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a se plăti înainte.
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La încheierea anului.
Brașov, 30 .Decemvre v.

Când ne-am hotărît, ca. cu cele 
mai mari jertfe se scotem Gazeta 
de Dumineca pentru popor, am voit 
s§ facem un pas hotărîtor pentru a 
strînge legăturile cu poporul și a în
tări ast-fel rândurile nbstre; am voit 
se contribuim la deșteptarea popo
rului, făcându 1 se-șl cunoscă bine in
teresele sale naționale, ca se nu re- 
tăcescă și să nu fiă amăgit de cei 
ce umblă să-l folosescă pentru sco
puri străine.

C’un cuvânt scopul nostru a 
fost să punem o temeliă mai tare 
frăției și unirei dintre noi, ca se pu
tem lupta cu succes pentru dreptu
rile nbstre și apărarea vieții nostre 
naționale.

Șâpte ani se împlinesc mâne, 
de când am scos cel dintâiu număr 
pentru popor și cu mândria și mul
țumire putem se privim îndărăt la 
lucrarea nbstră și la urmările, ce 
le-a avut în direcția dorită de noi. 
Esemplul nostru a dat un puternic 
îndemn cjiaristicei române, de-a păși 
pe aceea-șl cărare și de unde înainte 
cu șepte ani nu esista în monarchia 
acesta nici un $iar românesc, care 
se contribue și la deșteptarea poli
tică a poporului, de vre-o trei ani 
înebee avem patru (jiare de acestea 
pentru popor, dintre caii unul în 
Bucovina.

S’a și vecjut, cum în timpul 
acesta tot mai mult a crescut în 
sînul poporului nostru interesul pen
tru causa națională. Der ore ținta 
de căpeteniă, ce am avut’o în ve
dere când am plecat pe acest drum, 
fosta ea ajunsă?

La ac-6stă întrebare s’ar părâ, 
ca este ușor de răspuns, arătând 
mai ales asupra scurtului timp, în 
care nu se puteau face minuni, și 
totu-și răspunsul este greu.

Nu-i destul să scrii pentru po
por, ci lucrul de căpeteniă este ce 
scrii. Ca să fiă bine nutrit poporul, 

trebue să ’i se dea o hrană spiri
tuală bună și sănătosă, — o hrană, 
ce-i priesce și ce se potrivesce cu 
firea și împrejurările lui. Ba mai 
mult, ca se producem aceleași re- 
sultate față cu una și aceeași țintă 
trebue ca hrana să fiă de aceeași 
calitate și să fiă împărțită în aceeâși 
măsură tuturor.

Este, prin urmare, de lipsă îna
inte de tote, ca cei ce o împărțesc 
să fiă ei între ei pătrunși de marele 
scop, ce împreună trebue să-l urmă- 
rescă pentru luminarea poporului și 
întărirea legăturilor strînse din sî
nul lui.

Cei cari chiămați sunt a învăța 
pe săten la fapte bune și folosităre 
pentru înaintarea și înflorirea nea
mului, trebue. ca mai ’nainte se fia 
ei între ei pe deplin înțeleși și pă
trunși de învățăturile și de sfaturile, 
ce le dau. Cu un cuvent, pentru ca 
să faci să se nască unire și frățiă 
în sînul poporului, trebue ca însu-ți 
să crecjT în sfințenia acestei uniri și 
frății și să jertfescl totul pentru ea.

Anul, pe care-’l încheiam, ni-a 
adus, pe lângă puține bune, multe 
rele, mai multe pote ea cei premer
gători. Dâr nici un rău, din câte 
ne-au ajuns pe noi. Românii asu
priți, nu pote fi mai mare, decât 
acela, pe care trebue să-’l deplân
gem astăcjl, văcjând, că între frun
tașii neamului nostru nu este acea 
înțelegere frățâscă, nu domnesce 
acea sfântă unire, pe care nici por
țile iadului să nu o potă înfrânge.

Când însă fruntașii și condu
cătorii nu se iubesc ei între ei ca 
frați adevărați, cum voi’ pute ei să 
dea poporului pildă bună de unire 
și frățiă? Cum vor pută faptele lor 
să sprijinâscă marea și generbsa lu
crare pentru luminarea și deștepta
rea poporului?

Am avut și în cursul anului 
acestuia destulă ocasiune să ne con
vingem, cum cu tbte încălcările și 
prigonirile dușmane, poporul nostru 
a sciut se dea probele cele mai fru- 

mbse și încuragiătore de românis
mul său. Ce n’ar face, ce resultate 
strălucite nu s’ar pută, produce în 
lup.ta pentru revendicarea drepturi
lor cu acest brav popor, când cei 
chiămați a-1 conduce ar înțelege 
glasul timpului și ar alerga cu mic 
cu mare în ajutorul lui?

Dâcă ne lasă vre-o învățătură 
anul acesta, plin de mâhnire, de 
amăgiri și de durere, atunci acesta 
este învățătura, ce-a propoveduit’o 
organul nostru în totdeunâ: că nu
mai în noi și în puterile nostre avem 
să căutăm razitn și scăpare pentru 
viitor.

Acest razim însă îl vom găsi 
numai, decă vom sci să jertfim ori
ce patimi pe altarul causei nbstre 
sfinte; dâcă vom ave înțelepciunea 
și tăria, de-a ne da mâna și a pune 
umăr la umăr în tot-dâuna acolo, 
unde trebue să apărăm un interes 
de viâță națională.

Tari în credință, ca va sosi și 
ceasul fericit, care să ne facă să 
găsim pe deplin razimul dorit, urăm 
fraților noștri Români un: An nou 
fericit!

Politica esternâ în 1895.
A trecut erășî un an. Jt*e tere

nul politicei esterne aprope în Că- 
care țâră s’au întâmplat în 1895 miș
cări mai mari și incidente demne 
de amintit. Răsvrătirl, lupte colo
niale, crise ministeriale, alegeri agi
tate ; tbte aceste le-am vădut trecând 
pe dinaintea ochilor noștri, der ce 
e drept incidentele acestea n’au fost 
în stare să sgudue pacea europenă 
— o pace fbrte scump cumpărată.

Intre tote evenimentele politice 
întâmplate în 1895 pe rotogolul pă
mântului, s’ar pute numi aprbpe cu 
tot dreptul cel mai însemnat, resbe- 
lul cliinezo japonez și învingerea, ce a 
raportat’o micul și bravul popor ja
ponez asupra marelui colos chine
zesc. „jRassa galbenă11 s’a pus în miș

care, și orl-ce om pbte ușor prevede 
că acesta rassă în secolii viitori are 
să jbea încă un rol fbrte însemnat.

In Europa, cestiunea orientală, 
care părea a fi amorțit cu totul, lu 
ațițată de-o dată în miecjul verii (Iu
lie), în urma asasinării lui Stambu- 
Iov, fost ministru-președinte și puter
nic contrar al politicei rusesc! în 
Bulgaria. Se vorbea de isgonirea din 
țâră a principelui de Coburg și se asi
gură, că Rusia ărășl vrea se pună mâna 
pe cârma Bulgariei. Mare neliniște 
în urma acesta. In Bulgaria crescea 
mișcarea rusofilă paralel cu cea re
voluționară, care îșl pusese cu țintă 
liberarea Macedoniei de sub jugul 
turcesc. Se formară bande de insur
genți, cari năvăliră Macedonia, der 
fură respinse și risipite.

In România circulau pe acest 
timp faimele cele mai aventuribse 
despre un apropiat răsboiu. Der 
atențiunea țării fu îndreptată în cu
rând asupra întâlnirei regelui Carol 
cu împăratul Francisc Iosif la Îșl, 
unde, după credința generală, s’a 
sigilat apropierea României de tripla 
alianță. Acesta credință a fost întă- 
lită și prin declaraținnea ce a fă- 
cut’o șeful noului guvern român d-l 
Sturdza la Iași în Octoravre a. c. 
privitor la Raporturile cu Austro- 
Ungaria.

Cestiunea orientală din nou a ajuns 
la ordinea cțilei prin rescularea popo
rului armenesc. A curs fbrte mult 
sânge, puterile europene la aparința 
au lucrat în înțelegere pentru ca se 
sprijinescă pe guvernul turcesc în 
restabilirea ordinei; der în ascuns 
nu mai scie omul ce interese mai sunt 
la mijloc, ca Armenii se fiă puși în 
mișcare, și prin acesta pbte să se 
tulbure liniștea și pacea dintre sta
tele europene. Revoluția încă n’a în
cetat în provinciile turcescl, și nu
mai viitorul va arăta, că bre fi-va 
în stare Pbrta de-a liniști și a mul
țumi poporele resculate prin Intro
ducerea de reforme, pe cari le-a 
promis.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.U

Amintiri din noptea de anul nou.
Orologiul din turnul bisericei 

bate 12 bre. Sunetul clopotelor ves- 
tesoe începutul unui an nou. Stra
dele, cari de altă dată erau gble pe 
timpul acesta, acum sunt pline cu 
omeni. De prin ferestrile deschise 
se aud strigăte de: „An nou fe
ricit!14

Fericiți sunt bmenii, cari aș
teptă anul nou cu o inimă veselă 
și plină de speranță, și cari în anul 
trecut au fost scutiți de vitregitățile 
vieții; și fericiți sunt aceia, din fa
milia cărora mbrtea neîndurătore n’a 
răpit pe nici un membru iubit! Ve
seli pot reprivi aceștia asupra anu
lui trecut, der și aceeia, cari în 
anul trecut au avut de-a se lupta cu 
multe năcasuri și griji, sunt veseli, 
că s’a finit anul; ei sperâză, că noul 
an le va aduce mai mult noroc, ca 
cel trecut. Măcar de li-s’ar împlini 
speranțele lor!

îmi deschiseiu ferestra, ca să 
privesc lumea de afară.

In salonul luminat din etagiul 
prim al unui imposant edificiu ce sta 
față’n față cu mine se afla o societate 
mare. Acolo locuia un bancher bo
gat; fiica lui cea mai mică îșl serba 
fidanțarea cu un proprietar nobil. 
Un spirit vesel domnia în sălile 
spendid decorate. Familia într’adever 
avea prilej de-a încheia cu veseliă 
anul vechili, pentru-că bancherul 
putea reprivi cu mulțumire la un 
norocos an de câștig împlinit, debre- 
ce crisa trecu fără al sgudui. Fecio
rul seu cel mai mare era înaintat 
la rangul de căpitan, al doilta de
puse cu eminență un esamen de 
stat. Fericiții părinți aveau acum 
în jurul lor pe toți membrii familiei și 
o societate alesă. Cine soie, ce le 
va aduce anul viitor, pentru-că „cu 
puterile sorții nu poți încheia legă
tură vecinică, și nenorocirea vino cu 
pași repecți!44

*

In odăița sărăcăcibsă din podul 
aceleia, și case pompbse ardea în 
sera de anul nou o lumină tristă; 
era semn, că locuitorea odăii încă 
nu se culcase. Der nu pentru ca se 
încheia cu bucuria anul trecut ve- 
ghia ea, căci nu avea nici o causă, 
ca se reprivâscă la anul trecut cu 
plăcere. Chiar la finea anului îngro
pase în tăcutul cimitir pe soțul ei 
și pe doi fii ai săi.

Tînera femeiă șede acum pa
lidă la patul copilului ei bolnav de 
mbrte, — băl djn urmă, care îi mai 
rămase. Ea întră în. anul nou cu 
inima jalfiică și frântă de durere, și 
se rogă lui» Dumnec|eu, ca să-i țină 
cea din urmă bucată de noroc, ce-i 
mai rămăsese din timpurî-mai bune.

Numai cu câte-va luni mai îna
inte se mutase aresta familia, al 
cărei părinte era profesor de mu- 
sică, cu băieții/săi buclați în odăița 
sărăcăcibsă. Pănă acum un soț și 
un tată iubitor a sciut să păzâscă 
scumpa sa familiă de ori-ce griji, 
de ori-ce supărare.

Amândouă odăițele aveau un 
aspect plăcut. Perdele albe decorau 
ferestrile, din derătul cărora erau 
așezate flori frumbse, și în odaia de 
locuit cânta plăcut un canar. Era o 
vieță neîntrerupt mișcată în acesta 
locuință paclnică a sărmanilor. Din 
4ori de 4i pănă noptea târejiu tî
nera mamă lucra neîncetat. Cu deo
sebire înaintea sărbătorilor de Cră
ciun, când sermana femeiă pregătise 
tot felul de lucruri pentru copii, ea 
de multe-orl trebuia se vegheze și 
atunci, când alții deja de mult se 
odihneau.

In sâraf de Crăciun fură aprinse 
în odaia curată luminile pe pomi- 
șorul de Crăciun. Părifiții priveau cu 
ochi veseli la copii lor, cari săreau 
cu nespusă bucuria în jurul pomi- 
șorului luminat și încărcat cu mere, 
nuci și alte dulcețuri. In un castel 
măreț nu putea fi mai mare bucu- 
riă, decât aci.

Der în (jma a doua de Cră
ciun de-odată s’a schimbat acesta 
bucuriă. Un copil se înbolnăvise de
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Francia și-a vecjut demisionând 
pe fostul ei președinte Casimir-Pe 
rier, după care fu ales pentru postul 
acesta însemnat actualul președinte 
al Republicei, Felix Faure. Alianța ruso- 
-francesă s’a accentuat în anul 1895 
mai mult ca de altă-data, și n’a fost 
alterată nici decum prin schimbările 
de miniștrii, întâmplate atât în Rusia 
cât și în Francia.

