acestea bine ames
tecate dau o alifiă bună pentru per. 
Trebue bine ferit perul de praful, 
care se lipesce de glicerin, pentru 
că atunci părul capătă o colbre ce- 
nușiă și murdară.

*

Contra gărgărițelor. In Francia 
s’au făcut probe pentru depărtarea 
gărgărițelor din hămbarele cu bu
cate cu ajutorul cânepei, și-ău ajuns 
la resultat fdrte îmbucurător. Avea 
adecă unui un grânar cu vre-o 200 
hectolitre de grâu, în care se încui
baseră gărgărițele. A luat semînță 
de cânepă și cânepă neîmblătită, pe 
care a virît’o prin hămbare. A doua 
cfi coperișele hămbarelor erau negre 
de gărgărițe, cari fugeau de miro
sul cânepei ca și puii de găină, când 
ved uliul. Cinci pană ’n șepte d>le 
s’a vedut acestă emigrare, er după 
aceea uu s’a mai vedut nici o găr
găriță în hămbare. — Unii le mai 
alungă și cu crengi de soc verdi, ce 
se bagă în hămbare.

*

Cum se pote mai bine cunosce 
omul. Ca se sciți, decă un om este 
bine crescut, uitați-ve la rufele, un
ghiile sale, și la modul de vorbire 
ai lui. Ca se cunăsceți gusturile lui, 
uitați-ve la legătărea dela gât, forma 
veștmintelor și la legăturile sale fa
miliare și sociale. Decă voițl să aveți 
de lucru cu un om norocos, atuuci 
alegeți pe unul cu piciore gingașe 
și cu mișcările pline de viață, căci 
acesta trece iute peste ori-ce pedeci. 
Ga să cercați caracterul cuiva spu- 
nețil, că nasul său este mai mic în- 
ti’o parte decât în cealaltă, seu că pă
rul lui nu i stă bine. Decă nu se 
supără pentru acesta, atunci l’ați 
cercat destui de bine.

L i t e î* * a tas r ă.

Numerui nascerilor în lumea intreg-ă.

Pe fiă-care an se întâmplă 36 milione 
de nascerl, așa că pe minut cad 70 de nas- 
cerl, și pe fiă-care secundă cade câte o 
nascere.

Un calculator a socotit, că aședân- 
du-se legănele noilor născuți dintr’un an 
cap la cap, ele ar forma un tren de o lun
gime egală cu ecuatorul pământului și decă 
s’ar pune tote femeile cu pruncii lor să de
fileze una după alta, câte 20 pe minut, 
atunci acei băieți, cari ar veni la urmă în 
momentul defilării lor, ar fi deja de patru 
ani și mai mult.

*
Melcii și drumul de fier.

Din Tunis (Africa) se scriă următorea 
veste interesantă:

Trenul tunisian, care venia din Souk- 
El-Arba, a întârziat cu 40 minute din 
causa, că șinele și calea ferată totă eră 
acoperită cu melci. Botele locomotivei tre
când peste melci, i-a sdrobit și din ei s’a 
format o materiă cleiosă (pastă), care se 
lipea de rote și ast fel împiedeca locomo
tiva de a merge mai departe.

Pănă acum s’au vădut locuste oprind 
trenuri, der melci încă nu s’a vădut.

In Tunis se află forte multi melci de 
aceștia, și din causa lor se întâmplă ade- 
se-orl, că drumarii sunt siliți să petrecă 
noptea în mijlocul câmpului. Adese-ori se 
deșteptă călătorii din somn acoperițl peste 
tot de nisce melci mici cenușii, cari sunt 
tare obraznici străbat pretutindenea, prin 
busunarele călătorilor și pănă și în urechile 
și în barba lor.

