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„gazeta" iese în flâ-care ti.
Ataaiwc pentru Austro-Uugaria: 
Pe mi an 12 fi., pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
K-ril de Dumlneoă 2 fi. pe an.

Pentru România si străinăiaib:
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr.,pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumăra la tdte ofioiele 
poștale din întru și din atară 

și la dcL aoieotori.
AMaratul puutru Brașov 

administrați unea, piața -aure, 
Târgul Inului Nr. 30 J etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe șose 
luni 5 iî., pa trei luni 2 fi. 50 or. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe fi luni 6 fi., pe trei luni 
3 fl. Un eaempiar o cr. v. a. 
cân Ic bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a oe plăti înainta.
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Stăruințele nosîre.
Soirea înveselităre, ce-o aducem 

mai jos, despre rara aniversare a 
venerabilului și vrednicului preot 
dela Chirileu, ca cetitor și abonent 
de 50 de ani al nostru, ne aduce 
aminte calea cea lungă și spinăsă, 
ce a străbătut’o fiiarul nostru dela 
înființarea lui.

Nu este nimic mai plăcut, ni
mic mai încuragiator și înălțător în 
vieța omului, decât când el pbte 
constata rbdele unei munee îndelun
gate, credinciăse și stăruitâre pen
tru ajungerea unui frumos ideal al 
sufletului seu.

In acestă stare sufletâscă ne 
aflăm afii noi, cei ce stăm la cârma 
„Gazetei Transilvaniei", a acestui 
fiiar național, care de șâse-fieci de 
ani luptă pentru deșteptarea și eman
ciparea neamului românesc.

Ceea ce ne mișcă însă în acest 
moment nu este atât buna cons- 
ciință a muncii cinstite, ce am pres- 
tat’o noi cei de acți, cât mai mult 
consciința, că am apărat neclintit și 
fără șovăire o causă mare și sfântă, 
pentru care au luptat și au jertfit 
mai înainte, tot la postul unde stăm 
noi afii, părinții noștri, și consciința 
că am păzit cu credință stegul na
țional, în jurul căruia s’au concen
trat în curs de veacuri cele mai ge- 
nerăse inimi, cei mai nobili fii ai 
națiunei române.

Pe timpul, când venerabilul pă
rinte dela Chirileu a intrat în șirul 
cetitorilor «Ziarului nostru, acesta des- 
fășurase deja de fiece ani stăgul re
deșteptării naționale.

Era un timp de mare cumpănă 
pentru sdrtea și viitorul neamului 
românesc. Aurora liberărei de sub 
jugul iobăgiei se arătă de-odată cu 
revărsatul fiorilor naționalismului ro
mânesc, care era menit să pregă- 
tescă o nouă vieță poporului nostru 
și se-1 conducă pe cărarea mântuirei 
sale de sub sclăvia și aservirea străină, 
făcându-1 să fiă în stare a-șl conduce 
el însu-șl destinele sale.

In acestă mare clipită a întor- 
cerei destinului nostru s’a ivit îna
intea ochiului sufletesc al bărbaților, 
ce se aflau în fruntea națiunei năs- 
tre, marea întrebare, decă noi Ro
mânii, scăpând de lanțurile iobăgiei, 
putem să ne mulțămim cu libertatea 
ungurescă, ce ni-o oferiau cu amân
două mânile cei ce se aflau pe-atunci 
la cârma afacerilor publice, ori tre- 
bue să pretindem libertatea năstră 
națională, ca Români cu drepturi na
ționale de sine stătătăre?

O mare fierbere a cuprins tăte 
spiritele în sînul poporului nostru 
în anii marei mișcări dela 1848 asu
pra acestei întrebări, dela care ve
deau și simțiau cu toții, că atârnă 
mult de tot, atârnă chiar vieța și 
viitorul națiunei năstre.

întrebarea s’a resolvat, spre mul- 
țămirea tuturor și spre liniștirea 
consciinței năstre naționale, cu cu
vântul și eu hotărîrea representanților 
poporului nostru pe câmpia Blașiului 
în memorabila fii de 3 (15) Maiu 1848.

Răspunsul dat de marea adu
nare națională a fost clar și cu
prinzător : încetând de-a mai fi io

bagi, nu rîvnim la libertatea ungu
rescă, nu vrem să ne facem Unguri, 
ci vrem să rămânem Români, cu 
drepturile și cu libertatea națională, 
ce ne compete ca po$or consciu de 
sine, cu putere de viâță, ca popor 
băștinaș al acestei țări.

Pentru a dovedi acâstă nestră
mutată hotărîre, poporul român a 
adus jertfe mari de sânge și de 
avere. Pentru a da întrebărei de-a 
fi ori a nu fi, o resolvare în înțe
lesul dreptelor năstre nisuințe și 
postulate naționale, au luptat băr
bații poporului român de-atunci și 
pănă astăfii aprăpe o jumătate de 
veac, și pentru acâsta luptăm și afii.

Chiămăm ca martori pe toți 
cei ce, alături cu venerabilul pă
rinte dela Chirileu, au urmărit în 
acest lung restimp mersul luptelor 
năstre naționale, să ne spună, decă 
nu este așa și dâcă nu întotdeuna 
acea cestiune mare și decisivă, ce 
se învârtesce împrejurul esistenței 
nostre naționale și a garanțiilor, ce 
le-am cerut și le cerem pentru asi
gurarea ei, a fost obiectul îngrijiri
lor năstre de căpeteniă.

Am mai voi să ne spună, dâcă 
în stăruințele, ce le-am pus pentru 
înțelegerea, unirea și întărirea dintre 
noi, nu am avut să ne luptăm chiar 
în mijlocul nostru cu acele porniri, 
cari tindeau la o împăcare, ori la 
un fel de tocmâlă pe socotâlă drep
turilor neînstrăinabile, fără de cari 
poporul nostru nu păte viețui și dăi
nui în străvechia sa patriă ca na
țiune românăscă.

Nici-odată nu s’au simțit mai 
mult îngrijirile, ce ne-au cuprins cu 
atâta putere pentru viitorului nea
mului nostru românesc, din momen
tul, când a bătut ceasul redeștep- 
tărei nostre naționale, ca tocmai în 
anul acesta, care se apropie de 
sfîrșit.

Strîmtorați din tăte părțile, pri
goniți pănă la os de cătră contrarii 
noștri naționali, slăbiți înăuntru prin 
intrigi meschine, prin porniri rele 
egoistice, împreunate cu înrîuririle 
stricăciăse ale unei politice străine 
de desvoltarea și de aspirațiunile 
năstre naționale, am ajuns într’o 
stare amenințată, care cu drept cu
vânt ne face să ne îngrijim mai 
mult cu ori și când de viitor.

In acestă situațiune nu ni-a mai 
rămas alt mijloc de-a susțină focul 
luptei pentru recăștigarea egalei în
dreptățiri naționale, decât fiiaristica 
năstră.

Cu mulțămire privim îndărăt la 
stăruințele, ce le-am pus noi, cei ce 
am servit causa românâscă la acest 
fiiar, pentru a ridica vafia, influința 
și prestigiul pressei nostre naționale. 
Ajunsesem într’o vreme acolo, încât 
pressa contrarilor noștri Invidia foile 
năstre naționale pentru încrederea 
și stima, cu care privia întreg pu
blicul român la ele.

Decă astăfii s’a schimbat în 
spre rău acâstă stare de lucruri, cine 
părtă vina? De sigur, că nu aceia, 
cari au stăruit pe cărarea apucată, 
subordonând întotdeuna interesele 
sfintei cause intereselor și dorințe
lor lor proprii. Ci aceia părtă răs
punderea, cari au turburat pacea 

năstră interiără prin veninul perso
nalităților, ee l’au băgat în pressa 
năstră; aceia părtă vina, cari pu
nând interesele lor de clică mai pre 
sus de interesele naționale, au băgat 
eazaniă și intrigi în șirurile partidu
lui nostru național; aceia părtă 
vina, cari sub masca programului 
nostru național au servit ca unelte 
străine pentru a ne desbina.

Paguba cea mare, ce-am sufe- 
rit’o în urma acâsta, este sdrunci- 
narea încrederei între noi, fără de 
care nu ne va fi cu putință nici 
unora să susținem lupta cu tăriă și 
succes pănă la sfîrșit.