Dntre evenimentele petrecute 
în imperul german în anul 1895 cele 
mai însemnate au fost serbarea ani
versării de 80 de ani a prințului Bis- 
mark, serbările arangeate în memoria 
cplelor dela 1870—71 și luptele în
verșunate, cari au decurs necontenit 
și decurg și astăcjî contra social-de- 
mocrației.

In Anglia a urmat ministeriului 
Rosebery, ministeriul conservativ-unio- 
nist-liberal Salisbury, dela care popo
rul englez așteptă un șir lung de 
reforme social-politice. Conflictul, ce 
s’a ivit mai septemânile trecute în
tre regatul Britanic și Statele-unite nord- 
americane în cestiunea Venezuelei, după 
cum se p6te prevede, va fi resolvat 
pe cale diplomatică, fără de-a sdrun- 
cina relațiunile politice și comerciale 
între acestea doue mari puteri.

Italia luptă în Africa pentru de-a 
câștiga noue teritorii. Dintre faptele 
mai însemnate săvârșite în anul tre
cut. în internul ei putem aminti am- 
nestia regelui pentru revoluționarii din 
Sicilia și serbarea cucerirei Romei, în
soțită de protestul Papei.

Din Spania sunt de remarcat nu
mai luptele purtate de armata spa
niolă sub conducerea mareșalului 
Martinez Campos contra resvrătitorilor 
de pe insula Cuba,—lupte, cari încă nici 
astăc|.I nu s’au finit.

In fine trebue se mai amintim 
încă ca evenimente remarcabile 
din anul ce se încheie cu diua de 
astăzi: numârâsele crise financiare, 
cari au sguduit, mai ales în timpul 
din urmă, bursele europene, prin ceea 
ce mulțl Omeni bogați au ajuns la 
sapă de lemn, și multe întreprinderi 
economice, și comerciale s'au nimicit 
cu totul.

Conflict între Anglia și Germania.
In Sudul Africei la Capul de bună, spe

ranță, se află o mioă republică constâtă- 
tore mai mult din ooloniștl europeni, ou 
numele republica Transvaal.

Acum două săptămâni loouitorii ora
șului Johannesburg din numita republică 
s’au resculat contra președintelui Kriiger, 
chiămând tot odată într’ajutor pe un anu
mit Br. lamesson, un comisar engles dela 

ooloniile englese înveoinate. lamesson în 
fruntea unei bande armate englese a și in
trat numai decât pe teritorul republicei, 
înaintând spre capitala ei. Armata repu
blicei audind despre acâsta, întâmpina banda 
lui lamesson la orașul Krîigersdorf unde 
se întâmpla ciocnirea între ambele trupe.

lamesson ții cu desăvârșire bătut și fu 
prins împreună cu alțl 500 soldați ai săi, 
cari mai rârdiu fură liberați. lamesson a 
fost osândit la morte din partea judecătoriei 
republicane din Transvaal, însă președin
tele Kriiger îl grația și-’l predate autorită
ților englese.

In decursul acestor evenimente din 
Sudul Afrioei s’a născut o mare agitatiă în 
acele state europene, oarl erau direct in
teresai e în cestiune. Astfel Germania vă- 
dându-șl amenințate interesele sale colo
niale, interpelă pe guvernul engles asupra 
faptelor, ce s’au săvârșit din partea supu
șilor și miliției englese în Sudul Africei — 
fapte, despre cari se suspiționa, că guver
nul engles a sciut mai ’nainte. Totodată 
împsratul Wilhelm depeșa președintelui 
Kriiger, felicitându-l pentru isbânda, ce a 
raportat’o asupra bandelor englese.

Se părea, că cu învingerea lui lames- 
sou afacerea va fi finită, dâr acum, din 
contră se desvoltă un conflict fbrte serios 
între Germania și Anglia. Pe EnglesI, 
adecă i-a supărat forte mult amestecul 
Germaniei în afacerea Transvaalului și mai 
aUs depeșa împăratului Wilhelm. . Popora- 
țiunea din Londra a fost sistematic agitată 
contra Germanilor, și Englesii 4>c, că ces
tiunea Transvaalului încă nu e sfârșită.

Soirile mai nouă sosite din Londra 
spun, că pe oasele soradeior principale din 
capitala Angliei se pot vede placate, cari 
cu litere mari anunță „Pregătirile de râs 
boiu ale Angliei contra Germaniei11. „ Gores p. 
Ung.u primesce soirea, că în ministerul de 
marină și de răsboiu engles domnesoe 
mare mișcsre, er „Extra Bl.* dice, că gu
vernul engles ar fi înounosciințat pe gu
vernul german, că e gata să apere cu ori
ce preț drepturile Angliei în Transvaal.

Der ce e mai mult, diarele ce le pri
mirăm astăcjl publică din Londra o tele
gramă, în care se susține, că regina Angliei 
este fbrte indignată asupra împăratului Wil
helm ; că în cluburile militare englese să 
vorbesce forte serios despre ștergerea nume
lui lui Wilhelm din lista armatei englese, 
(Wilhelm a fost numit în anul trecut ad
mirai engles); și in fine în depeșă se asi
gură, că oficerii regimentului de dragorii,, cari 
portă numele lui Wilhelm, au ars portretul 
împăratului german.

Să vede deci, că lucrul a devenit se
rios, și numai în cjilele viitore vom pută 
vedâ, ce va mai ieși din acest oonfliot, 
între două mari puteri europene, cari pănă 
acuma au trăit în deplină armoniă.

SC9R9LE DiLEL
— 30 Decemvre.

Pentru săraci. Cu ooasiunea sf. săr
bători ale Crăciunului s’au împărțit din 
partea Regelui și Reginei și a principelui 
și principesei României, pe la săracii din 
BuourescI, precum și la Iași, Craiova, Bâr
lad și alte localități din țeră 35,000 Lei în 
bani, lemne și îmbrăcăminte. Numărul să
racilor ajutați în BuourescI este de 2330. 
— Tot la Crăoiun societatea centrală agri- 
oolă din Bucuresol a distribuit la oopii să
raci din șoâlele primare bucurescene îm
brăcăminte pentru suma de 3000 Lei. — 
Societatea „Obolul11 din BucurescI a îm
părțit asemenea haine la mai bine de 500 
copii săraci.

— o —
Bani falși. 0 bandă misteriosă de fal

sificatori, care pănă aouma nu s’a putut 
descoperi, umple monarchia de florenl de 
argint falși. Pe unii dintre aceștia, bătuți 
din argint britanic, este gravat anul 1891, 
pe alții ani 1882 și 1881. Cești din urmă 
se pot ușor cunosce după colorea lor găl- 
bâe, și greutatea lor. Numărăse esemplare 
din acești bani falsificați s’au pus în cir
culația în Gherla, Zombor, și Carăii mari.

—o —
Portul Sulina, după cum raportâză d. 

general PencovicI, membru al comisiei du
nărene, e cuprins de ghiață dela a doua 
milă înainte. In port se găsesc 11 steamese, 
25 corăbii, 15 remorchese, 189 șlepuri în
cărcate și 35 gole. Din causa sloiurilor de 
ghiață nici unul din aceste bastimente nu 
se p6te mișoa din port.

— O'
Un redactor arestat. Din Praga se 

depeșeză, că îedaotorul clarului boem „Om- 
ladina“ ou numele Ignaț Holub a fost de
ținut în urma unei perchisiții domiciliare 
făcută la redaoția numitului diar. Holub e 
pus acum sub acusă pentru crima tradărei 
de patria. Afară de el au fost arestate încă 
mei multe persone din împrejurimea oapi- 
talei boeme.

—o —
Arderea casărniii Cnza-Vodă. Fru- 

mosa casarmă Cuza-Vodă de pe dealul 
Spirei din BuourescI e adl o mină — scrie 
„Epooa“ — numai aripele laterale au ră
mas neatinse de foc. MercurI nopte un sol
dat din regimentul 28 de dorobanți a in
trat într’o magaziă mică de sub scara prin
cipală ca să fure ceva rachiu. El așecjâ 
lampa pe un vas plin cu petroleu. Pănă să 
caute unde e rachiul lampa esplodâ și fo
cul at’nse și petroleul din vas. Soldatul 
spăriat fugi la oompaniă, oredând, oă va 
scăpa de răspundere și du dete alarmă. In 
curând flăoările au cuprins scara și dân- 
du-se alarma soldații înzădar au încercat a 

I stinge focul. Abia au putut scăpa cartușele 
din magazia corpului, tote celelalte au ră
mas pradă fooului. Pompierii abia au reușit 
să loc.aliseze fooul și să apere mai ales ar

senalul și depositul de praf de pușcă. Ser
gentul de pompieri RăduleBCU s’a distins 
prin ouragiul său uimitor. Pompierii au fost 
comandați de d. colonel Navtiade. Au fost 
de față și ministrul de interne N. Fleva și 
ministru de răsboiu Budișteanu. Pe la 9 
ore dim. a sosit la fața locului și M. S. 
Regale însoțit de ministrul de răsboiu. Pa
gubele se urcă la peste 600,000 Lei. Ca- 
sarma era asigurată la „Dacia-România11 și 
la „Naționala11.

— o—
Numire. D. Diamandi D. Manole (fiiul) 

a fost numit membru în oonsiliul de admi- 
nistrațiune al casei de depuneri, consemna- 
țiuni și economiă în Bucuresol.

' —o —
ț)iar francos oprit. Ministrul de in

terne în înțelegere cu ministrul de oomerciu 
ungar au detras debitul postai și au oprit 
intrarea pe teritor ungar revistei fran- 
cese „Libre parole11, pe motiv, oă scrie în 
direcțiă dușmănosă Ungariei.

— o —
Concert. Mâne, în 31 Decemvre st. v. 

musica orășenesoă va da un concert în ho
telul „Europa*. începutul la 7l/2 ore sera.

— o—
Călindarul Plugarului pe an. 1896, 

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

Numărul viitor al „Gazetei Transilvaniei11 
va apare Marți sera.

Producțiunea sodalilor români din 
Brașov.

Societatea sodalilor româDl din ora
șul nostru, oredincioșl lăudabilului obiceiu, 
ce și-l’au însușit de oâțl-va ani încoce, au 
arangiat și de astă dată în sera cfilsi prime 
de Crăoiun o producțiune urmată de dans, 
în spațiosa sală a otelului „Nr. l.“

Mulțămită bunului renume, ce și-l’au 
câștigat în societatea brașovenă aceste no
bile porniri ale tinerilor noștri sodalî, pro
ducțiunea lor a fost și de astă-dată cer
cetată de lume multă, cum rar se vede la 
alte petreceri romanesc! în Brașov. Sala, 
ca și galeriile, erau înțesate, așa că nu mai 
puteai afla un singur loc liber, ba unii 
trebuiră să stea ohiar în piciore.

Producțiunea a fost introdusă de o 
scurtă vorbire a d-lui Nio. Petra-PeZrescw, 
președintele Asooiațiunei meseriașilor ro
mâni, sub a căreia ocrotire stă tiDăra so-

ditterită, aoru-sa îi urmă tot în 
aceiași medicul le a dat puțină 
speranță de vieță. Mânile sîrguin- 
cidse odihneau acuma; tatăl și mama 
priveghiau neîntrerupt la patul iu
biți! or lor copii suferincji, ascultând 
cu groză la respirațiunile îngreunate, 
și în fine la horăitul de mârte al 
sermanilor mititei.

Doue 4’10 după mârtea copiilor 
le-a urmat acestora și neiericitul lor 
tată! O! ce finit trist și sfâșietor!...

Cât de diferită este sortea âmeni- 
lor! Aici veselia cea mai mare, 
acolo durerea cea mai adâncă! In 
locuința bancherului jocă părechile 
însuflețite de sunetul musicei; sus, 
în odăița simplă și sărăcăeiâsă se 
plecă o femeiă palidă și desperată 
asupia patului copilului, ce trage 
de mârte. Ore nu-și punea sermana 
femeiă întrebarea durerâsă, aucjind 
sunetele năbușite ale musicei, că de 
ce are se îndure nevinovată atâta 
nenorocire, pănă când alții pot gusta 
tâte plăcerile, pe cari le oferă vieța?

(„N. Bl.“) Tr. de C.

Găvrila Craiului.
(Probă de limbă de pe Someșul mare).

ț)ice că tăt uămu are on joc și o hore 
și o poveste; și așa a și, că alt-cum nu 
s’ar povesti.

Care a și jocu și ho^ea lui Găvrila 
Craiului, nu sciu, pote că nici iei nu scie, 
da povestea lui o sciu eu și satu tăt, și bu
curos v’o spun și dumoilor vostre.

AstădI cine vede pe Găvrila Craiului 
de nu-i scie povestea, crede, că vede pe 
un nimernic, care a fost copilu nimărui, 
a cărui părinți or și fost nesce nimernicl, 
și pe el l’au făcut numai de năcaz în lume. 
Că-i zdrențos, flămând, gol, fără casă, fără 
masă, fără minte și noroc.

Așa și-ar gândi, cine nu-i scie po
vestea, der nu-i așa.