Mentorii (lin 1848/49, de Vaaile Mol
dovan. Sub titlul acesta au apărut încă în 

primăvera anului 1895 scrierile lui Vasilie 
Moldovan, fost prefect de Legiune în 1848/49. 
Ele constituesc o broșură destul de volu- 
mindsft, format 8°, și de mare preț pentru 
literatura ndstră istorică asupra memora
bililor ani ai revoluțiunei din 1848/49. Me
moriile sunt scrise într’o limbă româoescă 
ușoră, în stil atrăgător narativ, și cu multă 
claritate, așa încât pot fi înțelese de ori
care Român cărturar dela orașe, ca șî dela 
sate. — Prețul unui esemplar e numai: 
50 cr. seu 1 coronă, plus 5 or. porto pos
tai. Pentru România și străinătate 1 franc 
și 50 bani. Comandele se fac mai ușor 
prin asemnațiuue poștală (posta-utalvăny) 
la adresa: Traian H. Pop, proprietar, Boreas, 
u. p. Dicsl) Szt. Măr ton, seu la Adminis
trația „Gazetei Transilvaniei*  în Brașov. 
Abonenții „Gazetei*,  cari țin sS aibă aeâstă 
prețiosă scriere, pot să șl-o comande mai 
cu înlesnire de-odată cu înoirea abona
mentului la începutul fiă-cărui ouartal al 
anului. Recomandăm cu totă căldura pu
blicului român acestă scriere pănă acum 
unică în feliul ei la noi Românii.

❖

A apărut: Carte de cetire pentru 
clasa IV gimnastul», reală și pentru scolele 
superiore de fete, de Virgil Onițiu, direc
torul gimnasiului român din Brașov. Edi
tura Librăriei Picotea I. Ciurcu, Brașov. 
Format mare 8° de 223 pag. Prețul 1 fi. 
30 cr. — Opul acesta este o continuare a 
Cărui de cetire pentru ci. III gimnasiaiă 
scrisă de același autor, — o carte mult 
aprețiată în t6te cercurile pedagogice. Cu 
atât mai favorabil are sS fiă aprețiat, de 
sigur, noul op apărut acum, care în lite
ratura pedagogică română se presentă ca 
o lucrare torte de v&lore. In partea 
primă opul e însoțit de-o prefață lungă, îu 
care se cuprind instruoțiuni pr<-țidse cu 
privire la modui, cum sunt a se propune 
îu scolă singuratice piese. Urmezi apoi 5 
poeme epice din cele mai ales., 20 des
cription! și narațiuni de diferiți autori dis
tinși, er la urmă un adaus cu o bogată 
oolecțiune de modelări și instrucțiuni re
torice, Stiliști o?, etc.

Fre^âcerea tirngjuHui, 
după nori, vânt, rouă etc.

(Culese din popor).

Se dice că, decă într’o seră de vară 
vedl, că se formâză pe cer nor! și apoi 
erăș! dispar, acesta prevestesce un timp 
frumos. Când norii roșii, ce se văd sera, 
dispar de-odată cu sorele, a doua di va fi 
dimineța senin; der decă norii roșii 
vor rămâne după apusul sorelui și vor fi 
mai roșii, atunci va aduce fără îndoielă 
ploie.

Dâcă dimineța și sera se văd pe cer 
nori groși și despărțițl, este semn, că va 
fi vent seu ploie.

Un cer albastru senin, der presărat 
cu nori mici, vestește în curând ploie.

Dâcă pe un timp prea întunecos se 
văd umblând cu iuțelă nori mici negri, a 
bună sâmă, că va începe o ploie, care are 
să țină mult,

Dâcă după ploie norii se coboră apro- 
pe de pament și se rostogolesc pe câmpii, 
acâsta vestesce un timp frumos.

Când norii sunt despărțițl ca lâna de 
pe corpul oilor, atunci: decă este vara, 
vestesc un vânt: 6r ierna vestesc ză
padă.

Când sorele este gălbui (spălăcit) ves
tesce o ploie.

Ventul, care suflă fluerând, și care 
produce sgomot mare, este tot deuna ur
mat de ploie.

Ventul dela mâdă-di anunță un timp 
frumos; ventul dela răsărit aduce uscă
ciune ; er cel dela meclă-nopte vestește: 
decă este ierna un ser mare, âr vara 
răcore.

Prof. Dr. Elefterescii.

MULTE SI DE TOATE.

Cât pote trăi omul numai cu apă?

Omul pote să se susțină timp de 55 
de clile numai cu apă. Dâcă însă într’acelaș 
timp cine-va s’ar încerca a se nutri numai 
cu bucate uscate, atunci mortea ar urma 
într’un timp de patru ori mai scurt.