Acâstă încredere trebue să se 
restabilescă pe deplin prin concen
trarea tuturor bărbaților noștri des- 
interesațl și credincioși stegului na
țional, prin cristalisarea caracterelor 
în sinul nostru.

Pentru ca se se întâmple acâsta 
cât mai curând și pentru ca să ne 
regăsim ârăși toți, câți luptăm cu 
lealitate și abnegare de sine pentru 
realisarea postulatelor și aspirațiu- 
nilor năstre naționale, organul nos
tru va stărui și în viitor ca și în 
trecut, din tăte puterile sale. Și bun 
e Dumnefieu, isbânda nu-i va lipsi!

Un abonent de 50 de ani al 
„Gazetei Transilvaniei".

— Corespondență particulară a „Gaz. Trans.“ —

Onorate Domnule Redactor! Un 
fapt înveselitor și unic în felul său 
îmi dă prilegiu să Vă scriu aceste 
rânduri. Sunt sigur, că el Vă va um
ple de-o legitimă mândrie și mul
țumire sufletescă, mai ales pe D-Văs- 
tre, cari munciți și asudați cu atâta 
zel și abnegațiune neînfrântă în ogo
rul național. In același timp este și 
un esemplu nouă tuturor, cum tre
bue și suntem datori a îmbrățișa și 
sprigini necurmat și cu statornicie 
pressa năstră națională.

In 1 Ianuarie st. v. 1897 se îm
plinesc 50 de ani de când venerabilul 
preot român greco-unit Isaîa Moldo- 
van, din comuna Chirileu, aboneză 
regulat și fără întrerupere „Gazeta 
Transilvaniei, cel mai vechiu dintre 
fiiarele române.

Nu cred, că un cas asemenea 
se va mai afla la noi Românii, fiă 
dincoce, fiă dincolo de Carpați. El 
denotă cu multă claritate spiritul 
sănătos și entusiasmul înflăcărat, de 
care erau pătrunși bătrânii noștri 
față de cultura națională, precum și 
față de lupta și progresul nostru pe 
tăte terenele vieții publice. Der el 
este în același timp și o pildă viuă 
pentru urmașii acelei generațiunl de 
Români, cari trăind timpuri de grele 
și amare încercări, nu numai cu c,u- 
vântul, „ci și cu fapta au dat stră
lucite dovefiî de curagiu și bărbăția, 
de devotament și sacrificii pentru 
causa națională și culturală a ne- 
mului din sînul căruia au eșit.

Puțini mai trăesc afii din rân
dul acelei generații, și între acei pu
țini un vrednic loc ocupă veteranul 
Isaia Moldovan.

Cred a fi de interes pentru ma
rele public cetitor al „Gazetei", decă 
din acest rar incident voiu face aici 

o scurtă schiță biografică a vechiu
lui și statornicului D-Vostre abonent.

Isaia Moldovan s’a născut în co
muna St.-Paul la an. 1818. Părinții 
sei erau iobagi ai comitelui Igna- 
țiu Haller. Ne mai putând ei să 
presteze robota, „jugul cel de fier 
al iobăgiei" —- cum fiice dânsul, — 
la anul 1828 s’au strămutat în Chi
rileu, comună situată pe malul stâng 
al Mureșiului, învecinată cu St.-Paul.

Șcâlele primare și o parte din 
cele secundare le-a făcut la institu
tul Franciscanilor din Târgul-Mure- 
șului, cu succes lăudabil. Eșind-în 
1835 din „Poesia", s’a dus la Blașiu 
în „Filosofia" ; aici absolvând și „Fi- 
sica", a fost primit la 1838 în teologiă.

Trecând peste cele patru cur
suri de teologiă, la 1842 a fost sfin
țit de preot și ’i s’a conferit de că
tră Episcopul Lemenyi parochia Chi- 
rileului.

Deja dela începutul carierei sale 
Isaia Moldovan a fost la culmea chiă- 
mărei lui. Neîntrecut în împlinirea 
datorințelor sale de Român și preot, 
dânsul în scurt timp și-a câștigat 
iubirea și simpatiile semenilor și cre
dincioșilor săi. Caracter stoic și de-o 
rară statornicie, el a trecut victorios 
peste tâte vicisitudinile vieții, de cari 
a avut parte în mod abundant.

La mișcările din 1848/49 a luat 
parte și dânsul, cutrierând întreg 
Ardealul. Bun amic cu Avram Iancu 
și Iacob Bologa, aceștia îl cercetau 
adese-orl venind din Târgul-Mureșu- 
lui la Chirileu înainte de isbucnirea 
revoluțiunei. In modesta lui casă 
parochială se adunau mulțl tineri 
români, înflăcărați pentru causa ro
mânismului, cari curând dup’aceea 
s’au pus în fruntea memorabilei miș
cări. Aici își schimbau ei ideile și-și 
făceau planurile pentru viitor.

Din numerăsa familiă ’i au ră
mas în viață numai o fiică, Maria, 
măritată loan Anca, preot în Subpă- 
dure, și un fiiu, Alesandru, proprie
tar în Chirileu. Regretatul Vasilie 
Moldovan, prefect de legiune în 
1848/49, apoi vice-comite și în urmă 
președinte de Sedria orf., răposat la 
1 Ianuarie 1895, ’i-a fost frate bun.

In 1892 și-a serbat iubileul de 
50 de ani al preoției, din care in
cident Metropolitul loan Vancea i-a 
trimis o căldurâsă adresă de salutare.

Isaia Moldovan trăesce al 78-lea 
an al vieții sale bogate în fapte 
creștinescl și românescl. Deși văduv 
de un lung șir de ani și cu tote bă- 
trânețele-i adânci, totuși continuă 
a-și împlini cu scumpătate și sfin- 
țeniă oficiul de păstor sufletesc al 
turmei sale cuvântătăre, binele și 
bunăstarea căreia l’a promovat și 
îngrijit tot-dâuna cu zel și stăruințe 
rare în fiilele năstre.

După cât sunt informat, dânsul 
a purtat consciențios un fiiar în care 
și-a scris tăte întâmplările vieții. 
Multe din acestea, fiind de interes 
general pentru posteritate, merită să 
fiă cunoscute.

Incheiu dorindu-i din inimă, să 
petrâcă fiilele câte ’i-le va. mai rân- 
dui Dumnefieu, în deplină sănătate 
trupescă, în bucurie și mângăere su
fletescă! t,
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Revistă politică.
Maghiarisarea liturgiei-oprită. Fo

ile unguresc! din Budapesta ce ne 
sosesc ac|I, publică un estras din 
răspunsul, pe care Papa l’a dat în 
afacerea magJiiarisărei liturgiei în bise- 
ricele greco-catolice. Se scie, că Un
gurii de mult timp doresc se se in
troducă în biserica greco-catolică 
limba ungurăscă, cărțile liturgice să 
se tipărăscă pe unguresce, ba se se 
înființeze și un episcopat greco-ca- 
tolic unguresc. Astă-vară a fost în 
causa acăsta la Budapesta o numerosă 
deputațiune de Ruteni renegați din 
Dorogh, ca se răge pe ministrul 
Wlassics și pe primatele Waszary, 
ca se-i sprijinescă. Ministrul Wlas- 
sics numai decât li-a și promis tot 
sprijinul; primatele însă li-a spus, 
că dreptul de-a înființa o episcopiă 
ungurăscă gr. cat. atârnă deia Ma
iestatea Sa, er dreptul de-a Intro
duce limba maghiară ca limbă li
turgică în biserica greco-cato’ică se 
ține de Papa dela Roma. S’au și 
făcut deci pașii de lipsă la Roma. 
Anume episcopul rutăn dela Eperjes, 
Valy Jănos, a cerut răspuns la ur- 
mătărele două întrebări: 1) Iertat 
este a sluji S-ta liturgiă în limba 
ungurescă? 2) Iertat este ase tipări 
cărțile liturgice în limba ungurescă?

La amândouă aceste întrebări, 
Papa a răspuns, că nu este iertat. 
De-odată cu acesta fi-s’a dat epis
copului din Eperjes poruncă, ca pe 
acei preoți din diecesa sa, cari ar 
cuteza să slujâscă unguresce în bi
serici, numai decât se-i oprescă de-a mai 
face acesta, cărțile liturgice se nu su
fere a se traduce în unguresce, âr cele 
ce s’au tradus pănă acum se se ni- 
micescă.