Uitați-vă, uominl buni, uitați-vă la 
iei, âmblă numa în cămeșe, atâta-i tăt ce 
are pă trupu lui, te miri dela cine a și 
căpătat’o, și p’aceea, pote e rămase dela 
vr’un mort. Pă cap are on clop tăt uns, 
fața lui e năspalată, barba lungă ca la Ji- 

dojl, părul tuns-netuns, piciorele gole. Erna 
vâra mai are peste cămeșa cea scurtă și 
strimtă on sumăieș șernit, tăt zdremțe și 
âmblă repede-pripit, fără țintă, fără gând, 
dorme unde-1 apucă noptea, mâncă ce ca
pătă, dâr mai mult trăesce cu răbdări pră
jite. Și nu more, cu căt chinul ce-1 trage. 
Nu-1 vedl nici la biserică, nici între uominl, 
mai mult e săhastru, ca șerele pădurii. Câte 
odată se afundă în pădure și urlă ca lupii; 
altă-dată, de nimeresce o baltă, se tăvă- 
lesce în ea ca porcii, ori că rîcăesce în ea 
ca dobitocele.

Așa este el astădl, der nu așa a fost 
tot-deuna. Astădl, când îl rupe fomea, alergă 
pe hotar dela uăm la uăm și dice: o țir 
de mălaiă, o țir de mălaiă... der așa de 
repede, de mai nu-i înțelegi nimica din 
gură.

Der să vă spun povestea lui:
El e feciorul crăiuțului din Ciceu. Tatăl 

său fu atât de avut, de-i 4i°ea omenii cră- 
iuțul, fiind-că era bogat tare, dâr micuț de 
stătură. Crăiuțul ședea pe câmpul Ciceului, 
nu departe de Cetatea cea vestită a Ci
ceului, care ci că a fost a lui Petru Rareș, 

Domnul Moldovei. Pe câmpul Ciceului ședea, 
împreună cu Crăiuțul Gerasim stupariul, 
care ținea mulțl stupi, Ion din dâmb, vestit 
pentru pomătul ce-1 avea; mai ședea acolo 
Gri gore a Sîil și mai câțl-va uomeni, ou 
muerile și avutul lor.

Câmpul Ciceului se ține de Reteag, 
dâr e mai aprope de satele Giurgeni și Co
rabie, decât de Reteag. Acolo ședeau ei 
ierna — vâra, acolo-șl aveau moșiile și 
casele și stau bine, dar din ei din tățl mai 
bine sta crăiuțul, pe care de alț fel îl chiema 
Borihan Tdder. Crăiuțul nu mai trăesce, er pe 
cei-alalțl vecini ai lui ce trăiră pe câmpul 
Ciceului, i-a strămutat groful în sat — când 
cu comasarea, și astfel câmpul Ciceului ră
mase tot în mâna grofului, a căruia sunt 
pădurile și delul Cioeu, de unde scot pietrii 
de moră.

Aieste vi-le-am spus anume, ca să pri
cepeți povestea lui Găvrila Craiului.

Destul atâta, că tătâne-s’o îi 4’ceau 
Crăiuțul. El era om pe cât de bogat și bi- 
sericos, pe atât de sgârcit, nu era Dumi
necă și sărbătore să nu vină în Reteag la 
biserică, unde cetea dintr’o carte scurtă și 
grosă, ca o jumătate de teglă, negră de
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cietatea socialilor noștri. Vorbirea d-sale 
este cam de următorul cuprins:

Prea Știm. Public! De un șir de ani 
societatea sodalilor români are ondre a 
învita publicul român la aoeste conveniri, 
oarl au ajuns adevărate petreoerl poporale.

Dragostea, cu care a îmbrățișat pu
blicul român convenirile nostre, a încălzit 
inimile tinerilor meseriași. Din acesta ei 
s’au oonvins, că pornirea lor bună este, 
că drumul apuoat, este drum cinstit. In- 
curagiațl astfel de iubirea d-vostre, ei au 
pus umăr la umăr, s’au strîns din an în 
an tot mai multi și astăcjl formâză o so
cietate compactă de peste 40 membri.

Care este ținta însoțirii lor? înso
țirea lor are de soop desvoltarea membri
lor în tâte direcțiunile. întâlnirile lor sunt 
o adevărată șoâJă. Aici se îndeletnicesc cu 
cetitul de cărți și cjiare folositore, aid în
vață a se iubi unul pe altul, mai mult, 
aid învață a-se socoti de frați unul eu 
altul.

Etă, știm, public, ce direcții promo
vați Dv. cu sprijinirea convenirilor, ca cea 
de astăcjl. Promovați înaintarea meseria
șilor români, acea clasă a so-ietății năstre, 
care cu toții datori suntem a-o ridica. Mii 
de străini trăeso ou meseriile din sudorea 
Românului. Locul acestora trebue să-l ocupe 
meseriașii noștri.

Vă mulțămim din inimă pentru dra
gostea, ce ni-o arătațl și vă rugăm să fiți 
cu îngăduință față de producția nostră. 
Să luați în considerare greutățile, cu cari 
trebue să ne luptăm. — Gu acestea Vă 
dorim, ca (iiua lui Moș Crăciun să o ajun
geți ia mulțl ferici,.! ani!

După acâstă vorbire, urmată de sgo- 
motâse urări de „să trăâsoă11, începu pro- 
duoțiunea. Corul sodalilor cânta: „Sânta 4i 
de libertate1* marș de N. PopovicI, și „Hora 
Severinului1*. Amândouă oântările au fost 
esecutate forte bine, mai ales însă asta din 
urmă a plăcut nespus de mult, așa că co
rul a fost trebuit cu de-a sila, așa 4ioend, s’o 
repeteze. Aplausele nu mai aveau sfirșit.

D-nii C. Voicu și N. Loga s-au distins 
în dialogul „Tata și fiul* de I. Mureșianu, 
care a fost predat cu mult efeot, fiind și 
de-un cuprins forte potrivit pentru popo
rul nostru.

Producțiunea a culminat, însă în re- 
presentarea comediei „Ginerile lui Hagi 
Petou**, de V. Alexandri. Deși acâstă piesă 
e destul de lungă și grea, ea a fost ese- 
cutată de tinerii noștri sodall peste tâtă 
așteptarea. Rolurile mai grele le-au avut 
d-nii G. Parcarea (Hagi Petou), I. Furnică 
(Prințul Radu Movilă), N. Grinda (Ștef. 
Movilă), I. Ardelean (Verdulescu) și d-ra 
E. halea (Adela). Ar fi greu de-a spune, 
oarl dintre aoeștia au jucat mai bine, 
căci fiă-care și-a interpretat rolul în așa 
mod, că a trebuit să rămânem surprinși 
de prestațiunile lor. D-nii G. Loga și C. 
Sibiian îucă au sciut face fârte bine pe 
Jidanul cămătar. Roluri mai miel au avut 
d-nii N. Stinghe, G. Găpățină și N. Ardelean, 
cari de-asemenea au juo&t bine. In total, 
publicul a rămas forte mulțumit, și pe ti
nerii diletanțl i-a răsplătit cu cele mai ani
mate aplause.

O parte forte însămnată la bnnai rău- 
șită a acestei producțiunl o are d-1 profesor 
Arstnie Vlaicu, care ca delegat al comite
tului Asooiațiunei meseriașilor bătrâni, di- 
rigiâză și supravegheză acâstă societate în- 
floritore. D-sale este a se mulțumi și ne- 
merita alegere a pieselor, cari tâte au fost 
forte potrivite pentru publicul participant.

Dansul s’a început cu „Oălușerul1* și 
„Bătuta1*, cari au fost dansate de 11 tineri 
în frumâse costume naționale.

Nu putem înoheia, fără de-a nu ob
serva, că la ast-fel de petreceri poporale ou 
caraoter cultural-national ar trebui să parti
cipe în număr mai mare și membrii inteli
genței nostre fruntașe, dela care se așteptă 
mai mult interes față cu asemeni porniri 
nobile ale classei nostre mijlocii.

ProducțiunT și petreceri.

Săcele, 29 Decemvre v. 1895.
Știm. D-le Redactor! Sfintele sărbători 

ale Crăciunului, vestitore de pace pe pă
mânt și de bunăvoire între omeni, ne aduc 
dile de veseliă și de petrecere, cari sunt 
de neasămănat folos pentru Români, de- 
orece mai alinându-i năcazurile și suferin
țele trecute, varsă în sufletul lui neprihă
nit nouă speranțe, nouă putere de luptă.

O astfel de petrecere românâscă a a- 
rangiat în Cernat corpul învățătoreso din 
frumosele Săcele, Marți săra, a doua Bdi 
de Crăciun. Nutrind totdâuna o simpa
tie deosebită față de frații din Săcele, am 
grăbit și eu, însoțit de mai mulțl tineri 
de-al noștri, să iau parte la acâstă petre
cere, cafe a fost peste așteptare de plăcută.

Pe la orele 7 sâra, în presența unui 
public neobicinuit de număros, atât din 
inteligența nostră, cât și din popor s’a în
ceput printr’un simțit cuvânt de deschidere 
producțiunea. Fiecare punct al programei 
a reușit mulțămitor. Partea musicală ș. a. 
cântările „O ce veste**, „Serenadă11, „piua 
a apus**, „Sunt soldat11 și „Hora Ploia1* de 
G. Dima, ne-a surprins prin succesul neaș
teptat, și numai laudă pot aduce harnicului 
cor și dirigentului consciențios.

Declamarea poesiei „ L/rătura Țiganului* 
de Speranță a' fost frumos predată, stîr- 
nind mult haz îu public. O deosebită dis- 
posițiă veselă a produs în public și piesa 
comică „Arvinte și Pepelea11 de Alec- 
sandri.

Tote personele au jucat cu simț și 
pricepere, îndeosebi d-nii Muntean și A. 
PopovicI.

După eshauriarea programului, urmă 
o horă veselă și mare—începutul unui dans 
cât se pote mai animat.

Te simțiai negrăit de bine vă4end, 
cum inteligența română din loc și jur îșl 
petrecea atât de frățesce în sînul poporu
lui nostru, credincios neclintit fruntașilor 
săi, preoților și dascălilor.

In pausă, la masă, s’au ținut mai multe 
toaste, între cari amintesc pe al d-lui 

Daria pentru tinerime, al d-lui Scurta pen
tru harnicii SăcelenI, cari au dat și dau 
ațâți omeni conscii nemului nostru, al d-lui 
Maglaș pentru muncă, al d-lui Lăp&dat pen
tru bătrâni, al d-lui Moldovan (din Româ
nia) pentru Ardeleni etc. etc.

După pausă jocul se continua cu a- 
ceeașl veseliă până ’n 4or^ sfârșindu-se 
cu câteva jocuri naționale și lăsându-ne 
drăgălașe și neuitate amintiri!....

Ritmic.

Tinerimea română din Râșnov învită 
le balul ce ’1 va arangia Duminecă în 31 
Decemvre st. v. 1895, în sala „Hotelului 
mare11. începutul la 7 ore sera. Pentru oo- 
micetul arangiator: Gheorge llie.

Literatură.
Din escelenta „Bibliotecă pentru toți* 

a iui Carol Miiller din Bucuresci au mai 
apărut următorele volume: Nr. 26. „Din 
biografiile omenilor celebri** (cu 18 ilus- 
trațiunî admirabil esecutate). Una din cărțile 
cele mai necesare tuturor. E singura carte 
în acest gen, publicată la noi — Nr. 27. 
„Antichitatea grecă1* de Mahaffy (cu 20. 
ilustrațiunl), carte care face cunoscute insti- 
tuțiunile admirabile ale Greciei antice. — 
28, 29, 30, 31, 32, 33. „Operele complete** 
ale marelui scriitor român loan Grengă. 
Acâstă minunată operă, publicată în „Bi
blioteca pentru toți1* este așa de ief
tină încât toți Românii vor putâ-o ave 
în biblioteca lor. Ea are darul de a fi 
veselă și de a pută fi cetită de totă lumea, 
precum și de copii, pentru care legată în 
pânză și costând numai 2 lei 50 bani, este 
cel mai plăcut cadou. Acâstă edițiă e în- 
4estrată cu 2 portrete ale autorului. — Nr. 
34. „Istorice1* de Ionescu-Gion, una din 
istoria nostră națională. Acest volum con
ține și portretul autorului. Nr. 35. „La gura 
sobei1* (snove și basme) de Dumitru Stăn- 
cescu (cu portretul autorului). — Nr. 36. 
„Povești de Crăciun1*. Sub presă Werther 
de Goethe (cu ilustrațiunl). Tote se pot 
procura și dela librăria N. Ciurcu din 
Brașov.

*

In tipografia „A. Mureșianu1* din Bra
șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O oarte fârte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vân4are la tipografia A. 
Mureșianu1* în Brașov, și la librăria d-lui 
Nicolae Ciurcu, Brașov.