*
O mare prietină a pisiceSor.

Prietina cea mai mare a pisicelor 
trăesce în Londra și se chiamă Lady Mar
cus Beresford. Femeia acesta are 150 de 
pisici și le cunosce pe fiă-care după nume.. 
In fiă-care tji după amiadl primesce mari 
audienții de pisici. Cât ține audienția, pi
sicile șed în jurul patronai lor. Lady Mar
cus provocă pe rând pisicile și acestea se 
apropiă câte una de ea, și apoi după câte
va desmerdărl Ie dimite.

$
Erou — și deșertei'.

In Amiens în Francia, nu de mult 
tribunalul militar a adus o deosebită ju
decată.

Lucrul s’a întâmplat numai cu câțl-va 
ani mai ’nainte. Sergentul Mensard, din causă, 
că a rămas afară peste timpul permis, a 
fost pedepsit cu degradarea rangului. El 
s’a supărat pentru acesta și a deșertat dela 
milițiă, fugind în Belgia.

Nu trneu mult timp și lui Mensard >1 
păru rău de lucrul ce a făcut, apoi la mai 
ajuns și dornl de patriă. Astfel după nn an, 
s’a reîntors er în Francia și sub numele de 
Lefebre a întrat din nou la milițiă.

A ajuns în Tonking și în luptele de 
acolo destingenduse în mai multe rîndurl, a 
doua oră fu înaintat la rangul de sergent,, 
apoi fu decordat, și ’n scurt timp după 
aceea fu și lăudat, pentru că a scăpat dela 
morte pe un suboficer.

In fine Lefebre s’a decis, ca să-și 
spună numele său cel adevărat și causa 
deșertării sale, ceea ce a și făcut. In urma 
acesta a fost adus în Europa și a fost 
pus înaintea tribunalului militar. Tribuna
lul unanim 'l-a achitat, și președintele tri
bunalului a lăudat publice pe eroul deser
ter pentru faptele sale vitejesc! săvârșite 
în Tonking.

O Bosteictă de cSassă nouă. Ni 
se scrie din Budapesta: /oswrz/cr
a Il-ei loterii de. Ciussă ungară sunt puse în 
vendare. Succesul peste așteptare favorabil,, 
ce l’a avut introducerea loteriei de classă 
în Ungaria, prin aceia, că au deschis drum 
nou jocului la noroc, făcând concurență 
loteriei celei mici, a dovedit că îndeplinesce 
o misiune culturală. Populația din patriă a 
îmbrățișat cu căldură loteria de classă cea 
dintâ , și e bună speranța că va primi și 
emisia a 11 tot cu aceia bunăvoință. Câș
tigul curat este desiinat pentru acoperirea 
speselor ce se vor ivj cu esposiția milenai ă. 
Câștigurile sunt mult mai avantagiose do. 
cât la loteria primă. După planul jocului 
constă loteria a II de classă din 120,000 
losuri cu 4501.7 câștiguri, împărțite in trei

într’o c|i prepănatorul cătră Teofil,— 
să-mi dai mie grădina cea gblă de 
lângă biserică, ce se-ți dau pe ea ?

— Ce-mi dai ?
— Iți dau o sută bună și-ți iert 

cele 700 fi. ce-mî ești dator; bine 
a fi?

— Bine, decă-mi mai dai și o feriă 
de vin rasă răsuță, se o beu eu cu 
mama și cu nevasta colo acăsucă și 
să-mi dai un pachet de sugari și o 
jumătate de miel — că prepănato- 
rul era și măcelar.

Fia, cum cjich Teofile, să nu 
c|i;.’.I. că nu las tot după tine, scii, 
mie nu mi place a târgui mult, a 
mă țigăni tătă d’ua> hai la notarul 
se ne facă contratușul și să-ți dau 
suta și celelalte, ce le ceri.

Peste un ceas de vreme întră 
Teofil acasă cu o jumătate de miel 
gras, cu o feriă de vin în 2 cânți 
mari ale prepănatorului și cu ’n pa
chet de sugări după curea.

„Fă, mamă, de mâncare, și uite 
ici vin vechiu, să mâncăm și să bem, 
că Teofil e copil! Și iate bani, mamă, 
o sută bună!