Vec}I bine, șoviniștii unguri 
turbă; nu le place acest răspuns 
al Papii, dâr ce să-i facă? Biserica 
e biserică și nu păte sluji ca atelier 
de maghiarisare. Dâcă Papa ar da 
voia Ungurilor, ca să bage limba 
ungurâscă pănă și în bisericile gre
co-catolice, cari nu sunt ale Ungu
rilor, atunci ce s’ar întâmpla? De 
bună sâmă, că credincioșii s’ar spă- 
ria de astfel de biserici și le-ar pă
răsi. Este, deci, numai și numai în 
interesul bisericei, ca Papa să facă 
așa, precum se cjice că a făcut. Bi- 
sericele greco-catolice sunt parte ru- 
tenescl, parte românescl; ungurescă 
nu este nici una. Prin urmare, limba 
liturgică în aceste biserici nu păte 
fi, decât seu română, seu rutenă, 
ungurescă însă nicidecum.

Acesta să și-o însemne bine cre
dincioșii români greco-catolici de 
prin Sătmar și alte părți, unde preo

ții cuteză să slujescă unguresce în 
bisericile române. Astfel de preoți 
lucrâză în contra cadânelor biseri- 
ceBci și n’ar trebui suferiți nici de
cana să-și bată astfel joc de biserica 
năstră strămoșâscă.

*
piarele străine dau mare însemnătate 

vorbirilor schimbate ou ocasiunea recep- 
țiunei agentului diplomatic român, a d-lui 
A. G-hica, la curtea din Sofia. D-l Ghioa, 
oare a funoționat și mai înainte oa repre- 
sentant al României ia ourtea bulgărescă, 
declară, oă totdâuna a stăruit, oa relațiu- 
nile între Bulgaria și România să filă oât 
se pote de prietinescl și să se consolideze 
în oontinuu. „Problema acâsta“, 4’se d-l 
Ghioa, „o voiu urmări și de aiol înainta 
ou totă stăruința11. Agentul român esprimă 
principelui și guvernului bulgar sentimen
tele de prietinie și stimă ale suveranului 
său și se ruga, să fiă sprijinit în nisuințele 
sale de a susțină totdăuna oele mai bune 
relațiunl, între poporul bulgar și oel român, 
relațiunl cari durăză înoă din veohime. In 
răspunsul său prinoipele Ferdinand acoen- 
tuâ buouria sa față ou vorbirea d-lui Ghica 
și declara, că guvernul său nu va întrelăsa 
nimic, pentru a Busțină și întări relațiunile 
de bună vecinătate, ce esistă între ambele 
țări.

*) In Franța darurile se dau de obiceiiî la 
Crăciun.

*
Pregătiri de înarmare în Francia. Din 

Bourges, unde se află prima fabrioă de tu
nuri a statului franoes, se telegrafăză foi
lor din Paris, oă tote pregătirile pentru 
fabricarea tunurilor celor noue cu repetiții, 
sunt gata. Prin placate lipite pe ziduri s’a 
făout cunoscut lucrătorilor, cari fuseseră 
slobocjițl dela fabrioă, din oausa lipsei de 
ocupațiune, oă vor fi primiți din nou în 
fabrică, dâoă se vor anunța la direcțiune. 
Lucrătorii oei noi, oarl voeso să fiă pri
miți în fabrică, să primesc, numai dăcă 
sunt recomandați de luorătorl mai vechi. 
Tot odată se faoe ounosout, oă oonsiliul 
superior de marină a înouviințat planul 
ministrului de marină, admiralul Besnard, 
prin oare se propune construirea unor nouS 
corăbii ae risboiu, și a cerut dela ministrul 
de finanțe, să propună pentru facerea aces
tor corăbii suma de 200 milione franci. 
Planul aoesta se cjioe, că va fi presentat 
oamerei francase înoă în Ianuarie n. — Va 
să (jică., tot semne de pace și prietinie 1

România și statele străine.
In deoursul desbaterei asupra Adresei 

de răspuns la discursul Tronului în Camera 
română, a fost vorba și de raporturile Ro
mâniei ou statele străine.

Prințul Gr. Uf. Sturdza din Moldova a 
vorbit ou acest prilegiu în oontra politicei 
de alăturare la tripla alianță, 4'când că in
teresul politio și militar al României e să 
se alieze ou Rusia, âr nu ou Germania și 

Austro-Ungaria. Susținu apoi, oă o înrîu- 
rire străină apasă asupra âmenilor politiol 
români și îi faoe să nu vadă interesele 
țării.

Prințul Sturdza a fost adese-orl între
rupt în vorbirea sa de strigările protestă- 
t.âre ale deputaților.

In ședința dela 16 (28) Deoemvre a. 
o. s’a ridicat aotualul ministru de esterne 
d-l Stoicescu și adresându-se oătră prințul 
Sturdza a vorbit despre politica esternă și 
purtarea guvernului român față ou celelalte 
puteri. Etă ouprinsul vorbirei sale:

Ministrul de esterne Stoicescu: In po
litica esternă a vorbit ÎDtâiQ prințul Gr. 
M. Sturdza, oare s’a pus pe un teren fals, 
deși prințul a avut convingerile sale, neîn- 
temeiându-se pe artioole de diare și vă- 
dend lucrurile printr’o prismă falsă. Nimeni 
din ‘noi n’a putut rămână neimpresionat 
când a audit pe prințul Sturdza 4i°end, c& 
esistăm la malul Dunărei, grațiă toleranței 
uuui mare imperiu (Rusia). Noi suntem aci 
pe pământul străbunilor noștri, oâștigat ou 
atâtea jertfe. Voim să rămânem aoi un-ele- 
ment de ordine și da aceea suntem res
pectați de tâte puterile mari. (Aplause.) 
Prințul Sturdza a mai vorbit de Marea 
Neagră spunând, oă n’avem dreptul a țină 
aci flota nostră. Se înșală, tratatul din Ber
lin nu ne interd’ 3e dreptul acesta.

Trăim în oele mai bune raporturi ou 
tote statele, pentru-că urmărim o politioă 
leală. Situația nostră nu ne permite să ne 
înjugăm la o politioă speoială sâu să ne 
aplecăm oând spre unul, când spre altul; 
suntem bine cu totă lumea și acâsta e politica 
României de 30 de ani încoce. (Aplause.) 
Mai cu sâmă cu Rusia întreținem raporturi cu 
totul cordiale Dovadă un artiool din „No- 
woie Wremia“, oare vorbesce în termeni 
călduroșl de Mesagiul din ăst-an.

Am avut onâre să însoțesc pe M. Sa 
Regele la Porțile de fier și am fost adânc 
mișcat constatând cu oâtă amicițiă cor
dială Suveranul nostru a fost primit de 
Monarohul vecin, oare ne-a onorat apoi ou 
înalta sa visită.

Ministrul încheia dicend : Suntem în 
relațiunl amioale ou Serbia, s’au restabilit 
relațiunile diplomatice ou Greoia și în totă 
Europa domnesce o situație paolnică.

Răspunsul Regelui român la adresa 

Camerei.

MereurI, în 18 Decemvre v., 
Regele Carol al României a primit, 
în sala Tronului, cu solemnitatea 
obicinuită, biuroul și comisiunea Adu- 
nărei deputaților, însărcinate a pre- 
senta adresa de respuns la Mesagiul 
Tronului. După ce d-l D. Giani, pre
ședintele Adunărei, ceti adresa, Re
gele a respuns prin următorul dis
curs :

„Domnule președinte, 
„Domnilor deputațl,

„Am ascultat ou o vie mulțumire ros
tirea sentimentelor de iubire și credință, 
„oe Mi-le reînoesoe Adunarea deputaților, 
„ca o espresiune fidelă a sentimentelor 
„mult iubitului Meu popor.