Crîsa în redacția „Tribunei*1.
Lucruri urîte să petreo în Sjbiiu, la 

„Tribuna*. Pentru cetitorii noștri de Du
minecă, car! n’au sflat despre ele, vom 
schița pe scurt istoricul scandalurilor dela 
Sibiiu, cari au pus în uniie pe toți Ro
mânii de bine.
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Acum doue săptămâni, vorbind de un 
conventicul al redactorilor de atunci ai 
„Tribunei1* și a prietinilor lor personali, 
am arătat, că se uneltesce pentru delătu- 
rarea presidentului Dr. Rațiu din oausă, oă 
acesta neputendu-se înțelege cu proprieta
rul nominal al „Tribunei**, T. Liviu Albini 
s’a isoat un confliot care a ajuns și la tri
bunal și a adus cu sinesecvestrarea Tribunei 
din partea D-lui Dr. Rațiu. Acâstă secve- 
strare s’a hotărît în Noemvre a. o. cu 
consimțământul a 17 dintre 19 membri de 
față ai comitetului, pe cuvânt, că „Institu
tul tipografic1* și 4>arele „Tribuna** și „Foia 
poporului1* au fost cumpărate la 1894 dela 
proprietarul lor de atunci Eugen Brote, de 
cătră comitetul partidului național prin 
președintele său, Dr. Rațiu, și că prin ur
mare nu pote dispune altul asupra tipo
grafiei și a foilor, âr d-1 Albini n’a voit 
să recunosoă nicl-decum dreptul de dispo- 
siție al d-lui Dr. Rațiu. Ba Albini a sus
ținut chiar, că obligația ce a dat’o d-lui 
Dr. Rațiu despre o sumă, care corăspunde 
prețului tipografiei și a fiiarelor, precum și 
cauțiunii depuse pentru aceste, cu totul 
19.500 fl., ar fi fost numai fictivă, ceea-oe 
e gata să dovedâscă chiar și pe cale cri
minală (!!!)

Despre actul secvestrărei, ce s’a să- 
vîrșit încă la 19 Noemvre a. c., au fost 
răspândite într’adins faimele cele maialar- 
mătore, mai ales prin foile din Bucuresol, 
al căror asouțiș era îndreptat chiar în con
tra personei d-lui Dr. Rațiu.

In urma acâsta, Dr. Rațiu s’a vă4ut 
îndemnat a publica in „Tribuna1* nisce ar- 
ticoll lămuritori pentru publicul român și 
i-a dat cu mâna sa în tipografiă. Dâr cum 
se spune și în „Tribuna1* de adl, d-1 Russu- 
Șirianu a luat manuscriptul dela culegători, 
l’a confiscat și a stricat tot ce a fost 
cules din el. Asemenea s’a întâmplat ou 
un alt artiool, scris de d-1 Nicolae Cristea 
și predat tipografiei de Dr. Rațiu.

Dr, Rațiu, luând la dare de sâmă pe 
editorul Albini și pe Russu-Șirianu, 
acesta i-a spus nisce vorbe vătemă- 
târe. Pe urmă d-1 Rațiu a introdus ca 
prim-colaborator pe d-1 Dr. Elie Dăianu și 
a întrebat pe d-1 Russu-Șirianu, dâcă vo- 
esce să se supună disposițiilor d-sale? 
Russu-Șirianu a răspuns în cele din urmă 
într’un ton necuviincios, oă nu se supune, 
disposițiilor d-lui Dr. Rațiu și că nu-l re- 
cunosce. „Un president încă nu-i totul1*, 
4ise Russu-Șirianu, „presidenții se pun și 
se depun*. — Russu-Șirianu a fost numai 
decât destituit.

Cu tote acestea Russu-Șirianu în 
4iua următore a intrat în redacțiă, a în
jurat pe cei ce erau acolo, și a confiscat 
posta. In timpul acesta d-1 Liviu Albini 
alergă la poliția și se plânse in potriva d-lui 
Dr. Rațiu, cficând, că i-a încălcat domi
ciliul.

veche, — cetea și făcea cruci și mătănii 
cât ținea slujba, apoi venia dela biserică 
ață la noi, că era prietin cu tata, și prân4ia 
la olaltă și povestia pănă la vecerne, atunci 
mergea âr la biserică și de acolo acasă.

Și ținea calea dela el pănă la noi în 
sat cel puțin 2 cesurl, ba iârna, când era 
omătul mare, nici în trei cesurlnu ajungea; 
pui de Ciceuan (așa se numiau uomenii, ce-șl 
aveau casele pe câmpul Ciceului), nu co- 
boria pe vremi rele în sat, numai de un 
năcas prea mare, dar Crăiuțul să fi plouat 
plâiă de foc, nu lipsia dela biserică. Par’ 
că acum îl văd: uăm mic, alb roșcovan, cu 
ochi mici verdl, cu păr mare, cu ciorecî albi 
largi, cu opinci, pieptar, suman, cu dopul 
lui cel uns; cu o vorbă să șiu pingălitor, 
— vi-l’aș pute pingăli.

Dâr pe cât era de bisericos și avut, 
pe atât era de sgârcit și rău cu căsenii 
lui. Căsenii lui nu cutezau nici să mânce 
s5 se sature de frica lui. Spun omenii, că 
femeia lui mergea vara la lucru și-și ducea 
merinde mălaie și brân4ă ori slănină, der 
de dulcele era numai mărturiă, că ea nu 
cuteza a mânca din el, ci mânca mălaiul 
gol. Vai de ea ar și fost, decă n’ar și dus 

de dulcele să-l dee sera în sâmă la Cră
iuțul.

Așa se stinse d<, fome biata muiere 
și rămase Crăiuțul cu un copil dela ea, cu 
Gavrilă. Atunci era Crăiuțul om aprope 
de 60 de ani, er Gavrilă un ootângan de 
17—18 ani. Ce să facă acum ei singuri? 
Cine să le cocă, cine să le spele și facă 
câte ceva mâncare? Fără muiere în casă-i 
rău. Dâr acum ce să facă? S’ar însura 
Crăiuțul — der e prea bătrân, ar însura 
pe Gavrilă — e prea tînăr, nu-i scăpat de 
asentare! Scia Crăiuțul bine, că împăratul 
nu s a slugi cu Gavrila lui, der legea-i 
lege! Ori bun ori rău trebue să stee la 
număruș. Deci se însura Crăiuțul, luă o 
văduvă cât un zid, de l’ar fi putut duce 
în voia cea bună subsuâră, că el era nu
mai cât o mânușă de pordicl pe lângă ea, 
vorba cânteoului:

Lelea cât un grenadir,
Badea cât un moșootir!

De aoi încolo peste Gavrilă veniră 
4ile rele și grele, că deși era meteleul cât 
omenii, dar era fricos, se lăsa bătut și de 

Craiul, de tată-s’o, și de maștihă-sa. Amân
doi îl mânau și-l adunau mai mult flă
mând, decât sătul; de ceea ce era în casă 
și de agonisirea de pe câmp, el nu scia 
oe se tace, era bun bucuros, că are haine 
în spate și mâncare, rea-bună, cum o că
păta și când o căpăta.

Veni și vremea asentării, der Grvrilă 
scăpa fără de-a și luat. Apoi se bolnăvi 
Craiul, er Crăița câst nouă vându vită 
după vită și puse banii bine așa, că pănă 
muri Craiul, nu mai era codă de vită în 
ograda lor. După mortea Craiului îșl scose 
Crăița parte și din moșiă, âr Gavrilă se 
uite cu ochii, dar nu scia ce se întâmplă 
și cum se întâmplă oeea-ce se întâmplă, 
— era bun bucuros, că a scăpat de bă
tăile tătâ-ne-s’o și se bucura și mai mult 
când îi spunea maștira, că și ea se duce 
din Ciceu. Deol o lăsa să ia tot ce voi, 
numai să rămână singur stăpân.

Așa a și rămas, singur stăpân în 
casa părințâscă, că maștiră-sa s’a dat de 
ud de era și tată-s’o era în gropă.

Moșiă avea mare, bucatele nu le dase 
maștihă-sa chiar tote, îi rămase și lui 

destule, deci se puse feciorul pe hodină, 
mânca, durmia, îșl aduna câte vre-o două 
lemne și omora cea vreme prin vecini și 
prin pădure după alune, bureți, smeură și 
mure. Moșia tătă a dat’o în parte și-i veniau 
bucatele și fânul de-a gata. Ve4l bine, cei 
ce țineau moșia, tăți-îl înșelau, dâr el, o 
gură singură fiind, tăt avea cu ce trăi și 
cu ce plăti dările. Vă4end neamurile capul 
și firea lui Gavrilă, luară iele moșia în parte, 
și așa trecu vremea vre-o 2—3 ani; el trăia 
ca un săhastru, dâr lipsă nu ducea, nici 
nebunii nu făcea, nici prădătror nu era.

Odată, cine și cine nu, îl nebunesee 
pe Gavrilă ca să se însâre. El nu 4ice ba; 
vinde fân, grâu, cuouruz, îșl face rând de 
bani, se gată ca junii și merge a peți, în 
Corabia la fata unei văduve sărace, cu o 
ciurdă de copii. Văduva îșl face de lege 
așa: drept, că Gavrilă nu dă cele semne 
de om în totă firea, dar e bogat, are mn- 
șiă mare, va chivernisi fata mea averea și 
pot trăi. Așa se gândi și fata, și tocmâla 
fu gata.

Și luă Gavrilă pe Susana, și ea-i puse 
casa ’n rând, și-l ducea cu buna, doră-doră 
l’a băga în brazda botezaților. Pănă la o
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D-l Rațiu a fost chiămat la polițiă, 
unde însă a dovedit ou aote^ oi d-sa 
are d,-ept de-a dispuue asnpra tipogra 
fiei și a foilor. In urma acesta căpitanul 
poliției a oprit pe d-l Liviu Albini și Russu- 
Șirianu de-a mai intra în redacția și la ti
pografia. Russu-Șirianu a răspuns la acâsta 
intrând în tipografia, cu foița, luând iote ma
nuscrisele, sdrobind tot ce a fost cules și ați- 
țând pe culegători să lase lucrul.

*
Sâmbătă s’au repetat scandalurile. D-l 

Russu-Șirianu fără veste a intrat printr’o 
ferestră in curte și de aici in localul adminis
trației 'și redacției. Cu o gură nespus de 
mare, el amenință pe toți redactorii și-i 
provocă să ese îndată afară, oă vine poliția 
și-i sodte „ca pe nisce bandițlu , a confiscat 
din nou scrisorile și diarele, și alergând în 
ourte, striga: „eși'țl afară de aieî, că vă 
aruncăm cu muncitoriiApoi a deschis 
porta cu o clieiă streină, ca se potă întră 
d-l Albini. Se instalară în tipografia și se 
apucară să scotă ei foia.

, Intr’aceea d-l Dr. Rațiu, câștigând un 
nou act dela judecătoria, s’a presentat la 
căpitanul poliției, care apoi a oprit din nou 
pe d-nii Russu și Albini de-a mai întră la 
„Institut*4. Abia pe la ora 1 s’a putut res
tabili ordinea în tipografia.

*
„Tribuna" de astădl, 30 Decemvre, 

scrie sub titlul „ErășI la judecătoria" ur- 
mătorele:

Domnul Dr. Ioan Rațiu este citat pe 
astătjl la 3 ore la judecătoria cercuală 
din loc.

Citarea ce ’i-s’a inmanuat densului și 
câtorva martorJ vorbesce de un delict poli- 
țiul de pressă (sajtdrendori kihâgâs) și ame
nință, că decă nu se va presenta de buuă- 
voe, vp fi escortat.

■Pro.cesu1 acesta este intentat, ce e 
drept, de cătră procuratura de aici, der la 
arătarea făcută de d-l T. L. Albini.

Suntem informați, că d-l T. Liviu Al
bini s’a plâns forte pe larg la procurorul- 
de aici, care a luat cu densul un protocol 
și pe basa acestuia a pornit procesul. Dom
nul Albini se plânge, că D’. Rațiu s’a ames
tecat în afacerile sale, că poliția, la cere 
rea d-sale (L. Albini) a adus hotărîrl con- 
trscjiufitore, oă Dr. Rațiu a scos „Tribuna" 
fără ea d-l Albim să fi avut vre o înriurire 
asupra ei.

Scurt, după-ce d-l T. L. Albini, nu s a 
putut ferici ou poliția, înaintea căreia a 
dus pe presidentul Dr. Rațiu ca pe un tur
burător al păcii casnice — a recurs la pro
curorul, ca acesta să-i facă dreptate.

Cine ar fi credut vre-odata, ca un Ro
mân, și încă „tnbunist", să receroe pe pro
curorul unguresc, acestă sinistră figură a 
timpurilor nostre, pentru-ca se-șl caute drep
tul — în contra presidentului partidului na
țional Dr. loan Rațiu.

Etă cine duce Gestiunea română îna- 
ințea procuraturii și a judecătoriilor un- 
gurescl. *

Tot „Tribuna" anunță, că adl, Sâm
bătă, avea să se țină pertractarea in oausa 
seovestrărei „Institutului tipografic". Jude
cătoria de cerc va hotărî asupra „esoepțiu- 
nilor" d-lui Albini.
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Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei*1.

Câte va cuvinte despre anemie.

„Sângele este motorul principal 
al vieței“.

Anetmia este cunoscută în po
por sub numele de lipsă de sânge.

Este bine sciut, că tot corpul 
este format din sânge și îșl are dela 
sânge mărimea și puterea; de aceea, 
cine vre se fia sănătos și să trăescă 
mult, trebue să aibă un sânge bufi 
și sânge destul.