— „Der de unde-s, dragul 
mamii ?“

— „Am dat hîra cea de gră
dină rea, de lângă biserică, scii că-i 
numai bolovani, de nici baraboii nu 
se făceau în ea, și-a înciripa bietul 
Jidan o hurubă pe ea, să nu se tot 
mute, ca țiganul cu cortul; ni-a 
fi și pomană; și „D’apoi bine i dra
gul mamii“.

Și se puseră pe trai bun, hai 
copile! Iu d’ua aceea mâncară și 
benră; a doua cji beură din vinul 
ce li-a mai rămas și aduseră carne 
pe bani; a treia <ji aduseră și carne 
și vin pe bani, și tot așa, pănă din 
sută nu mai avu nici un bănuț.

La trei ani de dile după însu 
răciune nu mai avu Teofil nici o 
codă de vită la casă, der avea trei 
copii, un fecior și două fete. Din 
traif. bun nu mai înceta, lucru nu-i 
plăcea nici lui, nici muerei lui, se 
dedase și ea ca el, și mumă-sa voind 
să arete, c’a avut drept cel ce a 
cjis, că omul e un dobitoc, care se 
învață cu tote, se învăță și ea la 
trai bun, că dără avea fecior, nu 
tufă!

După, ce gătă cu vitele, nu avu 
vreme se se gândescă. la îndreptare, 
ci merse mai departe, vându ogor 
după ogor, fânaț după fenaț, er ba
nii ’i mânca și-i bea. In urmă ie
rnase numai cu casa și cu grădina, 
pe care sta, și cu un loc mare de 
cucuruz. — Aceste nu le dau, că 
am copii — cjicea. el la cei ce 1 îm
biau să le cumpere, — nu-i pot lăsa 
fără moșia, fără casă, că ori cum, 
der sunt copii mei!

De nărav însă, tot nu se lăsa, 
ba încă ce i mai mult, muierea și 
mumă-sa se făcuse mai beutbre de
cât el.

Atunci se lățesce vestea-’n sat, 
că la oraș s’a făcut o bancă, care 
dă bai fbrte ieftini, nu ia pe an, 
decât 8 fi. după o sută.

Teofil fu cel d’intâiă, care cer
că marea cu degetul. Și căpătă 100 
fi. pe lângă cambiu, cared subscrise 
el, muierea și nănașu-seu.

Bani ieftini! c|icea Teofil, iscă
lesc! o țidulă și capeți banii, și nu-i 
musai se-i plătesc! în veci, etă dai 
camătă 8 fi. la an și ai pace câte 

cjile trăesci! Și se îndemnară și al ți 
creștini de alergară la sacul cu ba
nii, de unde luase Teofil, și în scurtă 
vreme satul jumătate era înglodat 
la bancă

Der veniră dile și mai rele! 
Nevasta lui Teofil născu al patru
lea copii, cu care boli mai un an 
întreg. Lapte în casă n’aveau la- 
copii, bucatele încă se gătase, aler
ga în drepta, batea calea în stânga, 
dor i-a da cine-va bani ori bucate 
împrumut, der toți se plăteau cu 
„nam* : Deci alergă a doua 6i;ă la 
bancă și mai împrumută o sută. 
Acum avu două sute’n grumacjl. Cu 
mare greu se vindecă nevasta de 
boia, în care căzuse der de bbla 
beuturei ba!

Acum prinse a munci bietul 
Teofil, ba se legă cu jurământ, că. 
el n’a mai bea nici o beutură be
țivă. Și ținu jurământul, der ce fo
los? De nu cruți sacul la vârf, la 
fund e târdiu cu cruțatul. Apoi, ce 
folos, că el lucra și nu bea, decă 
nevasta și mamă-sa ar fi mâncat vi
narsul și cu mămăligă?