„Asemenea am vădut cu mare bucu- 
„riă, cât de mult prețuițl faptele atât de 

.„însemnate a cordialei primiri a Principelui 
„Moștenitor la Moscova și a visitei Majes- 
„tăței Sale împăratului Austriei, Rege al 
„Ungariei. Aceste scumpe și înalte dovedi 
„de prietenia și simpatiă, oarl au găsit un 
„răsunet în întregul popor român, ne vor 
„îndemna și mai mult în viitor de a urma 
„neolintițî pe calea desvoltărei nâstre paci
fice și de civilisare.

„Nimio nu Mă păte încredința mai 
„mult despre rodnicia muncei oe veți des
fășura, decât sprijinul hotărît ce-1 promi- 
„tețl guvernului Meu și rîvna ce vă însu- 
„flețesce pentru binele Țărei.

„Statornicia în principiile și tradițiu- 
„nile ce au întemeiat regatul nostru este 
„într’adevăr călăusa oea mai sigură pentru 
„a păși fără șovăire pe calea adevăratului 
„progres. Cel mai însemnat factor al aces- 
„tei propășiri este ridioarea morală și ma
terială a sătânului și cu drept cuvânt mă
gurile menite a atinge acest țel dorit de 
„toți ocupă întâiul loc în inima Mea și în 
„solicitudinea d-vostre.

„împlinesc o plăcută datorie, arătân- 
„du-vă bucuria sufletului Meu pentru fru- 
„mosele și măgulitorele cuvinte ce-Ml adre
sați din partea Camerei; ele sunt tot- 
„d’o-dată cea mai scumpă răsplată a do
rinței Mele pentru binele public și o în- 
„tărire și mai mare a credinței Mele în 
„viitorul României.

„Din adâncul inimei Mele vă mulțu- 
„meso, în numele Meu, al Reginei și al 
„Familiei N6stre“.

SS i n 32 ă ii a t.
— Decemvre 1896.

In Țâra Bănatului, înainte de aoâsta 
cu 18—20 de ani, pănă a nu nimioi filoc- 
sera viile, era un traiO și viâță între âmenii 
din oomuna mea natală B., oa și oum nu 
s’a mai pomenit. Pomene, prasnioe, ooman- 
dărl de tot feliul, nunți eto. Nu soia omul, 
că unde e ospăț și unde nu. Mai ales din 
Crăciun și păn’ la lăsatul de oarne, tot sa
tul era un tămbălău, oă aveau âmenii beu- 
tură, de nu soiau oe șă faoă ou ea. De 
vândut nici vorbă, oă nu o cumpăra ni
meni. Dela 3 — 4 fl, un hectolitru de vin 
calitatea oea mai fină. In atâta îmbelșugare 
trăiau toți, de mai nimeni nu-șl mai vedea 
de lucru în tot satul. Ba oe era mai mult, 
aduceau ou vasul beutura în mijlooul dru
mului și beau când dela unul, oând dela 
altul, oa să nu conturbe femeile de aoasă, 
cari coseau ori țeseau la răsboiii eto.

Trăind omenii în atâta abundanță, va

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

S’a născut copilul sfânt...
— Poveste de Crăciun —

de Gaston Schaedler.

I.
— Pleci, George?.... Unde te duol?
— ț)ău dâcă soiu, nevastă! Mă duc și. 

eu unde oiii vedâ ou ochii.... Pâte oifi 
găsi ceva de lucru, căci altminteri ce ne 
facem ?

— Va să dică nu încetâză greva?
— Nu. Sunt turbați toți. Niol unul nu 

scie ce cere. In întrunirile alea toți vorbeso 
odată, de nu pricepe omul nimic. Mi-a ve
nit și mie să vorbesc să le spun, că vr.eu 
să mă apuc de lucru, căci s’a trecut de 
glumă, oă n’are oe-ml mânoa nevasta și 
copilul, și ce arde în sobă... Dâr n’am în- 
drăsnit și așa am tăcut că-mi era frică să 
nu-mi 4i°â ăilalți, oă sunt mișel, și atunci 
nu soiu 4ău ce s’ar fi întâmplat... te po- 
menesol că dam ou el de pământ de ră
mânea acolo.... Și așa când am votat ou 
toții să nu sfîrșim greva, am votat și eu! 

Der e vorba că pănă ună altă te pră- 
pădescl tu muncind ca să duci casa. De 
n’am ave ce câștigi tu cu lucru, 4Su nu 
soiu ce ne-am face!

George se opri și se uita în spre o 
odaiă de alături, unde se audi o tuse secă.

După aceea urmă:
— I’au4l oum mai tușesce biata ma

ma. De opt 4il® nu ’i-am putut cumpăra 
vinu ăla ce ’i l’a dat doctoru. îmi vine ne- 
buniă când mă gândesc, că sunt om zdra
văn, sănătos și trebue să stau ou brațele 
încrucișate.

Nevasta sa, o femeiă fârte drăgălașe, 
curată de tot, cu tote că era sărac îmbră
cată, se apropie de el.

— Ia ascultă, nu te mai mâhni și tu 
așa; o să se sfîrșâsoă și greva.... Mâne e 
Crăciunul și nu soiu de ce, dâr par’că mi
se pare că nasoerea Domnului o să ne 
aducă fericire la toți.

— Așa e, mâne e Crăciunul, 4i0e 
George, sărbătorea copiilor... dâr nu a tu
turor ; a fetiței nostre nu va fi, oăol n’am 
să-i cumpăr o jucărie de doi bani *).

Și se încruntă mai tare țintindu-și pri
virile în pământ.

De trei săptămâni ținea greva, oare 
lăsase pe George fără un ban în pungă. 
Mama lui era de mai bine de un an bol
navă și oe bruma economiei mai avusese și 
el puse de-o parte, se- duseseră cu docto
rul și cu doctoriile. Și cu tote acestea era 
lucrător bun, cinstit, cu rînduială, și nu 
bea ca alții. Lucrase într’una dela vârsta 
de trei-spre-4ece ani, când se lăsase de 
șcâlă. Intrase într’o fabrică și lucrase cu 
hărnioiă cântând tot-dăuna cu veseliă. Când 
era de două-4eol și patru de ani se însu
rase și luase o fată fârte frumușică. Ea 
fusese unica lui dragoste și pote că dragos
tea acâsta îl ținuse de nu se abătuse de pe 
calea cea bună. O iubea de când era tinăr de 
tot, oăcl se cunosoeau de mult. Luiza, ne
vasta lui, era orfană și o luase de suflet o 
rudă a lui de departe. Câștiga și ea câte 
ceva, căci era cusătorâsă bună.

Peste un an dobândiră o fetiță. Câtva 
timp sciură și ei oe e fericirea desăvîrșită, 
der într’o 4*  tatăl lui George, care era vop
sitor, că4fl de pe o scară și muri. George 
luă pe mama sa la el și nici oând nu fu
sese mai alintată ca aoum. Luiza o iubea 

mult și ea. l£r bătrâna nu mai putea după 
nepâta sa de care îngrijea dânsa mai cu 
deosebire. Dâr de un an se bolnăvise1 du- 
cându-se să ia fetița dela șcâlă, căci împli
nise șâpte ani, și începuse să învețe carte. 
Se dusese repede, căci cam întâr4iase și îi 
era să nu iasă fata și să pornâsoă singură 
spre casă, și asudase. A doua 4i începu să 
tușâscă și pe urmă că4u la pat. Scăpă, 
căci fu îngrijită, dâr nu se putuse îndrepta 
de tot. Cu tote acestea îi mergea destul de 
bine; îi mai trebuia să bea oâte-va sticle 
cu vin de chinchină și era să se întremeze 
bine. Dâr boia ei costase bani mulțl, pe 
urmă fetița se mai mărise și îi trebuia 
multe. Totuși lucrurile mergeau binișor, 
când iacă veni blăstămata de grevă și odată 
cu ea lipsa desăvîrșită. Și era un frig!...

Acum era și mai trist din pricina 
Crăciunului de a doua 4i; să nu aibă el să 
dea o jucăriă fetiții!... Pentru întâia-âră 
’i se întâmpla lucrul acesta....

De-odată se sculă dând brâucl scau
nului.

— Mult o să stau aci să mă tânguesc ? 
4ise el.

Deschisese ușa, când fetița ou păru-i 
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crede cineva, că vor fi fost oine scie cât 
de avuțl. Dâr asta niol-deoum nu era așa, 
pentru-că âmenii tot amețiți umblau și nu 
aveau nici măoar o casă de Dâmne-ajută.