Acestă bolă nu constă în îm
puținarea său lipsa totală a sângelui, 
— (cantitatea sângelui într’un om 
mare (adult) , este dela 81/2 pană la 
12 chifograme), — ci numai că sân
gele.-devine mai apățos și se împu- 
țifibză globulele roșii ale sângelui. 
Acostă bolă este egală cu chlorosa 
(culori palide bătând în verde), care 
se mai fiice și Chloro-anemie; ea este 
forte răspândită astăfiî și atinge eta
tea fragedă, mai cu osebire 'fetele 
tinere (dela 13—20 de ani). Ea atinge 
pe femei și pe bărbați la diferite 
etăți, atât din tbte clasele societății, 
la sate cât și în orașe.

In Francia, anemia este nu nu

mai o băla, der chiar o modă', acesta 
este mai gravă la fetele tinere și la 
damele din clasa înaltă, cari în ruina 
sănetăței caută a fi palide la față. 
In vechime dmenii aveau prea mult 
sânge și forte rar se aufiia de bbla 
anemiei, de aceea medicii de pe acele 
timpuri întrebuințau fdrte des lan- 
țeta (lăsau sânge), er astăfiî înse, ca
șuri de lăsare de sânge sunt fdrte rari, 
seu nici decât.

Bolnavul atins de acestă bdlă 
are pielea galbenă, bătând în verde, 
carnea m61e; devine fdrte nervos, 
nu se mulțămesce cu nimica, se su
pără de orl-ce lucru, are dispepsie 
(greutatea de-a mistui), lipsă de poftă 
de mâncare, greță, respirația grea, 
amețelă, vîjîituri în urechi, dureri 
de cap și une-ori spre seră are o 
febră ușdră (friguri).

Căușele, cari dau nascere aces
tei bdle sunt: pierderile mari de 
sânge, un nutrement neîndestulător 
seu de rea calitate, locuință în lo
curi întunecbse seu puțin aerite, obo- 
selele de diferite naturi, viăța nere
gulată. obiceiul de-a mânca mult și 
a nu face mișcări pentru a consuma 
mâncarea, lucrările intelectuale prea 
multe și neîntrerupte, abusurile de 
diferite plăceri nemoderate, veghie- 
rile prea mari, — căci este bine sciut, 
că lipsa de somn produce cele mai 
grave bdle și în cele din urmă omul 
more. Despre somn și veghiere vom 
vorbi într’un număr viitor. Mamele, 
cari dau copiilor se sugă prea mult, 
cad în acestă bolă.

Ca tratament, adecă ca mijlocele de 
vindecare de acestă bolă se recomandă 
o mâncare hiănitdre, locuință săne- 
tbsă și curată, eserciții corporale, 
precum gimnastică, preâmblări de o 
dră două, și chiar trei pe fii în aer 
curat. Se se încungiure în tot-deuna 
oboselele prea mari; se recomandă 
a duce o vieță regulată, bolnavul se 
bee vin vechiu bun, bere.

Ca mâncări se recomândă mai 
mult carne friptă, oue, lapte și ver
dețuri; mâncările grase, decă se mis- 
tuesc bine, sunt fdrte folositdre, căci 
fac pe omeni mai grași. Vinul și 
berea luate în timpul mesei sunt 
bune, căci fac o digestiune (mistuire) 
mai bună. Rachiul, rumul și alte al- 
coholuri (spiitdse) sunt fdrte văte- 
mătdre și slăbesc corpul, asemenea 
și acrimile sunt vătămetbre.

Să se facă fricțiuni seu spălă- 
turl pe corp cu vin alb. Să se facă 
în tot deuna spălături cu apă rece 
peste tot corpul în modul următor: 
se ia un lighean cu apă rece, un 
cearșaf (lepedeu) curat și gros de 
pânfiă de tort de in, se spală cu 
un burete și apoi se frecă cu cear

șaful pănă pielea se face roșie. 
Aceste spălături se vor face în fiă- 
care dimineță, ele produc pofta de 
mâncare, sângele începe a circula 
mai bine spre piele și animeză func
țiunea lui, er corpul se întăresce 

; contra recelei.
Asemenea este fdrte bună la 

fiă-care două fiile câte-o bae de 
abur la picidre, care ajută fdrte 
mult. Aceste băi se prepară ast
fel : după-ce apa a fiert bine îm
preună cu fldre de fen, se se pună 
într’un vas, după aceea se se pună 
d’asupra vasului o scândură, pe care 
se-șl așefie omul piciorele, după 
aceea să se învelescă piciorele cu 
o învălitore grosă și se stea o ju
mătate pănă la trei sferturi de oră.

De două ori pe săptămână se va 
îmbrăca pe corp o cămeșă, care se 
va muia în apă sărată, îu care să se 
pună și flore de fen; după ce s’a 
îmbrăcat cu acestă cămașă, să se 
pună în pat și să se acopere bine.

Este știut, că sângele omului 
conține fier; în vechime fierul se 
găsia în mare cantitate în sângele 
omului, der astăfiî este fdrte puțin 
în asemînate cu ce era at unu; abea 
45—50 grame de fier. Probă despre 
cantitatea de fier, oe exista în vechi
me în om, este următorul cas. Se 
fiice că într’o bdlă grea de care fu 
atinsă Orfila, medicii săi Andral și 
Recamier îi estraseră doue palete de 
sânge, pe care-1 deteră lui Brrawel 
spre a-1 analisa. Acesta scdse din 
sânge atât fier, încât putu face 
din el un inel, ce a fost purtat de 
Ddmna Orfila. Der astă-fil de unde 
s’ar mai pute scdte atâta fier din 
sângele unui om, câud în tdtă can
titatea sângelui lui, (8l/2—12 kilo-, 
grame) d’abia se află 50 grame de 
fier?

Prin urmare ca medicament se 
se ia fierul sub diferite forme, ca: 
fier redus prin hydrogen, lactat de fier 
etc.; însă cel mai bun fier și tot-de 
odată și cel mai puțin costisitor este 
fierul dialisat. Acest fier, în formă de 
picături, să se ia câte 10—15 pică
turi în timpul fîă-cărei mese în- puțin 
vin.

Asemenia este fdrte folositor se 
se ia în fie-care dimineță câfe-un 
ceaiu (tea) de Cintaura (Erythrae Cen- 
taurum). Mai este fdrte folositor a 
se lua de doe-ori pe di câte-un gram de 
praf de cretă seu tibișir (Carbonat de 
calce), adecă un gram dimineță și 
unul sera în apă seu în mâncare. 
Asemeuea va face în fiă-care dimi
neță câte un ceai de frunde de cimbru 
(origanum): acest ceaiu absdrbe sân
gele vechiu, er sângele nou se îm- 

, bunetățește și formeză mult sânge.

vreme au mers lucrurile cum au mers, der 
dela o vreme a vădut Susana, că n’are cu 
cine ține casă. Că de-1 mâna la moră el 
venea numai cu jumătate fărina acasă. De-1 
întreba, că ce a făcut cu bucatele, că doră 
trebuia să aducă mai multă fărină, el rîdea 
și-i spunea, că uite cutare și cutare a dis, 
că n’are bucate, li-a dat și lor de pomană 
câte-o cupă două.

De-1 trimitea în pădure, după ceva 
lemne de foc, el nu venia pănă-1 rupea 
fomea, cu tote că pădurea era numai peste 
părău, la fundul grădinei lor, — și apoi 
atunci venia doră cu lemne?—Feri Domne! 
El venia acasă cu pui de pasăre, ori cu 
alune, bureți și alte bazaconii. De vindea 
o clae de fen, — las’ că ea trebuia să facă 
târgul — dar Gavrilă ierta jumătate pre
țul la cei lingușitori. Așa stând lucrurile 
și vădend, că nu-i chip se âsă cu el la cale, 
mai fiind și vorbită de lume, că numai 
Gavrila Craiului s’a legat de ea, îșl adună 
hăinicelele și se duse la mă-sa acasă.

întâmplarea acâsta atâta supăra pe 
Gavrilă, încât din hăbăuc ce era, înebuni

de tot. Umbla cu săptămânile prin păduri, 
numai Dumnefieu îl scia cu ce trăia și ce | 
făcea pe acolo. Nu vorbia cu nime. Er când 
nu mai putea de fonie, abătea în sat pe 
la neamurile, ce-i țineau moșia în parte; 
oare-i da ceva,— bine, care nu, — eră bine, 
mergea mai departe. ■' !

Când a fost de cătră tomnă, pai-’că 
se mai limpedi de minte, trasă la casa lui, 
aduna partea din bucate de pe la uomenl, 
vându fânul, și gândiai, că va prinde la 
minte. Ba merse chiar după nevastă să 
și-o aducă acasă. Der ea nu se învoi. Atunci 
îl apucă er supărările. Câte-va dile stătu 
închis în casă, apoi eșiși-șl căuta doi omeni, 
cari să mergă cu el la Bistriță să-i cumpere 
haine ca la generări. VedI bine, uămenii îl 
rîdeau, dai’ el numai cu gândul acela umbla, 
pănă afla pe Vila Sălăgianului și pe jfliha- 
iul Cosmii, cărora le dase câte patru mierțe 
de grâu curat să mergă cu el la Bistriță 
să-i cumpere haine de general. Și s’au dus 
toți trei pe jos. Pe cale el le povesti tote 
pățeniile lui cu tată-so și cu maștehă-sa, 
e.iîm îl legau și-l bateau pe unde nimereau,

mai ales peste cap. Atunci mi-s’au turburat 
crerii — fiicea bietul Gavrilă, — dar cum 
void îmbrăca căpenegul de general, cum 
m’oiti limpedi la minte.

El simția, săracul, că nu-i cu totă 
mintea, dar din faptele lui, nu se vedea 
nici un sămn de uăm cuminte. El credea, în 
nebunia lui, că având haine de general, va 
fi cuminte ca generalii și n’a mai fugi ne
vasta dela el.

Acâsta era ierna. Ajungând în Bis
triță, vădură în târg Români de-ai noștri 
de pe Someș cu glugi lungi de pănură 
albă, și-i spuseră, că aceia sunt generali. 
Și el credu, și cu unul făcură târg să dea 
lui Gavrilă un rând de haine oa ale lor. 
Și omul se învoi, îi sui în saniă și i duse 
la el acasă, unde muierea în două dile 
cusu lui Gavrilă o păreche de ciorecl în
crețiți, un suman alb cu șinore negre și o 
glugă albă lungă din grumadl pănă ’n pă
mânt.

Acum era Gavrilă in apele lui. Veni 
voios acasă, purta numai hainele acelea, 
der la nevastă nu se mai gândi.

Văijend nemurile ce-i cu Gavrilă, și 
cum, se înțeleseră să împartă între ele mo- 
ș’a Craiului, ăr pe Gavrilă să-l țină pe 
rând. Așa și făcură, fără al mai întreba 
de se învoesce ori ba. Și așa-i pănă ’n 
diua de adl, nâmurile lucră moșia, er el 
âmblă gol și flămând dela unul la altul; 
cine se îndură să-i dea ceva — bine, cine 
nu — er bine, numai să nu-1 bată. Dâr, 
după ce-i folosesc moșia, batăr de l’ar 
omeni, și bătăr de nu l’ar bate, da-1 bat, 
sărmanul și cele de lipsă nu i-le dau.

Acum rar vorbesce cu cine-va, și și 
atunci — numai păsăresce, rupând vorbele. 
Când e ceva mai limpede la minte, și-i dă 
cine-va de pomană văierându-1, atunci îl 
au dl fiicând: Ce folos a fost tata craiă, 
decă de mine-i vai! Apoi rîde, rîde. Vai 
de dilele lui.

i. p. r.
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Tot asemenea mai este bun a 
se face un ceaiu în fiă-care dimineță, de 
soc (sambucus), pelin (absinth) și emi- 
pere; seu de coda calului (Equisetum 
arvense) și cintaură seu rosmarin, care 
curăță sângele și fortifică natura.

Se se ia vin de quinquina câte-un 
păhăruț după mesă.

Acest vin, fiind costisitor la far- 
maciă, el se p6te prepara în casă 
mai economic în modul următor: 
Se se ia dela farmaciă 60 grame de 
cbjă de quinquina galbenă, se se 
piseze bine și se pune într’o canti
tate de 100.grame de spirt seu cog- 
niac, apoi se ține 48 6re la lumină 
și căldură într’o sticlă bine astupată, 
pe urmă se târnă în sticlă cam un 
litru și 250 grame de vin negru s6u 
roșu vechio și bun, după aceea sticla 
bine astupată se lasă se stee tiei 
cțilo la lumină și căldură, pe urmă 
se sti ecâră bine și se așefiă în sticle 
bine astupate, din cari se ia câte un 
păhăruț tot-deuna înainte seu după 
masă.

Lecui cel mai Bigur este, ca bol
navul să petrecă mult în aer curat, 
și forte puțin în casă. îmbrăcămintea 
să nu fiă prea caldă și se nu fiă 
prea strînsă pe corp.

In contra anemiei se recomandă 
și apele minerale feruginose și băile 
de mare. Der este de observat, că 
ori cât ar fi de bun medicamentul 
luat în contra anemiei, decă nu vor 
fi bine păstrate regulele higienice, 
nicl-odată bolnavul nu-șî ajunge sco
pul dorit; prin urmare regulele hi
gienice trebuesc păstrate cu fârte 
mare sânțeniă.

Prof. Dr. Elefterescu.