clase cu suma totală de 9.2000,000 corone. 
Losurile de Clasa I se trag dela 5 până la 
8 Februarie cu 10-000 câștiguri. Suma totală 
de 1,268,000 cor Sunt câștiguri principale 
de 80,000 60,000, 40,000 30,000, 20,000, 
15,000, 10 000 cor. ș. m. d. După o lună 
urmeză tragerea losurilor Clasa II și anume: 
dela 11 pănă 14 Martie tot cu 10,000 câș
tiguri suma totală 1,648,000 cor. Acestă 
clasă are câștiguri principale de 100,000, 
60,000, 40,000, 30,000, 20,000, 15,000,
10,000 cor. etc. Clasa III numără, 25,007 
câștiguri cu suma totală de 6.284,000 cor. 
Tragerea losurilor va ave loc dela 12 până 
28 Mai. Clasa acâsta numără 58 câștiguri 
principale de 4000,00 pănă 6000 cor. și 
câștigul principal din urmă ce se va trage 
din rota norocului primesce și premiu de 
600,000 corone prin urmare în cas favora
bil un milion, m cas nefavorabil 606,000 
corone. Prețul unui los pentru fiecare clasă 
«ste 20 fi. Dâr s’a ținut și acum modali
tate de împărțire a losurilor în jumătăți 
10 fi., a decea parte 2 fi. a 20 parte 1 fl. 
LosurI întregi valabile pentru tote 3 clase: 
costă 1 los întreg 60 fi., o jumătate 30 fi., 
a decea parte 6 fi., și ’/jo-8 Par^e 3 fi. Co
mande să se adreseze ia colectoru princi
pal Carl Heintze Budapest, Servitenplatz 
Nr. 3.

30 Dec. de 9281 oapete, la 1 Ian. au 
intrat 3164 capete și au eșit 9o, rămâ
nând la 2 Ian. un număr de 10,683 oapete.

Se noteză marfa: ungurâscă veche, 
grea dela 49.— or. pănă la 50.— or. 
marfă ungurâsoă tineră grea dela 
53.— or. pănă la 54.— cr., demijloc dela 
50— cr. pănă lă'51.— or. ușâră dela 
—.— or. pănă la — .— or.

Marfă țerăuâscă grea dela 47.— pănă 
la 48— cr. de mijloc dela —.— or. 
pănă la----- or. ușoră dela 45.— or.
pănă la 47.— cr.

Marfă serbâscă, grea dela 49.— cr. 
pănă la 50 — cr. Transito, mijlooiăgrea 
dela 46.— cr. pănă la 47.— cr. transito 
ușâră dela 45.— cr. pănă la 46.— or.

din 31 Decemvre n. 1895.

Bursa de mărfuri din Budapesta.

S ă m I n J e
u 

g S.

Prețul per
100 ohilogr.

dela | pănă

Grâu Bănățenesc
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nord

80
80
80
80
80
80

7.05
7.10
7.05
7.05
7.15

7.20
7.25
7.20
7.20
7.30

Sdmințe vechi 
ori nouă soiul

51 *5® C2 -*3  o 
£ M 
$ g 
o a.

Proțul per
100 ohilg£*.

dela pănă

SScarâ 
Orz
Orz 
Orz
Ovăs
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț
de vinars 
de bere

bânăț. 
altă soiu

H

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
73

6.30
4.90
5 40
6.40
6.10

6 35
5 10
6 20
7.80
6.45

B O I Q IProductediv.
până

4-6.—Sem. de trif. Luțernă ungur, 
transilvană 
bănățeni 
roșia
rafinat duplu

Impr. oăil. fer. ung. în aur 4,/2°/0 . 124.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.10
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.50 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.50 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.— 
Imprum. ung. cu premii .... 152.— 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.50 
Renta de hârtie austr...................100 —
Renta de argint austr......................... 100.20
Renta de aur austr..............................121.40
LosurI din 860 ......................... • 147.25
Acții de ale Băncei austro-ungară. 998.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 396.— 
Aoții de-ale Băncei austr. de oredit. 358.50 
NapoleondorI........................................ 9.60 */ 2
Mărci imperiale germane . . . 59.27 */ 2
London vista........................... 121.35
Paris vista................................. 48.10
Rente de corone austr. 4%. • . 100.—
Note italiene................................ 44.05

Calendarul septemânei.
DECDEMVRE are 31 cjile. ANDREA.

Dilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum 
Luni 
Msrți 
Mer. 
Joi 
Vin.
Sâm.