După oâțl-va ani a trimis Dumnezeu 
filoxera, care a nimicit tâte 'viile. Omenii 
se credeau pierduțî, au scos viile și le-au 
plantat ou buoate. Ce e drept, acjl nu e 
atâta viâță și voiă bună, ca atunol, dâr 
omenii treji, cu mintea limpede, îșl oaută 
fieeoe-oare de treba sa, nu pierde timpul 
înzadar cu beuturl ruinătore. Urmarea e, 
că acjl în aoea comună vecjl clădiri una 
mai frumosă deoât alta. Mai toți sunt in
dustriași, îndeosebi sculptori, unii ohiar cu 
renume.

Am soris aoestea numai1 ca să arăt, 
că peste tot 'beutura e nausa de căpeteniă 
a sărăciei poporului, mai vârtos acuma, 
când eoonomul trebue să vândă 5—600 
klgrame de cucuruz ca să cumpere 100 
litri de rachie seu spuroăeiune jidovâscă.

*) La FrancesI copii îșl pun după sobă încăl
țămintea, în care găsesc a doua di darurile, pe cari
cred că le-a adus și pus acolo Domnul Christos.

Din aceste oonsidarațiunl, eu cred, că 
preoții noștri vor face cel mai minunat ser
viciu poporului, dâcă se vor sili să stâr- 
pâscă beutura din mijlooul lui și să nu-o 
sufere nici la pomene, niol la alte ooa- 
siunl, mai ales văcjând, că se face abus ou 
ea. Scriptura încă cjioe, oă „bețivii împă
răția lui Dumnezeu nu o vor moșteni1*.  Și 
aoâstă împărăția îșl ia înoeputul înoă aici 
pe pământ, dâr numai acei treji și deștepțl 
sunt părtași de densa, cari nu-șl înveninâză 
trupul și sufletul ou afurisitul de rachiu 
jidovesc. De-ar fi bună acâstă beutură, ar 
bea-o ei, nu ar vinde-o poporelor creștine, 
oi ar ține-o pe săma lor.

Dâcă preoțimea nostră ar sta la înăl
țimea ohiămărei, multe lucruri bune ar pută 
face. Durere însă, că sunt și între preoții 
noștri unii, cari pentru interese partioularl 
pun în joo viitorul și sortea poporului. Așa 
de esemplu în oomuna C. înainte de acesta 
ou 7—8 ani era șcâlă confesională română 
cu învățător, care primea ajutor anual și 
dela Ven. Gonsistonu diecesan din Caran
sebeș. După-ce s’a dus de-aoolo, preotul 
nu a mai îngrijit de așa ceva, căci vec|I 
Domne, în comună este șcâla de stat și 
acolo merg și copiii Românilor și apoi, 
ce-i pasă preotului român de asta, căol el 
primesce dela stat 50—100 fl. pentru reli- 
giunea, ce nu o propune pruncilor ; âr dâoă 
ar ave învățător, apoi vetjl bine, ar fi scur
tat în venitele sale. Tot cam astfel și în 
modul acesta ar cam voi și d-1 preot din 
oomuna în oare iunoționez eu ca învățător, 
d-ar fi pe voia d-sale.

In astfel de împrejurări triste, duș
manii neamului nostru, vedl bine, fac is- 
bândă pe unde numai pot. Și le este ușor 
a învinge, văflându-ne atât de slăbiți și 
nepăsători în dezvoltarea nâstră. E drept, 
că sunt vremile grele, dâr partea cea mare 
noi înși-ne o îngreunăm.

Un învățător.

SOIRILE piLEI.
— 21 Decemvre.

Clerul archidiecesan pentru I. P. C. 
Sa Dr. V. V. de Repta. Sub aoest titlu 
publică „Gazeta Bucovinei**  următârea soire 
fârte semnificativă: „Onumărâsă și imposantă 
deputaținne a clerului archidiecesan, constă- 
tătâre din: I. P. C. Lor arohimandriții Cozub 
Giuntuleao, O. Sa părintele protopresbiter 
Art. Berariu, preoum și din ceilalți protro- 
presbiterl din arohidiecesa Bucovinei, a ve
nit Merourea trecută la Cernăuți, pentru-oa 
să felioite în oorpore pe I. P. C. Sa părin
tele archimandrit-mitrofor și vicariu gene
ral al archidiecesei Dr. V. V. de Repta în 
urma denumirii sale de doctor de onâre în 
sfânta teologie. Preoum suntem însă infor
mați, acâsta n’a oonvenit înaltelor oerourl 
biserioescl și, prin urmare, deputațiunea a 
fost oprită dela acdstă manifestațiune a sa 
pentru eruditul bărbat al bisericei nostre. Dâcă 
informațiunea noBtră este esaotă, — atunol 
procedura „înaltelor oerourl biserioescl e 
cel puțin regretabilă**.

— O —
Nenorocire. Ni-se oomunioă, că Mer- 

curea trecută s’a întâmplat în oomuna Fel- 
diâra de lângă Brașov o mare nenorocire. 
La mâra de făină de-aoolo, o tînără servi- 
tore română, în vârstă de vre-o 15 ani, ou 
numele Elena Pâclea, voind să aprindă fo
cul, a luat un uloior (clondir) ou gaz (pe- 
troleu), din oare a turnat pe foo ca să se 
aprindă mai repede. Ou ooasiunea aoâsta 
ulciorul, în oare se afla trei litre de gaz, 
s’a aprins și a explodat. Hainele de pe 
biata fată luară too. Servitorii din moră, 
văcjend primejdia, îi săriră repede în ajutor, 
acoperindu-o ou haine, oa astfel să înâdușe 
focul de pe ea. Dâr și hainele acestea s’au 
aprins. Atunci servitorii luară repede fata 
și o scoseră din moră, arunoându-o în vale, 
6r ei se re’ntârseră oa să stingă fooul din 
moră, fiind-că începuse să se aprindă și 
acesta. Fata, rămase singură în vale, stete 
în apă timp mai îndelungat, pănă se recu
lese și eși singură. Astfel pe lângă arsură, 
nenorocita fată se mai și răoi. Ea a fost 
dusă în urmă la părinții săi în Rotbav, 
unde se află într’o stare grozavă; pielea, 
care îi este arsă oa șorioul, ’i se despâie 
de pe trup. Chinurile ei storo lacreml de 
oompătimire din oohii tuturor oelor ce o 
văd. Medicul a constatat, că nu mai e spe
ranță de însănătoșare. După atâtea neno- 
rooirl câte se întâmplă ou gazul, stăpânii 
ar trebui să învețe odată minte și să nu 
mai sufere, ca servitorii să ațîțe fooul 
ou gaz.

—o—
0 invenția român^scă apreciată în 

Germania. „Epooa**  află, oă la fabrica de 
arme din Spandan (în Germania), s’au fă- 
out de ourând lungi esperiențe cu noua in
venția română a armei Mannlioher. Espe- 
riențele au dat un resultat străluoit. Gomi- 
siunea de specialise! însărcinată cu aoeste 

esperiențe, a făout un raport în oare se 
spune, oă „Germania ar fi fericită să fiă 
înarmată cu asemenea pușcă*.

—o—
Hotărîre lăudabilă. „Gazeta Buoo- 

vinei**  scrie : „Aflăm din isvor sigur, oă 
venerabilii preoți și mai mulțl fruntași din 
oomuna Fundul-Moldovii au luat prea fru- 
mosa hotărîre, oa tot oe se va strings în 
diua de ajunul Crăciunului, umblând preoții 
dăscălii și alțl fruntași cu icâna dela casă 
la casă, — să fiă trimis pentru iubitul nos
tru „Internat de băieți români din Oer- 
năuț**.  Aoâstă hotărîre a plăcut mult între
gului sat, și toți creștinii au făgăduit, oă 
nu se va da în lături dela o asemenea 
faptă bună. Publioăm noi aoâstă soire, ru
gând cu stăruință pe preoții și fruntași ro
mâni din districtul Câmpulungului și din 
întrâga țâră, oa să facă și domnialor așa. 
Dâoă în sfânta 41 de ajun se va aduna în 
fiă-oare sat român din -Bucovina numai cât 
de puțin pentru „Internatul de băieți ro
mâni din Cernăuț**,  atunol internatul va 
putâ câștiga multă putere de-a esista și a 
ne oresca copiii după trebuințele nostre 
adevărat românesol**.