Afaceri economice.
Multe lucruri are de săvârșit 

plugarul harnic peste vară, încât 
adese ori: „din nâpte fii face, n’are 
somn nici pace“, după cum 8e cjiee 
și într’un vechiu cântec românesc; 
acum înse în iernă, tot pote resu 
•fia mai ușor, de6re-ce nu are chiar 
.atâta lucru ca vara. ț)ic anume 
„chiar atâta“, căci plugarul harnic 
și peste iernă își pbte afla în eco
nomia lui destul lucru, după cum 
se va vede acesta și din cele ur- 
înătore:

Fiind-că suntem tocmai la în
cheierea unui an trecut, așa cre
dem, că nu va strica, decă ne vom 
trage puțin sâma cu starea nostră 
economică. Și acâsta o putem nu
mai așa, decă vom face o socotelă 
pe hârtiă ori decă nu seim scrie, 
atunci măcar în cap, a tuturor ve 
nitelor și cheltuelilor de pe an, fă
când la sfârșit și dre-care asemă
nare (bilanț), ca se vedem, decă 
mergem înainte cu economia, seu 
mereu îndărăt.

Pentru scopul arătat trebue 
prețuită atât averea nemișcătâre 
(imobilă), precum case, șuri, graj
duri, grădini și pământuri, cât și 
cea mișcătore (mobilă): vite, bucate, 
-bani și unelte de economia. Deși 
pe la noi mai sunt încă destui plu
gari, cari nu sciu ceti și scrie, to
tuși vedem pe mulțl că-și fac o so- 
cotâlă amănunțită în cap, nu numai 
despre bucatele și fânul adunat, ci 
chiar și despre celelalte chtltuell 
economice.

Asemenea plugari nici nu prea 
duc apoi lipse, căci ei sciu cruța 
tot-dăuna la gura și nu la fundul 
sacului, cum se fiice, după cum au 
unii răul obiceiu de-a face. In pri
vința acesta în t6te satele rornâ- 
nescl poți afla pilde vrednice de 
urmat: cum cutare seu cutare plu
gar, deși. în tinerețele lui a fost om 
sărac, totuși prin muncă și străda- 

niă, apoi prin îngrijirea celor adu
nate, s’a putut ridica la bunăstare 
și avere.

După-ce plugarul harnic și-a 
făcut odată socotelă despre averea 
sa, va pute afla, dâcă are el lipsă 
și pe viitor de a-și încorda puterile 
la lucru tot singur, ori că averea lui 
e destul de mare și rodităre, pen
tru ca se-și mai p6tă lua pe lângă 
cei din casă la lucru încă și câte 
un servitor, servitâre său alțl lucră
tori de fii.

Când s’a gâudit bine ia acestă 
întrebare, atunci își mai pdte lua 
și pe alții ca ajutor în economiă, 
der va fi bine se nu uite nicl-odată 
de proverbele vechi: „ochii stăpânului 
îngrașă vitele11 și „urmeXe stăpânului sunt 
cel maz prețios gunoiă pe o moșia14,.

îndată ce o economiă nu se mai 
p6te conduce numai de plugar și de 
ceialalțl concăseni ai lui, ea devine 
mai complicată și are mai multe 
daraveri, are mai mult lucru, der la 
sfîrșit și mai multă cheltuelă, și decă 
omul se va lăsa tot în nădejdea ser
vitorilor, odată se va pomeni numai, 
că afacerile economice schiopăteză, 
ba dau chiar îndărăt.

într’o economiă mai mare, ca 
și în cele mai mici, lucrul de căpe
tenia este grija bună și păstrarea, 
fără de cari nu poți ajunge la ni
mic. Inzadar se string șoprurl mari 
de fân și otavă pentru vite și se în- 
credințeză unor servitori fără grija, 
căci aceștia îndată le golesc, dând 
fără cumpăt și măsură la vite, așa 
încât de multe-orl ar fi mai mult 
nutreț pe sub iesle și vite, decât în 
iesle, și înzadar se strÎDg coșuri mari 
de bucate și să încredințeză la câte o 
economă fără grijă, căci acesta odată 
le risipesce, decă economul însu-șl 
nu va sci purta grijă cum se cade 
de cele adunate.

Nu numai în economiile mai 
mici, ci chiar și în cele mai mari 
s’au putut aufii în timpul din urma 
felurite plângeri despre mersul afa
cerilor economice, și anume: parte 
că pământul n’ar mai produce ca 
mai de mult, parte că ar fi mulțime 
de date și trebuințe, la cari cei bă
trâni nici gâudi nu s’au putut.

Că pământul n’ar mai produce 
ca mai de mult, acesta nu e adevă
rat, după cum vom arăta mai la 
vale; că ar fi mai multe date, erășl 
nu prea e adevărat, dedrece părinții, 
moșii și strămoșii noștri dedeau mai 
mult ca noi parte ca dijmă (decimă), 
adecă din fiece una, din tăte pro
ductele de câmp, parte ca adeverați 
iobagi, lucrând câte doue, patru seu 
chiar trite fidele din săptămână în 
brazda domnului pămenten; der că 
noi cei de astăfiî, avem mai multe 
trebuințe, ca cei bătrâni, acesta este 
un adevăr, care nu se pdte răsturna 
cu nimic.

Pentru cercetarea acestui ade
văr se întrăm puțin în casa unui 
plugar, cu stare de mijloc, cum se 
află pe la noi, și să asămănăm aceea, 
ce vom află în casa lui, cu aceea, 
ce se afla în casa unui asemenea 
plugar înainte cu 50—100 de ani. 
Deosebirea între atunci și acum va 
fi fârte mare. Atunci mai tote vest
mintele se făceau în casă, bune și 
trainice, și numai acelea, cari nu se 
puteau face de loc în casă, se cum
părau pe bani, ăr acum mai tâte 
vestmintele se cumpără de-agata de 
prin boite, cari înse nu sunt așa 
bune și trainice, ca cele vechi.

Părinții, moșii și strămoșii au 
fost iobagi .domnilor pământeni, der 
mulțî din plugarii noștri au devenit 
iobagi mândriei (luxului), apoi unor 
venetici, cari când s’au așefiat prin 
comunele năstre, mulțl nici ce mânca 
nu aveau.

Pe timpul iobăgiei nu a’a prea 
pomenit, ca cineva, în decurs de 

câți-va ani, numai din rachiu și câ- 
te-va mărunțișuri să-și facă stare și 
avere mai frumosă și decât a celui 
d’întâiu plugar din sat, și etă că 
acum, ne timpul libertății, al sciin- 
țelor și luminei, putem vede pe multe 
locuri așa ceva.

De unde vine 6re acesta? Vine 
de-acolo, că cei bătrâni afară de lu
crul câmpului de peste veră, și de 
îngrijirea vitelor și a celorlalte afa
ceri economice de peste iernă, nu 
prea cunosceau și alte petreceri, pe 
când mulțl din plugarii noștri mai 
tineri de astăfiî, își sciu face petre 
ceri peste petreceri, cari de multe- 
ori sunt fărte costisitore.

Asemenea plugari, se înțelege, 
nu și prea sparg capul cu socotăla, 
că 6re cât câștigă și cât cheltuesc 
ei într’un an. Unii cheltuesc mai 
mult decât câștigă, de aceea mai pe 
urmă sunt siliți a întră și în datorii, 
cari cu timpul așa-i ruineză de tare, 
încât abia-șl mai pot terăi năcasul 
de pe-o fii pe alta. Pe unii ca aceș
tia să-i lăsăm să învețe tot din es 
periențele, din pățăniile lor proprii; 
plugarii harnici însă se se dedea a 
mai învăța și din pățăniile altora, 
ca să se scie feri de ce e reu și se 
urmeză pildelor bune și înțelepte.

I. Georgescu.

Piticii și uriașii.
Intre multele curiositățl ale naturei 

sunt și piticii și uriașii. Piticii sunt omeni 
de statură mică a căror înălțime este ceva 
peste un metru. Statura omenilor peste 
tot este felurită: sunt ămenl înalți, omeni 
mijlocii și mici. Uneori însă corpul omului 
trece peste înălțimea seu micimea obici
nuită, și noi numim pe aceia urieșl, er pe 
aceștia pitici. La un milion de omeni se 
află un mic număr de astfel de escep- 
țiunl.

învățatul francos Quttelet a găsit la un 
un milion de omeni 1186 peste înălțimea 
de 191 centimetri, și tot atâția sub 131 
cm.; 26 peste 201 cm. și 1 sub 12 L cm.; 
unul peste 211 și unul sub 111 cm.

In regatul Bavariei s’au găsit la uti mi
lion 43 pitici de o înălțime sub 140 cm.; 
cel mai mic era de 115 cm., apoi de 124, 
125, 126, 128 cm., er urieșl peste 191 cm. 
s’au găsit 22.

In America nordică s’au aflat 58 mai 
mari de 201 cm. Gel mai înalt american, 
de 209 cm., era locotenentul Buskirk, un 
om curagios, care făcea marșurile cele mai 
grele, ca ori-care alt soldat de mărime o- 
bicinuită. Și pitici au fost și în armata nord- 
americană. Astfel unul era de 101 cm., de 
24 ani și suporta greutățile milităriel și 
răsboiului ca și ceialalțl.

In Europa s’au cunoscut mai mulțl 
pitici; astfel o părecliiă din America: „ge
neralul Miteu de 16 ani de 82 cm. înălțime 
și 61/., kilograme greutate, și „Miss Millieu 
de 72 cm. și 6. 6 kg. Pitica „princesă Eau- 
lină? din Olanda era în anul J882 de 9 
ani, înaltă de 58 cm. și 4 kilograme greu
tate.

In liomânia se află pe cât seim nu
mai un pitic, călugăr la mănăstirea Tis- 
mana (județul G-orjiu) bătrân peste 70 ani, 
înalt de 114.5 cm. și este de peste 45 ani 
călugăr (schimonach). „Tătuțul“ Gherasim 
Cornescu. născut în satul-Leriș. jud. Mehe
dinți, este altmintrea bine desvoltat și des
tul de robust pentru etatea și constituția 
lui trupăscă. Este cunoscător de multe bu
ruieni, pe care le întrebuințeză ca doftorii 
la multe bole și scie sculpta.

Asupra căușelor crescerei prea mici 
seu prea mari a corpului se scie forte pu
țin. La pitici se întâmplă o pedecă în cres- 
cere în timpul copilăriei și corpul rămâne 
mic, la alții crescerea înceteză din causa 
unor bole. Astfel în ținuturile, unde se 
află „gușați'4, esistă pe lângă aceste neno
rocite ființe diforme și lipsite de inteli
gență adeseori și pitici. Familii seu poporă 
întregi de pitici nu esistă.

La unii, corpul este diformat, spatele 

și membrele încovoiate seu forte subțiri. 
La alții s’au întâmplat turburărl în forma
țiunea scheletului. Peste tot trebue să con
siderăm piticii ca nisce ființe bolnăviciose, 
nisce copii bătrâni, cu puține speranțe de 
viâță.

Piticii au lipsă relativ de o cantitate 
mult mai mare de hrană, decât omenii 
crescuți. Creerul lor este bine desvoltat. 
Astfel la un pitic de 61 ani (de 94 cm. 
înălțime) greutatea creerului era de 1183 
grame, adecă aprope ca al unui om nor
mal. De aci urmâză, că au și o inteligență 
spirituală normală, pricepere repede, iste
țime firescă și minte sănătosă. Adese însă 
sunt arțăgoșl și prepuitorl și aplicați spre 
mâniă, răutate și gelosiă, defecte sufletesc! 
nu numai la omenii gheboșl s. es., cari au 
fost espușl batjoourei și rîsului lumel, ci 
chiar și la omenii normali. Cei ce au fost 
însă tratați cu blândețe, bunăvoință și pre
venire, au o fire bună, cum s’a observat la 
unii pitici cunoscuțl în Europa.

Urieșii din contră, sunt omeni mai 
înalț! ca de 2 metri. Astfel de urieșl sunt 
cunoscușl, de cătră omenii de sciință, vr’o 
60—70, între cari și împăratul roman 
Maximin; cel mai înalt a fost de 253 cm. 
Unii sunt subțiri, cu piciore înalte și cu 
trunchiu scurt, alții cu trupul gros și pu
ternic și avend tote organele proporțio
nale.

Puterea lor muschiulară este însă ue- 
însămnată și nu în raport cu mărimea cor
pului. Numai mușchii dela eură sunt mai 
puternici din causa multei hrane ce iau în 
sine. Puterea și energia le lipsesce. sunt- 
greoi, trândavi, inteligența însă le este 
normală, sunt modești și buni la inimă. 
Căușele crescerei prea mari a corpului 
sunt diferito. In cele mai multe cașuri 
este, ca și la pitici, o stare bolnavă a cor
pului, de aceea nici nu trăesc mult. La 
mulțl osele sunt slabe, sfărămăciose, prea 
giose său prea subțiri, curbate seu difor
mate. Unii se desvoltă regulat pănă la o 
etate ore-care, apoi de-odată începe o 
crescere repede a corpului.

Ast-fel uriașul Toma Hasler, pănă la 
9 ani era normal. In urma unei lovituri 
de cal în obrazi, începu a cresce forte tare, 
mânca forte mult, mai ales grăsimi. La 
11 ani era așa de mare încât trebui să pă- 
răsescă școla, neavend loc în bănci, la 12 
ani era de 1 m. 90 cm., la 14 ani cădu 
și-și rupse șoldul (femurul) și fluerul, însă 
se vindeca repede. Apoi îi crescură osele 
capului. După ce încetă a cresce, mânca 
puțin. Era diligent și bun. Mișcările însă 
ii produceau greutate. Une-orI se plângea 
de dureri de cap. Muri de 25 ani, din 
causa lipsei de respirație, cu tote că era 
vesel și bine pănă în cele din urmă cli
pite ale vieței. Avea o greutate de 115 
chg. și înălțimea de 227 cm.