24 C. m. Eugenia
2o j- Nasc. D-lui (Cr.)
26 f Sob. Preac. M.
27 ț Sf. Archid. Stef.
28 22 mii m. d. Nic.
29 Pr. 14 mii uciși
30 S. m. Anisia.

5 Telesfor
6 ț Botez. D-lui
7 Valente
8 Severin
9 Iulian

10 Paul erem.
11 Higin

Prețurile cerealeor din piața Brașov.
Din 3 Ianuarie st. n, 1896

I ergui de rimat or) cin Sîeinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la

Măsura
seu 

greut tea
Calitatea.

V aluta 
austr.

fi. or.
1 H. L. | cei mai îrurnos 5 60

Grâu < mijlooiu . . 5 20
(mai slab . . 4 80

Grâu mestecat 3 60
n „ f frumoșii 3 50H
II Sâcară , 3 —

1 frumos 3 40IJ ^rz ' mijlooiu 3 10
I frumos 2 20D Uv6s î mijlooiu — —

Cucuruz.................... 3 20
Mălaiu.................... 4 20
Mazâre.................... 5 60
Linte................... 7 —
Fasole.................... 5 80
Sâmență de in . . 9 —
Sămânță de oânepă 4 —
Cartofi.................... — 75
Măzăriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 44
Carnea de porc . — 48
Carnea de berbece — 24
Seu de vită prâspăt 21 —

100 kil. Său de vită topit 32 —

Bursa de Bucurase
din 1 Ianuarie n. 1896.

"V aloii D
o-

 
be

nd
a. Scad, 

cup.
Cu 

bani 
gatd

Rentă română perpetuă 1875 5°/n Apr.- Oct. îoo. y4
Renta ainortisabilă .... &7o »J »» 97-7,

tî „ (Impr. 1892 . . . 57o lan.— iul. 99 —
„ din 1893 5% n V 99.—

H „ 1894 int. 6 mii. f'7o Ajl.-Oct. 94. -
n „ (Impr. de 32. '/, mii. 4% lan.-lulie 86-7,
H „ (Impr. de 50 mii. 4"/o D n 87.—
n „ (Imp. de274m 1890 4”/o n » «7. -
r „ (Imp. de45m. 1891 4% n » 87-V,

„ (Im. de 120 iul. 1894 4°/o 87—
Oblig. de Stat (Conv. rurale/ 67o Mai- Nov. 100
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 806 10 286. -
Oblig. comunei BucurescI 1883 fi°/° lan.—lui. .95.'/,

JJ „ ,. din 1884 5% Mai-Nov.
„ „ din 1888 5% iun.-Dcc. —

•1 „ din 1890 5°/o Mai-Nov. 94 ’/,
Scrisuri fondare rurale . . . 57o lan.-lulie 93 7s

„ urbane BucurescI 67g n » 102 —
H n M »» 5°/n » n 90-
n m Ia>șl f°/o n « 82.-

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o n n —f -
V.N

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1570.
Banca 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 uit. div.151. 250 180.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 M »>
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 110—
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 > > —. -

)î , „ „2 em. u. d. 0 100 j: »•.
—

Soc. de fur. militare u. d. 60 lei .Kil —•—
„Bistrița1* soc. p. f. hârtii 30 iUt-l r» n —
Societ. p. const, de Tramways 20: •)
20 irancl aur 20 12

S C OMPTURl:

Banca naț. a Rom. 37o Paris .... 27o
Avansuri pe efecte 6‘7o Petersburg . . 4‘A7o
Casa de Depuneri 5’/2 Berlin .... 37n
Londra .... 27n Belgia .... 37o
V iena...................... &7o Elveția .... 3’/,7.

w Domnii abonenți, cari încă 
nu si-au reînoit abonamentul, s6 
binevoiescă a-1 reînoi neamânat, 
ca sfi nu li-se întrerupă regulata 
espedare a diarului.