—o —
Condamnarea unui medic criminal. 

Săptămâna acâsta s’a tractat în Pesta pro
cesul unui medic ou numele Dr. Arpâd Ko- 
rotnai (mai ’nainte Krick), oare a jăfuit 
averea unei paciente, imediat după-ce acâsta 
a murit. Anume Korotnai a tractat mai 
multă vreme pe bătrâna văduvă Patsu, care 
trăia singură, numai ou o camerieră a sa 
și care de sgârcită, ce era, purta cheia 
dela cassa wertheimiană legată la gât. In 
23 Septemvre bătrâna muri și Korotnai 
imediat după morte îi și deslegâ cheia 
dela gât, și deschidend cassa de fer, puse 
mâna pe o acțiune dela casa de păstrare 
din Pesta în preț de 8000 fi., mai departe 
pe o cărticică dela cassa de păstrare cu 
suma de 2000 fl., apoi pe nisce cercei cu 
briliante, pe un ao de cravată prețios și 
pe 1100 fl. bani gata. Furtul acesta îl făcu 
el în înțelegere cu cameriera Lina Torok, 
căreia-i dete ca parte 1000 fl. Fiul vădu
vei răposate însă isbuti să dea de urma 
furtului și dând îndată de știre poliției și 
tribunalului, Korotnai fu luat în grabă la 
cercetare și imediat se găsiră la dânsul 
obiectele furate. Este de observat, că el 
este om cu avere de peste 80,000 fl. și că 
înainte de a comite fapta acâsta rușinâsă, 
era unul din medicii tineri cei mai bine 
văcjuțl în Pesta, ba chiar medic de cerc al 
orașului Pesta. In decursul pertractărei el 
căuta să se scuse ou împrejurarea, că în 
urma veghiărei îndelungate la patul bătrâ
nei era așa de zăpăcit și de enervat, încât 
nu-șl pâte da sâma, cum de s’a lăcomit la 
averea străină. Cu tâte aceste souse însă 
tribunalul l’a condamnat la 3 ani de dile 
închisore, 5 ani perdere de oficiu (perderea 
dreptului de a funcționa ca medic) și per
derea drepturilor politice.

Canonisarea regelui Ferdinand H. 
Foile din Pesta spun, că contele Ferdinand 
Zichy ar fi rugat ouria papală în nu
mele mai multor membri ai nobilimei înalte' 
din Ungaria, să canoniseze (să pună între 
sfinți) pe regele de odinioră al Ungariei 
Ferdinand II (1619 —1637). Bugarea acâsta 
se basâză pe motivul, oă regele acesta a 
dus o viâță evlaviosă și tot-odată pe o le
gendă. Legenda acâsta spune, că în a. 1620, 
când Ferdinand era în mare strâmtore, el 
ar fi îngenunchiat înaintea unui crucifix și 
ar fi rugat pe Mântuitorul, să-i vie într’a- 
jutor. Dintr’odată, spune legenda, chipul 
Mântuitorului s’ar fi plecat spre dânsul și 
s’ar fi aucjit cuvintele: „Ferdinande, non te 
deseram!“ (Ferdinande, nu te voiu părăsi). 
Și în adevăr curând după aceea împăratul- 
rege a fost scăpat din strâmtore prin dra- 
gonii lui Dampierre și prin cetățenii Vie- 
nei. — Se dice, că oestiunea canonisărei 
lui Ferdinand se va tracta în curând de 
curia romană.

— o —
0 nenorocire pe linia ferată. In gara 

dela Răkos (lângă Pesta) a deraliat un tren 
de povară. Două persone au fost omorîte, 
âr una a fost rănită grav. Șâpte vagâne au 
fost cu totul sdrobite. Vina o portă, după 
cum s’a constatat la cercetare, mașinistul 
trenului deraliat, care, a dat prea multă 
putere mașinei, care s’a isbit cu atâta ve
hemență de parapetul din gară, încât a tre
buit să se întâmple nenorocirea.

Repausul de Dumineca în România. 
Seim, că mai mulțl deputațl în frunte ou 
d-1 Poenariu-Boroda, V. Rosetti, Vasilie 
Kogălnioeanu au presentat Camerei un 
proieot de lege pentru răpausul în flilele 
de Duminecă și sărbători. Acest proiect e 
comous din 11 articull. După artioulul 1 
orî-ce munoă, în lăuntrul sâu în afară de 
magazine, ateliere, sâu orî-ce alt stabili
ment comercial, este oprită în d9
Dumineca și în următârele serbătorl : Anul 
nou, Botezul Domnului, Prima și a doua 
4i de Pasol, S-tul George, Rusaliile, S-ta 
Maria mare, S-tul Dumitru, S-tul Nicolae 
și Prima și a doua (ji de Crăoiun. Dumi- 
neoa și în aoeste sărbători magazinele și 
tâte stabilimentele oomeroiaie vor fi în- 
ohise. Dela oprirea acâsta sunt luate afară 
numai farmaoiile, brutarii și fabrioele sâu 
stabilimentele industrial0, unde lucrul nu 
se pâte suspenda fără perioul sâu mare pa
gubă. Măcelăriile, pescăriile și bărbieriile 
pot fi deschise pănă la 12 ore la amâtjl. 
Pentru eei oe nu vor observa disposițiunile 
legii e provăijută o amendă dela 100—500 
Lei și în oas de reoidivă pe de-asupra ou 
înohisâre dela 5—15 4ile.

—o —
Biserica St. Nicolae din Scheifi. Fiind 

ocupat în altă parochiă în Dumineca tre- 
oută, d-1 protopresbiter Ioan Petrie, va pre
dica mâne, Duminecă, în 22 Deoemvre v.

— o —

blond despletit pe spate ieși din odaia bu- 
nică-si și dise:

— Ce, nu mă săruți tată?
George o ridică în brațele lui puter

nice și o strînse pe inimă, sărutând’o s’o 
înăbușâscă; pe urmă o lăsă în jos clicând:

— Acum lasă-mă să plec, fetiț’o, și 
fii ou minte, căci scii că la nâpte vine 
Domnul Christos cu darurile.

— Sciu, sciu, răspunse ea bătând din 
palme cu bucuriă și îi șopti la urechiă:

— Am să pui după sobă un pantof*)  
al buniohii, că e mai mare. Și pe urmă am 
învățat și un cântec frumos.... Ți-1 cânt 
eu mâne... dâcă vrei ți-1 cânt și acum.

Dâr George plecă și scoborî scara re
pede de târnă, să nu-1 podidâscă plânsul. 
Fetița rămase pe pălimar și cânta încet și 
cu întristare:

S’a născut copilul sfânt....

II.
S’a înoptat de mult. George umblă 

razna prin zăpada plină de noroi pe-o stradă 
depărtată a orașului. Unde a fost tâtă 

diua?... Nici el nu scie și înzadar ar 
căuta să-și aducă aminte. N’a mâncat ni
mic de diminâță și-i rău de fâme. Se 
duce înainte încet. A întrat în vre-o dece 
case și a cerut de lucru orî-ce, numai să 
lucreze ceva, căci nu-i era rușine să mun- 
câsoă. Dâr nu găsise nimic, nimic! Atunci 
îșl aduse aminte, că tocmai aveau greviștii 
o întrunire. Se duse. Cum întră îl apucă 
de gât mirosul de fum din sală. Greviștii 
strigau și mai tare decât în sera trecută, 
căci deși unii nu mâncaseră nimic, alții 
însă beuseră, ca să capete curagiu, se vede.

După-ce vorbiră mai mult, se votă 
urmarea grevei.

George ieși buimăcit.
— Dâcă e așa, să trăiâscă greva! 

strigă el.
Pe urmă apucă d’alungul unui bule

vard.
Ajunse la piața Glichy, pe care fur

nica lumea veselă ridând, cântând, strigând. 
Veselia aceea îi făcu și mai rău: simțea 
ură pe âmenii aceia mulțumiți, și ar fi 
vrut, de ar fi putut, să-i omâre pe toți, să 
nimicâscă lumea așa de rău alcătuită.