La unii urieșl, cresc numai unele părți 
forte tare, ast-fel sp. es. o jumătate a cor
pului seu un membru, un picior seu o 
mână seu chiar numai un deget.

Peste tot, piticii seu urieșii, sunt nisce 
escepțiunl ale naturei, escepțiunl bolnăvi
ciose și vrednice de compătimirea nostră. 

(„Amicul Tinerime?').

Vindecarea bețivilor.
In Viena s’a pornit o mișcare 

pentru înființarea unui spital deosebit 
pentru bețivi. In acest spital ar fi se 
se interneze, în cas de lipsă chiar 
și cu sila, acei nenorociți, cari sufer 
de boia beției. Aci ei vor fi îngrijiți 
pănă când vor scăpa de îngrozitorea 
lor patimă.

Mișcarea acesta a fost pornită 
de-o reuniune de tenperanță, care a 
dat și dă multă bătaiă de cap Vie- 
nesilor cu acesta idee admirabilă. 
Lucru firesc, că unii sunt în contra 
pe cuvânt, că așa ceva ar fi un 
atentat la libeitatea individuală a 
cetățânului. Unii ca aceștia se vor 
fi simțind, de bună semă, cu musca 
pe căciulă; — se tem, că-i vor lua 
și pe ei și-i vor înfunda cu de-a sila 
in spital. De aci vine, că ei se îm
potrivesc atât de mult.
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Mult mai puternice sunt însă 
argumentele, pe temeiul cărora reu
niunea amintită cere înființarea spi
ralului. Intr’o carte publicată acum 
de curend în causa acesta se arată, 
ce folositor ar fi un asemenea spital 
atât din punct de vedere economic 
international, cât și mai ales din 
punct de vedere umanitar și social.

Cu date statistice se arată în 
acesta carte, că cea mai mare parte 
dintre nebuni sunt recrutați dintre 
bețivi, seu din familiile bețivilor. 
Cei ce au tremuriciu (delirium tre
mens) decă se închid într’un ast-iel 
de spital, se vindecă curend, der în
dată ce es din spital, cad eră-și în 
patima lor de mai ’nainte. Pentru a 
se vindeca deplin, trebue să fiă ținuți 
în spital un an pană în doi, er după 
ce au eșit, trebue se ducă o vieță 
regulată.

Pentru a dovedi, cât de primej- 
didsă este beția pentru societatea 
omenescă, în cartea din vorbă se 
arată, că s’a făcut cercetare, cu 12 
familii bețive și 12, cari nu sunt be
țive. După cercetare sistematică și 
consciențidsă s’au făcut următorele 
constatări:

dela 12 familii bețive cumpătate
s’au născut copii: 57 61
dintre aceștia au murit în prim. sep. 25 6
idioțl 6 —
diformi (schidole) 5 —
epileptici ("cu stropșelă) 6 —
bolnavi de nervi, însă ourabill 1 4
cu bolă englezescă 5 2
au moștenit beția 2 1

se duc spre pădurile cele mari, seu spre 
ruine.

Găina, când stă nemișcată la un loc 
și îșl smulge penele cu ciocul, vestesce 
vreme rea.

Bândunicele, simțind că vine vreme 
rea, sboră mai pe jos ca altă-dată și mai 
cu sâmă împrejurul turlelor (clopotnițelor).

Gheunoia, când scote un strigăt plân
gător și resunător, vestesce- vreme rea.

Bufnița, dâcă cântă, său strigă când 
este vremea rea, vestesce un timp frumos; 
er din contră, strigând pe timp frumos, 
vestesce un timp rău.

Brosca verde (brotăcelul), acest mic 
animal, care se găsesce mai mult primă
vara prin păduri, pe garduri și prin livedl, 
trăesce isolat și se urcă pe arbori ca să 
prindă insectele, ce trec pe lângă el. Stând 
pe arbori, el scote țipete particulare, cari 
vestesc un timp ploios.

Oile, când se tot scutură și alârgă, 
asemenea când, mâncând, calcă sub piciore 
fânul, anunță vreme mole.

Românul are încă și un alt calendar 
pentru predicerea timpului, și anume:

Când sera este umedosă, preclice ploie 
sâu vreme norosă; din contră însă, când 
este uscăciosă, predice timp călduros.

Când focul și luminarea nu-ard bine, 
predic un timp ploios.

Când pisica se pune cu spatele la 
foc, predice frig seu ninsore.

Când ușa, lada, ma-a său alt-ceva din 
casă pocnesce, prevestesc o schimbare de 
timp în rău.

Vrăbiile, când se adună pe garduri 
și încep a ciripi mereu, vesteso un timp 
rău seu ger tare.

Prof. I)r. Elefterescn.
Acești numeri, 4’ce scriitorul 

cărții, trebue se pună pe gânduri pe 
oi'l-ce om și ne provdcă se socotim 
b,eția ca o plagă, care privesce nu 
uumai nenorocirea unor omeni, ci 
a întregei societăți, pe care o ame
nință cu perire. Să nu întărcjiăm 
deci de a păși la luptă cu totă pu
terea în contra beției, a acestui duș
man periculos al societății omenesc!.

Preducerea tâmpului.
(Credințe culese din popor).

In numărul de Dumineca trecută, am 
arătat prezicerea timpului după nor, vent, 
rouă etc.

Acum vom arăta și unele din anima
lele mari, mai cu seină rumegătore, din 
ale căror mișcări încă se prevestesce o schim 
bare în atmosferă:

Boul, când se uită la cer și în urmă 
se linge în răspăr, atunci se schimbă vre
mea ; asemenea când dai boii la apă și, 
după ce beu apa, se scutură, prevestesc 
ierna ger tare, er vâra vent.

Porcul, când alergă de colo pănă colo 
fără astâmpăr, prevestesce o schimbare de 
timp. Asemenea când porcul âmblă cu paie 
seu lemne în gură, predice un ger mare.

Pisica, când se spală prea mult cu 
labele, e semn, că se strică vremea; ase
menea când stă mai mult culcată pe lângă 
sobă, prevestesce ger.

Cânele, când va lătra sera așa de 
geba, atunci se schimbă vremea.

Calul, când se tăvălesce, asemenea se 
strică vremea.

Pășirile, asemenea prevestesc schim
barea timpului. Anume :

Cocoșul, când va cânta sera de vreme 
se strică vremea.

Stărcul, când stă trist și nemișcat pe 
marginea bălților, vestesce brumă; er când 
este mai neastâmpărat și strigă mult, ves
tesce ploie.

JPâwziwZ, când stă seu se urcă mai sus 
ca de obiceiă și tot strigă mereu, vestesce 
ploiă.

Grangurele, când se ridică din trestii 
pe înălțimi, vestesce plâiă.

Ciocârlanul, când face să se audă o 
cântare, ce semănă cu scârțîitura unei pile 
când ascuțl ceva, vestește ploiă.

Găsea, când strigă mereu și caută în 
conținu apă pentru a se scălda, asemenea 
și rața predice ploiă.

Ciocile, când se apropiă o vreme rea, 
părăsesc cu grămada locurile dela șes și

Glume.
Bine judecat. — „Vec|î pe dom

nul acela, care șede în rândul al 
doilea ?“ întrebă, o tîneră d-șoră pe 
prietina ei în teatru. „Acela e mi
rele meu. Ce părere îți dai des
pre el?

— „Te iubesce?“
— O, nespus de tare!
— Atunci, — e mare nebun.

*
0 predică bine potrivită. Preotul 

unui institut de corecțiune ținu în- 
tr’o Duminecă o vorbire arestanți- 
lor și îșl începu ast-fel vorbirea ea: 
„F<5rte tare me bucur, îubiții mei as
cultători, că ve ved în așa număr 
mare adunați aicl“. etc.

MULTE ȘI DE TOATE.

Copii mesurați.

După legile de pănă aoum era datina 
a se măsura numai bagajul oe-’l ducea 
cineva pe tren, er nu și copii, pe cari îi 
avea Ja sine. De aici înoolo însă va fi alt
cum. Dâcă părinții cu băieții lor vor voi 
să calătorâsoă pe trenul electric ungar, vor 
fi datori ași măsura acasă oopii lor, șt nu
mai astfel provăZuțl ou un atestat dela no
tar vor pute călători ou trenul electrio. 
Regulamentul liniei ferate electrioe ungare 
între altele c}ice : dâoă copii nu sunt mai 
înalțl ca 1/2 de metru, atunci ei plătesc 
taxa numai de jumătate.

îșl pâte ori și cine închipui ce încur
cături se vor faoe; fiă-oare conduotor va 
avâ la sine măsuri de metri și centimetri, 
ea să măsure pe toți băeț’i mici.

¥
Cum pedepseau mai de mult pe falsifi

catorii de vin 1

In timpurile de demult âmenii nu 
sciau de glumă, când era vorba de falsifi- 
oârl. Astfel în anul 1706 ’i s’a tăiat capul 
falsificătorului de vin Iaoob Ehrni, diu Nîirn- 
berga, și tot odată gâdele i-a vărsat tot 
vinul pe jos, in fața publioului.

Ehrni n’a fost numai neguțător mare 
de vin, ci și falsificator mare, și el și sorise 
despre tema acâsta mai multe cărți. Cu 
ocusiunea decapitării lui, tote cărțile despre 
falsificarea vinului au fost arse pe piața 
orașului.

Ore câți gâZl ar fi de lipsă în tim
pul de acum, ea să decapiteze pe toți fal
sificatorii de vin, cari trăeso astădl?

3-S
Cele mai mari grădini de pomî.

Cele mai mari grădini de pomi se 
află în America. In Hudson se află gră
dina cea mai mare din lume, a cărei po
sesor e un American cu numele Robert. 
In aoea grădină sunt 24,000 meri, 17,000 
perl, 4000 cireși, 500 piersecl, 200 pruni, 
200 meri pădureți, 1600 vițe de viiă, 600 
tufe de smeură și 200 castani. Intr’o gră
dină a unui proprietar din Georgia se află 
125,000 persecl tomnatici. Iu Middleton în 
statul Delavare în grădina proprietarului 
Schellers, care e de o estensiune de 250 
hectare, se află peste 100,000 piersecl. Iu 
anul 1873 Schellers a trimes 125,000 co
șuri cu piersecl la Nrw-York.

Oaleadarul ©eptexxxa,xx@x„ 
IANUAR are 31 Zile. GERAR.

Pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

nând la 8 Ian. un număr de 28,144 capete- 
Se notâză marfa: uugurâscă v e o h e, 

grea dela —.— or. pănă la —.— or., 
marfă un gu râs că tineră grea delft 
54.— or. pănă la 55.-— cr., demijloo dela- 
51.— or. pănă la 52.— or. ușâră dela 
—.— cr. pănă la — .— or.

Marfa țerănâscă grea dela 47.— pănă- 
la 48— or. de mijloo dela 46.— or.. 
pănă la 47.— or. ușoră dela 45.— or- 
pănă la 47.— cr.

Marfă serbâscă, grea dela 49.— or, 
pănă la 50.— cr. Transito. mij lociă grea 
dela 46.— or. pănă la 47.— or. transit» 
ușâră dela 45.— or. pănă la 46.— or.

Bursa de Bucurase
din 4 Ianuarie n. 18S6.

"V a 1 o i i
d

Q .-<DJZ)
Scad, 
cup.

Ou 
banT 
gata

Rentă română perpetuă lS7b 5"/o Apr.- Oct. 100 >/4
99.'/,Renta amortisabilă .... 5% H •»

„ „ (Impr. 1892 . . . 5°/o lan.--iul. 100-
,, „ din 1893 5a/o 99.'/,
„ „ 1894 int. 6 mii. 6% Apr.-Oct. 94.'/,
„ „ (Impr. de 32.'/2 mii. *7» lau.-lulie 87 —
„ „ (Impr. de 50 mii. 47a n n 87.71
„ „ (Imp. de 274 m lb90 4% n n bS-’/î
„ „ -(Imp. de45m. 1891 4°/0 >i n 87-7.
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4% 87 3/<

Oblig, de Stat (Conv. rurale,). 6% Mai-nov. 101-
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 800 10 287.-
Oblig, comunei BucurescI 1883 57" Ian.-lul. 95 71

„ „ 'din 1884 5% Mai-Nov.
„ ,, ,, din L888 B’/o iun.-Dec. — ■■
., „ „ din 1890

Scrisuri fonciare rurale . . .
5%, Mai-Nov. 34 '/,
5"/„ lau.-lulie 94 7,

,, „ urbane BucurescI «7n n n 102 '/<
)i n 11 n 5°/(. n » 90 71
n ,, ,, Iași • n n 82.'/,

Oblig. Soc. de basalt artificial 67oV.N.
» n —.