Administrațiunea
Tra»silvaniei;u.

e 
aa
W)
O 
a
u 
s
op. 
u
h 

Ps

Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină
») 

Sâu 
Prune

n 
Lictar

Nuci 
Gogoși

Miere
ÎS

Ceară 
Spirt

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
unguresci 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brut
Drojdiuțe de spirt

dela Pesta 
dela țâră 
avântată 
afumată

unraul

83.-

57.50

14.50
19.-

52.—
56—

15.50
14.25
18 50

Cursul losurilor privați)
din 31 Decemvre 1895

Basilica 
Credit
Clary 40 fi. m. c. 
Navig. pe Dunăre 
Insbruck .
Krakau 
Laibach 
Buda 
Palliy 
Crucea roșie

dto 
dto 

Rudolf 
Salm 
Salzburg . 
St. Genois 
Stanislau . 
Trieitine 41/2°/0 100 m. c

dto 4°/0 50 
Waldstein 
SârbescI 38/0

dto de 10 franci 
Banca h. ung. 4°/n

austr.
Utlg. 
ital.

Gump, vinde.

7.25 7.75

55’50 5fij)0
133.- 137—
29.50 39.50

60 25 60.50
56— 57 —

10 30 10.90
11.75 12.50
23.- 24—
68.25 69.25
27.75 28.75
68 50 69 50
45.— 46.50

150.25

53— 55—
34- 35—

I24’— 125*50

Cursul 9a bursa din Viena.
Din 3 Ianuarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.60
Renta de cordne ung. 4% - - • 98.85

Cursul pieței Brașov.
Din 4 Ianuarie 1896.

Banonote rom. Damp.
Argint român. Cump,
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump.

9.51 Vend.
9.44 Vând.
9.57 Vând.
5.66 Vând.

128.— Vând.
59.- Vând.
10.74 Vând.

9.53

9.48

9.60

Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vând. 101.75

Proprietar: Or. Aurel Hiisreșîanuo 

Redactor responsabil: Gregoriu Pfiaipr.

PUBLICAȚIUNE.
In hotarul comunei Cormeniș (co

mit. Solnoc-Dobâca) depărtare de 
12—14 chilometri dela gara Restoci, 
se află de vendare ori exploa
tare o pădure în estensiune de 920 
jughere (ă 1600 stânginî □).

In vecinătate, pe hotarul Buza- 
șullli, se mai află de vândut 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 j, cam 80 mii bucăți, 
în grosime de 35—80 centim.

Deș, Decemvre 1895.
Dr. Teodor Mihali,

adv. și propr.

Veui timpul se plătescă carne
tele la bancă, bani nu erau, bucate 
nu erau, deci prinse a vinde hainele 
cele scumpe, ce biata îi mai rămase. 
Prin timpurile cele bune, le dedea 
mai pe nimic, der pe ele de-abia 
■cumpăra bucate să-i fiă pe câte-va 
săptămâni. Se vorbi cu nevasta: 
ce-i de făcut?

— Să vindem jumătate mălăina 
ceea, că și cu jumătate ne om ajunge 
dec’om lucra-o omenesce! Și vân- 
dură și din cea din urmă mălaicină 
jumătate și el voi se plătescă cele 
200 fl. la bancă, dec ascultă de mu
iere, care-1 învăță se nu dea la bancă 
numai carnetele, er din banii, ce le 
rămân, să cumpere o vacă cu lapte 
pentru copii, că — Teofile — dicea 
ea, vaca va ave vițel, laptele Torn 
mânca, ba v’om da câte o cupă pe 
bani și vom plăti carnetele, er vițe
lul, când va fi de un an, îl vindem 
.și plătim la bancă din capul bani
lor, la alt an vindem alt vițel, și 
așa în vre-o 5 ani ne plătim și de 
banii aceia și ne apucăm er la vite, 
apoi din vite er scotem noi bani 
de rescumpărăm moșia.

Așa grăi nevasta lui Teofil; ma- 
mă-sa încă 4lse> că așa ar fi bine, 
deci Teofil duse din cei 260 fi., ce-i 
căpătase pentru jumătatea celei din 
urmă mălăine vre-o 24 fl. carnete la 
bancă, și cu ceialalți plecă la târg 
se aducă el o vacă cu bouț, cum 
nu mai are nime în sat. Vitele erau 
scumpe, căci pe o vacă, care se ve
dea a fi bună și frumosă, trebui se 
dea 150 fl. Din banii rămași cum
pără câți-va saci de bucate, so aibă 
ce duce nevasta și mă-sa cu șuițul 
pe vinars.