Pe lângă el trecu un bărbat și o fe

meia la braț. Femeia ținea un pachet mare 
în mână.

— Ce bucuros o să fiă, mititelul, când 
o vedâ jucăriile! cHse ea-

Fugi, blăstămând, cuprins de-o mare 
dorință de-a omorî pe fericiții aceia și a 
le lua jucăria să o ducă fetiții lui, care și 
ea avea drept ca și alțl copii să primâscă 
daruri de Crăciun.

Cum să se întârcă acasă cu mânile 
gole?... Simțea, că ’i se sfîșie inima când 
se gândea la bucuria cu care pusese fetița 
după sobă pantoful bunică-si și la desamă- 
girea ei când îl va găsi gol.

Nu, nu se putea, și totuși cu ochii 
rătăciți, instinctiv, pornise spre casă împle- 
tecindu-se ca un om beat.

De-o dată un sunet de metal îl făcu 
să tresară și să ridice capul. Se uită în 
față-i, și la lumina lunii, care se ridicase 
plină, luminând tot, zări pe pământ o pungă. 
Se repecli și puse piciorul pe ea ridând cu 
un rîs de nebun.

Dâr vădu pe cine-va venind spre el 
și aucli creând :

— Mă iartă, domnule, calci pe punga 
mea....

George făcu o mișcare de mâniă, ri

dică pumnul amenințător, gata să dea. Dâr 
de-odată începu să tremure din tot corpul 
și cu un glas întretăiat de suspine, striga 
ridicându-șl figura galbână cătră cer:

— Mamă, fetița mea iubită, ocrotiți- 
mă, ori nenorocirea mă face de ajung și hoț!

— Ești om cinstit, 4ise omul cu punga, 
dâr ești nenorocit, suferi, dă-ml mâna.

George, uimit, se uită la cel care vor
bea cu un glas așa de blând și în adevăr 
mișcat. Dâr când îl vă4u 'strigă:

- Ești preot, fugi, fugi, nU veni să-mi 
vorbescl de Dumne4©u, de bunul Dumne- 
4eu, care de bun ce e mă lasă să pier de 
fome și nu-ml ajută să pot face un dar de 
nimic bietei fetiții mele.

Preotul, în loc să plece, se apropie 
de el și ridicând cu mândriă capul său cu 
păr alb, care îi păta cu argint anteriul ne
gru, apucă pe George de mână și dise 
stringându-i-o:

— Fetița dumnitale nu va rămânâ fără 
dar de Crăciun, îi fac eu un dar, și te rog 
să primescl, cu tâte că, după cum văd, lurăștl 
pe preoți... Dâr nu-țl vorbesc ca preot, ci 
ca om cinstit... primesce mâna, ce-țl în
tind...

Și adăugă cu un glas nespus de mișcat:
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Nou abonament
SMBTÂ IMSILWIBS

Cu fl Ianuarie 1S9? st. v.
se defiiehlile nou abonament la 
eare invităm pe toți amieii și spri
jinitorii foi ei nostre.

Prețul abonamentului 
Pentru

T3.Z1. SbXX
șese 1t3.hi.
trei li3.ni 
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pe 
pe 
pe
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fi. 
fi.
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Pentru România și străinătate: 
franci

w

data

.....................  
..................... 20 
..................... IO

la numerele cu 
Duminecă: 
Austro-Ungaria:

-vizx an 
șese Inn! 
trei lnni

pe
pe 
pe

Abonamente
de

Pentru
un an
șese luni

Pentru România și străinătate:
un an 
sese luni1 * 1 

Slujbă ungurâscă în loc de patrafir.. 
Din Alba-Iulia ni-se comunioă ou data de
1 Ianuarie n. următârea soire întristătâre 
și îngrijitâre: „Preotul român ortodox Ni
oolae (Jadariu, oare de mai mulțl ani a func
ționat ca preot în comuna Hăpria, în pro
topopiatul Alba-Iulia, cu cțiua de acfi a in
trat in serviciul statului, oa practicant sala- 
risat in cancelaria la gara călii ferate în loco. 
După învățători — profesori; după pro
fesori — preoți. Tristă aparițiune! Sgu- 
duitor tablou! Unde zace rădăcina răului? 
Cine sunt chiămațl a-1 extirpa? Este âre 
a se oăuta vina în slăbiciunea, desertorilor, 
în organisaffea superioră, în popor în our- 
sele intime din afară de corpul național, 
ori oă — horrendum diotum — în tote de
odată ?“..

—o—
Liberat. Din Seghedin ni-se soriă, oă 

în 31 Deoemvre n. a fost liberat din în- 
ohisorea de stat de-acolo d-nul Nioolae 
Muntean, preotul din Henig, oare a su
ferit două luni de osîndă pentru oboilnuitul 
pretext al agitațiunei. Cu ooasiunea acâsta 
d-sa ne râgă a da loo următârei:

Mulțumite.
Onoratelor RedacțiunI ale fiarelor 

„Gazeta Transilvaniei11, „Tribuna11, „Drep
tatea11, „Vulturul11 și „R. Oriștiei111 cari 
au binevoit a-ml trimite diarele gratuit pe 
timpul dela 31 Octomvre pănă la 31 De- 
cemvre n., cât am petrecut în temnița de

pe 
pe f

8 franci
4 ii

Abonarea se pote face mai ușor 
mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei11.

Pe
pe

prin

stat din Seghedin, le aduc și pe acâstă 
cale cele mai calde mulțămite! Faptă în 
adevăr creștinâscă, de a cerceta pe cei din 
temniță, dăcă nu în persână, măcar prin 
cursorii săi, ceea ce împlinind amintitele 
RedacțiunI, mi-au ușurat mult greutatea 
situațiunei, în carea mă aflam.

Seghedin, 31 Dec. n. 1896.
Nic. Muntean, preot.

—o—
Ultim» prelegere publică în oiolul 

acesta se va țină mâne, în 22 Decem- 
vre v. a. o. la ârele 4 p. m. de d-1 paroch 
al biserioei Sf. Nicolae : Dr. Vasilie Saftu, 
cu tema „Păreri diferite despre desvoltarea 
inteligența11.

—o—
Institutul Pasteur din Pesta. Dela 

15 Deoemvre pănă la 1 Ianuarie st. n. au 
fost internați în institutul Pasteur din Pesta, 
unde se leoueso de turbare, 65 noi bolnavi, 
au fost vaooinațl și eliberați 60. De pre
sent se află sub oură 25. In întreg anul 
1896 s’au vaooinat în oontra turbării în in
stitut 1571, er în anul 1895 numai 1342, 
cu 229 mai putini ca în 1896 Dela des
chiderea institutului Pasteur în Pesta pănă 
astăcjl au fost vaocinațl (oltoițl) 6572.

—o —
Conducetorul liberalilor englezi. Ma

rele bărbat politic englez, W. Gladstone, a 
împlinit cjilele aoestea versta venerabilă de 
88 ani, în deplină sănătate trupâscă și su- 
fletesoăî Foile engleze salută ou prilegiul 
acesta, fără deosebire de partidă, ou oea 
mai mare recunoscință și însuflețire pe 
mult meritatul aprâpe nonagenar. Poporul 
român înoă trebue să-i fiă recunosoător lui 
Gladstone, dedre-oe el s’a interesat și de 
noi, oa de tâte oelelalte popore asuprite.

—o —
Măcelarul și advocatul. Intr’un oraș 

din Sudul Ungariei se întâmpla în dilele 
trecute o istorie hazlie. Anume într’o di 
un câne mare și frumos întră în prăvălia 
unui măcelar și înhață o șuncă mare și 
frumosă. Măcelarul se luă după el, dâr câ
nele se refugia în curtea unui advocat, unde 
se făcu nevădut cu șuncă cu tot. Măcelarul 
întră în biuroul advocatului și-l întrebă cu 
tot respectul: „Domnule advocat, am venit 
să te întreb de un sfat: dăcă un câne fură 
din prăvălia unui măcelar o șuncă, atunci 
cine are s’o plătâscă?u — „De bună semă 
stăpânul cânelui11, răspunse advocatul. — 
„Atunci, fii bun, d-le advocat și-mi plătesce 
5 fl., prețul șuncei, pe care tocmai adi- 
năorea mi-a șters’o cânele d-tale, altfel un 
câne forte frumos și de omeniă“. Advocatul 
n’avu înoătrău, ci trebui să dea cei 5 fl. 
Nu trecură însă oâte-va câsurl și măcelarul 
se pomeni cu următorea contra-notă laco
nică: „Pentru o consultare iuridică 15 fl.“ 
— Ișl pote ori și cine închipui surprinderea 
măcelarului. El, ce e drept, n’a fost așa de 
galant ca advocatul cu plata celor 15 fl., 

dăr din istoria acesta s’a născut un proces 
care nu putem soi, cum se va termina.