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v -
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1567.
Banca agricolă........................ 5C0 150 v. 210.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 393.-
Naționala de asig. uit. div. 43 le> 200 406 -
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 320.
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 178. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 , -a.
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 105.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200

„ „ 2em.u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei

1001
.'Uv —

„Bistrița11 soc. p. f. hărții 30 1H • »• —. -
Societ. p. const, de Tramways
20 trancl aur

20 i Ji 2o’12

SCOMPTUBÎ:
«

Banca naț. a Rom. B7o Paris ... 27»
Avansuri pe efecte fi'7o Petersburg . . 41/ u/1 12 10
Casa de Depuneri 571 Berlin .... B7n
Londra.................... 27„ Belgia .... 37»Viena .... &7o Elveția .... 37//0

Originea tutunului.

într’un proverb arabesc se dice: Mo
hamed profetul s’a dus odată pe câmp și 
acolo a aflat, un șerpe, care era aprope în
ghețat de frig. Profetului îi fu milă de 
șerpe, l’a luat la sine și l’a încălc|it. Când 
șerpele s’a desmoițit îi dise lui Mohamed:

— „Profetul iui Dumnedeu, crede-ml 
că te voiu mușea“.

— „ Dâr pentru-ce?*4 întreba Mo
hamed,

— „Pentru-că nâmul tău persecută 
și stirpesce pe ai meu44.

— „Der neamul tău nu se luptă în 
fiă-care di cu neamul meu?“ răspunse pro
fetul ; „ș’apoi cum poți fi așa de nemulță- 
mitor, și cum poți uita așa iute, că eu 
te-am scăpat dela morte ?u

— „Pe lumea asta nu este mulțămire“, 
răspunse șerpele, „și dâcă eu te cruț acum, 
atunci sâu tu, sâu altul din neamul tău 
mai iute ori mai tarejiu totuși mă va-omorî. 
Jur pe Allah, că te mușc.

— „Deoă tu juri pe Allah, atunci eu 
nu voesc să-ți oalei jurământul14, Zis© pro
fetul și îșl întinse mâna cătră gura șar
pelui.

Șerpele l’a mușcat, dâr profetul și-a 
supt rana cu buzele, și veninul la scuipat 
jos, și în looul aoela unde a picat veninul 
a răsărit o plantă, care întrunesce în sine 
veninul șerpeiui și îndurarea profetului.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mer. 
Joi, 
Vin. 
Sâm.

31 C. Melania
1 ț Anul nou sf. Vas
2 P. Silvestru Rom.
3 Păr. Malachia
4 Adun. 70 Apostoli 
o Sf. m. Teop. Teona
6 ț Bot. d. Is. Chris.

12 Ernest
13 Hilarius
14 M. Eelix
15 Maurus
16 Marcellus
17 Anton pust.
18 S. m. Prisca

Prețurile cerealeor din piața Brașov.
Din 10 Ianuarie st. n. It96

Măsura 
sâu 

greul tea

1 H. L.

1

>>

O

>t

n

i>

1!

ÎS

>•

1»
15

:>

H
»
ii

>> 
kilă

100 kil.

Calitatea.

i cel mai îrumos 
Grâu < ifiijlooiu . .

|mai slab . .
Grâu mestecat . .

f frumosă 
I mijlooiă 
1 frumos 

mijlooiu 
f frumos 
ț mijlociu

Săcară

Orz

Ovăs
Cucuruz.... 
Mălaiu .... 
Mazăre .... 
Linte .... 
Fasole .... 
Sămânță de in . 
Sămânță de cânepă 
Cartofi .... 
Măzăriohe .
Carnea de vită . . 
Carnea de porc .
Carnea de berbeoe 
Său de vită prâspăt 
Său de vită topit

Valuta 
austr.

fi. or.
1 5 60

5 20
4 80
3 50
3 60
3 20
3 40
3 —
2 30

— —
3 30
4 30
5 60
7 —
5 70
9 —
4 —

— 75
_ —
_ 44
_ 48
— 28
21 —
32 —

Cursul îosurilor private
<iin 8 Ianuarie 1896

n amp. viudfi. 1
Basilica 7 25 7.75
Credit .... 197.— 199.
Clary 40 fi. m, c. 55 50 56 50
Navig. pe Dunăre . 133.- 137—
Lnsbruck ... 25.^ 26—
Krakau .... 28.- 27—
Laibach .... 22. - 24.-
Buda .... 60.25 60.50
Palfiy .... 55.— 57-
Crucea roșie austr. 1 4.25 18.75

dto ung. . 10 40 11.
dto iral. 11.75 12.50

Rudolf 23 25 24.25
Salm .... 68.— 70. -
Salzburg . . . , 26.— 27—
St. Genois 69— 71 —
Stanislau .... 45.— 46.50
Trieitine 100 m. c. —.— 150.25

dto 47o 50 _ ,— — b_
Waldstein 54— _ ,_
SerbescI 87o 36 25 37.25

dto de 10 franci —
Banca h. ung. 47> 125 50 126.50

Cursui pieței Brașov.
Din 11 Ianuarie 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.51 Vând. 9.54-
Argint român. Cump. 9.45 Vând. 9.50-
Napoleon-d’ori Cutup. 9.57 Vând. 9.61
Galbeni Cump. 5.58 Vând. —.—
Ruble rusescl Cump. 127.— Vând. —.—
Mărci germane Cump. 59.- Vând.
Lire turcescl Cump. 10.74 Vând. —
Scria, tone. Albina 5”/0 100.75 Vând. 101.75-

Tergul de rîmăton din Sîeinbruch.
Starea rîmăt orilor a, fost la 

6 Ian. de 27605 capete, la 7 Ian. au 
întrat 1092 capete și au eșit 553, rămâ

Domnii abonenți, cari încă, 
nu și-au reînoit abonamentul, se- 
binevoiăscă a-1 reînoi neamânat, 
ca să nu li-se întrerupă regulata, 
espedare a diariilui.

Administrațiunea
,,l«azetei Transilvaniei*».

Proprietar I Dr, Rflureșianu.-
Reiatlor responsabil: Greg©pîu
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De stat ||J| concesionată

II. Loteria ungară de clasă
120,000

incidentul esposiției milenare în ISudapesta 

cu 45,007 câștiguri împărțite în trei clase cu o premie.
din

leșuri

W Data tragerei tasurilor
1896.

4

Pentru Clasa I:

dela 5 până 8 Februarie

Prețul losurilor valabile pentru
I los întreg

20 fl.
o jumetate 

IO fl.
1110 parte 

2 fl.

Pentru Clasa 11:

dela li până 14 Martie 1896. 

una clasă:
l|20 parte

îfl.

Pentru Clasa III:

dela 12 pană 28 Maiiu 1896.

Prețul losurilor întregi valabile pentru tote 3 clase:
I los întreg

60 fl.
o jumetate 1. a 10 parte I. a 20 parte

30 11. 6 fl. 3 fl.■ 
F

Câștigurile se plătesc în bani gata fără nici un scăljăment. Sorțirile se îndeplinesc sub controla statului și supravegherea unui notar 
public reg. Anunțăm planul loteriei și aducem la cunoscință publică, că losuri sunt de venture la colectanțl designați prin afișe cu pre
țurile originale de sus.

BUDAPESTA, 24 Decemvre 1895.

Cei puțin 
al treilea los 

câștigă.

NE MAI POMENITE ȘANSE DE CÂȘTIG
oferă de stat concesionata

Cel puțin 
al treilea los 

câștigă.

I . LOTERIE DE CLASĂ UNGARĂ
45,007 câștiguri, împărțite în 3 clase cu suma totală de 9,200,000 Corone.

CeB mai mare câștig 
m cas favorabil UN MILION CORONE.
Tragerea los. Clasa 1:

dela 5 pănă 9 Februarie 1896.
Tragerea los. Clasa II: 

dela Bl pană 14 Martie 1896.
Tragerea los. Clasa III: 

dela 12 pănă 28 Maia 1896.

Planul
Câștiguri

câștigurilor.
Corone Corone

Planul
Câștiguri

câștig uriBor.
Corone Cor6ne

Pianul
Câștiguri

câștigurilor.
Corone Corone

1 ă 80000 — 80000 1 â 100000 = 100000 1 Premiu 600000 = 600000
1 „ 60000 — 60000 1 V 60000 = 60000

8 ®
1 â 400000 = 400000

1 „ 40000 — 40000 1 3) 40000 = 40000 1 33 300000 = 300000
1 „ 30000 — 30000 1 n 30000 = 30000 -3 > O q

<oT g p_ 2 1 ;; 200000 = 200000'
1 „ 20000 — 20000 1 35 20000 = 20000 . o «i ° 1 3? 100000 = 100000
1 „ 15000 = 15000 1 33 15000 = 15000 ® ° -r8 2 33 40OOO = 80000
1 „ 10000 = 10000 1 33 10000 ■= 10000 2 33 20000 = 40000
2 , 80C0 = 16000 2 3? 8000 = 16000 5 5) 10000 = 50000
8 „ 4000 — 32000 8 W 4000 = 32000 ,2 p ~ 10 3? 8000 = 80000

io „ 2000 — 20000 10 33 2000 = 20000 Q 34 33 6000 = 204000
13 „ 1000 — 13000 13 3? 1000 = 13000 100 33 2000 = 200000

ioo „ 400 = 40000 100 J3 400 = 40000 J 200 33 1000 = 200000
860 „ 200 = 172000 860 33 200 = 172000 2650 35 200 = 530000

9000 „ 80 - 720000 9000 33 120 = 1080000 22000 33 150 = 3300000
10,000 Suma câștigurilor 1.268,000 11,000 Suma câștigurilor 1.648 000 25,007 câștiguri și 1 premiu, loial 6.284,ooo

Prețul losurilor (valabile pentru I. clasa):
■ i ii 1 1 111' |3 I fio |®o

20.— IO.— 2.— L— florini.

Losurl întregi, pentru tote 3 clase:

00.—
i*

30.— 6.—
|go

3.— florini.
Recomandă și trimite după primirea banilor, ori cu rambursa,

Adresa Telegr.: 

Lottoheintze, 
Budapest.

CA BL HEINTZE, Budapesta, Szervitater Nr. 3.
5^' Pentru siguranță se trimit losurile în epistole RECOMANDATE. Pe lângă prețul original al losurilor 

se se trimită pentru porto și lista (le tragere 25 kr. — La comande de losnri întregi 50 cr. pentru porto și 2 
liste de tragere. — La tragerea loteriei 1 Clase ung. au câștigat losuri vendute de mine 400,000, 200,000, 
100,000, 80,000, 50 000. ^8

Adresa Telegr.:

Lottoheintze, 
Budapest.

Anunciuri
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiunl. In cașul pu

blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scadement,

care cresce cu cât publicarea
se face mai de multe-orî.

Administr. „Gazeta Trans/
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866,4-6

= ; o

al sus numitelor ciasorniee, dau în scris

(Pulvis antisepticus comp. Pop ini) Medalie de aur.8

—t

831,11—16

5 1 75 ci

lucrate
lustrul.
o garanție de 3 anî.
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,
I nastur patent pentru guler,

Tote aceste ÎS obiecte
împreună cu ciașornicul de

Trimitere eu rambursa. La cas de neconvenientă se restitue banii.
Firma de ciasorniee:

ALFKES3
V i e n a I. Adlergasse Nr, 12.

I ac fin pentru cravate,
I etui pentru ciașornicul de aur fason

, I oglindă de busunar, în ramă, 
jl I ac de bluse aur fason
' 2 inele imitat de aur cu brilante simile și rubine.

splendide de bijuterie 
aur fason costă numai

Administrația BSX.SSEXJHfUr.iai GOSIIWEAU la PARIS, 7, r. Saint-Lazare. 
BROȘURĂ GRATUITĂ TR1MEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

\ S< tiitflt ELIXIRUL GODINSAU fi la BUCUREȘTI, la Iile ÎAMFIBE8CV, drog hist; /
la JAȘl, la D.D. Frați KGNTA, farmaciști. f

la Galați: STALSKI, farmacist.; la Ploiești: la D-nil 1. & T, CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulti. D. J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la ,.MINERVA.“

bucată «> ««■'

J

Neîntrecută și în lumea întrega 
mare sensație au făcut

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

numai pentru 5 fii. ÎS cr.
un ciasopmc Kenwntoir de

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

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

din aur numit fason, care nu se distinge de aur curat și nu-șf perde 
— Pentru mersul regulat

Sg

«-
• » & as

0UIAUG9 nu E3BQ

♦
&

IVXarea Descoperire a "Veacului \ 
EUmOLGODiMEÂU este singurul leac] 

yfâră nici o primejdie) in contra p'eputintei. Vindecarea anemicilor, a Sleitilo’r, eic. j

ÎNTINERIREA SI PRELUNGIREA VIETEI_____________________________ £___________________________________»________

>8
4. " 
— 4>

®

iX
9S.au<|tu«.i ana

B8J91IIUIJI

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

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.

Salvadentul se mai pote întrebuința cu succes și în contra scur
gerilor de urechi și de nas, înlocuind nesuferitul „Iodoform11 în tote 
ranele și rănirile, ca pansament.

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

Adresa poștală : POPINI, Bucurcscî.
DEPOSITE; în Viena la farmacia A. Schmidt, I. Lugeck 3; 

în B.-Pesta la farmacia I. Tordk.
Cagtia 6G cr.

Pentru desinfectarea gu- 
rei ca toaletă higie- 
mcă, Salvadentul în- 
locuesce cu iolos tote apele 
de gură, topind resturile 
dela mâneai e, ce putrezesc 
și infect^ză.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov. *:»