Credeți dor, că a ajuns anul 
vaca în ograda lui Teofil ? De unde! 
încă în aceea tomnă o vendu cu 
95 fl., că nu avu cu ce o ierna și 
apoi și stirpise încă din tomna caldă. 
Banii, vedî bine sunt rotund!, ei se 
tot duruca pănă n’ai nici unul ’n 
pungă.

Așa se întâmpla și cu banii de 
pe vacă. De atunci nici n’a mai 
încercat se ia vaci, er și cea din 
urmă jumătate de mălăină încă a 
dat’o astă-vară, der nu ca să se plă
tescă de bancă, nu, la aceea tot 

ujuresce, și va ujurî păriă l’or scbte 
din casă cu piciorele înainte, ori cu 
executorii din dărept. Banii aceștia 
i-a dat se se scape de temniță pe 
sine și pe nevastă-sa, că ajungând 
ei între ciocan și ileu, au făcut un 
canbiu fals și au subscris pe un om 
fără scirea lui, er acel om i-a ame
nințat cu temniță, de nu i-or da lui 
locul acela de mălaiu, ce biată îl 
mai aveau.

Acum nu mai au nimic, decât 
casa, care încă-i veche, slabă, negri- 
jită, apoi au cinci copii goli și flă
mând!, er ei sunt mai slab hrăniți 
și îmbrăcați decât cei din urmă 
muncitori cu diua- Eh ce-i drept 
îi drept, nu mai bea de beut, și 
muncesce cât ori-ce om' muncitor, 
der tot nu-i Dbmne ajută. Ea însă, 
Dbmne iârtă-ne și nu ne scrie ’n 
osîndă, der n’ar fi bună numai s’o 
stringă Dumnefleu, că nu lucră 
câtu-i diulița de mare nimic, er de 
beut bea pănă cade cu capu 
sub ea.

Pănă au ceva bucate, cât de cât, 
călea tbmna, cum lucră el loc în 

parte, tot cu legătura sub șurț o 
vedi ducând pe vinars. In scurtă 
vreme le gata, apoi duce apă pe la 
Jidani, pentru vinars, — ea, care 
pe sâma ei nimic nu lucrâză. I-a 
eșit vestea și povestea, der omului 
beutor ce-i pasă de gurile ome- 
nilor ?

Acum nu sciu diua și ceasul, 
când o să i scbtă din casă pentru 
datorii dela bancă, că chizeș nu 
mai vre nime se stea pentru ei, er 
cu falsificatul de cambii s’au în
fundat.

Vedeți, unde duce pe om mân
carea și beutura prea multă, adusă 
pe bani ieftini dela bănci? Luați 
esemplu și spuneți și altora se se 
păzescă de băutură ca de foc, er 
bani împrumut se nu iee, numai 
cine-i în stare a-i și plăti.

I. P. Hetetanul.

fijîi numeral de adi este adaus un supliment de 2 pag
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cari au efecta escelenta în contra tu- 
turoril boleloru de stomachu, sunta una 
anemica cneiUn neaperatu <le 
lipsă pentru ori-ce casă, la 
lipsă de apetitu, slăbiciunea stoma 
cliului, respirația cu mirosu preu, ven
turi, râaăelă, colică, catarii de sto
machu, flegmă gălbinare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere decaou, 
încărcarea stoirachului cu mâncări și 
beulurT, limbrici, suferințe de splină, 
ficatu și hemoroide ca mijlocii apro
bați! și sigurii de vindecare.

La bolele indicate s’a constatata 
picăturile Mariazeller ca cela mai buna 
leacd, care confirmă sute de testimonii. 
Prețuia unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare -EO cr. Sticla îndoita 
de mare 30 cr. Espediția centrală 
prin farmacistula CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile sunta numai 
a, pe a cărora embalage este li- 
o fășiă verde cu cuvintele: „Be- 

zeuge die Echtheit11 cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile | 
se află: BrașovO: farmaciile Iul, 
Hornung, F Jelielivs TF-we, Fravs Ktl- 
Itmin, FI. Kugler la Hygiea, Vid. 
Roth, H. G. Oberi. Hosszufalu : 
farmacia: Gustav Jck lius. Csernât- 
f a 1 u : farmacia Joscf Drodtltff.
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