— o —
„Societatea Sodalilor Români11 din 

Brașov va da MercurI săra, în Ziua primă 
de Crăoiun, o producțiune și petrecere oo- 
legială în sala hotelului Central „Nr. 1“. 
începutul la 7 ore săra. Intrarea de per- 
sonă 80 cr; v. a. Bilete se pot căpăta la 
d-1 Eremias, la Librăria Nic. Ciurcu, la 
Oasina română și săra la casă. Oferte ma- 
rinimose se primesc cu mulțumită și se 
vor chita în publice.

—o —
Țâră fericită. Nu credem să esiste pe 

fața pământului o țără mai fericită oa prin
cipatul Luxenburg. Pănă când miniștrii de 
finanțe a altor țări nu soiu de unde să 
mai pună mâna pe bani pentru acoperirea 
multor nevoi publice, pe atuuol fericiți! 
miniștri ai principatului Luxenburg nu soiu 
ce să faoă eu prisosul banilor publici ai 
țării. Așa într’una din ședințele ultime ale 
camerei principatului, acesta a decis, oa 
300.000 fl. să se înpartă între comunele 
marelui principat, oât pentru celalalt prisos 
vor deoide mai tânjiu. — Câtă deosebire 
între ferioitul Luxenburg și ferioita Un- 
gariă ou legiănele ei de esecutorl flămânzi 1

— o—
Șarlatăniă. „Galații11 anunță dispari- 

țiunea din oraș a trei mari eomeroianțl de 
coloniale, Frații Loiso. AoeștI eomeroianțl 
angrosiști luaseră polițe dela mai mulțl ne
gustori din Galați și din alte orașe pentru 
a-le aduce marfă; când însă escrochii au 
pus mâna pe o sumă însemnată de bani în 
polițe, au soomptat tăte polițele și au fu
git din oraș. Prăvălia fraților Loiso a fost 
sigilată erl de parchet. Se crede însă, oă 
este aprăpe golă, deore-oe pungașii luase 
măsurile înainte de a face lovitura. Fu
garii lăsă multe viotime. Se epoe oă to
talul sumelor înoassate trece peste 60,000 
de lei.

—o —
Invențiune. Din Mosova se vestesoe, 

că vestitul profesor și chemio, profesorul 
ruseso Meudelejev a inventat un nou soiti 
de praf de pușoă fără fum. învățatul pro- 
feșor șl-a început studiul său asupra pra
fului de pușoă fără fum direot la reeerca- 
rea guvernului și acuma după un studiu 
de șâse ani, a ajuns pănă aoolo că îșl 
pote arăta în publio resultatul studiului său. 
Noul praf va avea numele de pyrooolio- 
diu. Avantagiele nouăi invențiunl sunt ma- 
nuarea regulată și ou o presiă mai mică 
produoe o repeejiune mai mare deoât ou 
praful ordinar de pănă aci. Cu noul praf 
se pâte regula chiar și repecjiunea glon
țului. La tunuri se pote produce ou oea 
mai mare ușurință prin întrebuințarea aces
tuia o repeejiune de 2600—300 pași la se
cundă; o repeziciune la care înainte cu 
oâțl-va ani nici gândi nu se putea.

— o—

Cerb turbat. Loze, ambasadorul fran- 
oes la Viena, cu prilegiul unei venătore 
a fost atacat da un cerb turbat. In mo
mentul când cerbu^ â năvălit asupra lui, 
ambasadorul s’a aruncat la pământ, și ast
fel șl-a scăpat viâța, oăcl fiara a treout nu
mai preste el, oălcându-i pălăria.

Concert. Musioa militară va ooncarta 
Duminecă sera la Vila Kertsck. începutul 
la 6 âre sera. Taxa 20 or. Lntrarea prin 
ușa de cătiă stada Căldărarilor.

—o —
Ctantra tusei, răg-tașelei, fleg

mei subsorisul reoomandă oa medicament ou 
oel mai bun efect bombânele de veronica ale 
lui Rethy, oarl vindecă iute sus numitele 
bâle. Prețul unei cutii 30 or.; 5 cutii 1 fl. 
50 or. Trimite franoo: Rethy B&a farma- 
oist în Bekes-Oiaba.

ULTIME SCIR1.
Bucurescf, 20 Dec. v. (1 Ian.). 

Fostul Metropolit-Primat Ghenadie 
Petrescu a sosit erî-seră în Bucu- 
resci pentru a se consfătui cu ad- 
vocații sei, Fleva și Disescu, asu
pra procesului de calumniă, pe care 
l’a intentat „Voinței Naționale11.

Intr’aceea pană aeji dimineță 
s’a produs o mare schimbare în ati
tudinea „Voinței Naționale11, care 
publicase din nou articuli calumnia
tor! contra fostului Metropolit. S’a 
constatat adecă, că numitul 4,ar a 
fost fals informat și însu-șî acela, 
care i a dat informațiile, a mărturi
sit, că cele susținute de el nu sunt 
adevărate.

In urma ac6sta, redacțiunea 
„Voinței Naționale11 a publicat o 
declarația de retractare subscrisă de 
membrul ei N. Ianovici. In decla- 
rațiă se Bpune, că cele publicate în 
„Voința Naționala11 contra fostului 
Metropolit, pentru cari acesta s’a 
plâns la tribunal, — fiind înteme
iate pe spusele archimandritului Da- 
maschin Cernescu, — constatându-se, 
că nu sunt adevărate, după cum a 
recunoscut și Cuvioșia Sa, se face 
retractarea. In urma acăsta, apără
torul fostului Metropolit a declarat 
în numele acestuia, că nu mai stă- 
ruesce în judecarea procesului, 6r 
fostul Metropolit-Primat a renunțat 
de-a șe mai înfățișa la Curtea ou 
jurați.

Aniversarea nascerei Reginei României.

Marți, 17 Deoemvre, fiind aniversarea 
nascerei M. S. Reginei României, în zorul 
Zilei s’a anunțat Capitala printr’un salut 
de 21 tunuri.

La orele 12 din di, Majestățile Lor 
au primit consiliul de miniștri în numele

— Acum ies dela biserică, unde m’am 
rugat pentru unica fată pe oare mi-a luat’o 
DumneZeu și a cărei morte m’a făcut în- 
tr’âtât să sufer, încât m’am călugărit.

— Bietul om! dise George mișoat și 
el, uitându-șl mânia și nenorocirea numai 
când se gândi, că un copil putea muri. Cu
prins de remușcare, strînse mâna preotului 
rugându-1 cu stângăcie să-l ierte, spunân- 
du-șl în câteva cuvinte chinul: că mama îi 
era bolnavă, că nevastă-sa, sărăcuța, mun
cea pentru o bucățică de pane și că fetița 
„așa de drăgălașe, părinte, înoât ai gândi, 
că e un ânger de-ai lui DumneZeu“, că 
fetița nu era să aibă și ea un dar de doi 
bani.

— Der eu, urmă el, nu urăsope preoți, 
ferâscă Sfântul; nu mă duc des la biserică, 
dâr nu urăso pe preoți.

Cu tâte acestea nu vrea să primâscă 
nimio. Era tinăr și puternio. Greva nu era 
să ție vecinie, fusese slab o clipă, dâr po
mană nu va primi.

Preotul însă îl luase de braț și îi răs
pundea cu glasul său armonios, care îl îm
bărbăta. ...

— Nu se pote să nu primescl o ju
cărie, un luoru de nimic, cu care să faci 

bucuriă fetiței, căci nu trebue lăsată să-și 
piardă credința, că Crăciunul s’a coborît pe 
coș și i-a pus darul în pantofi.

— Ei bine, da, George n’avu curagial 
să nu primâscă și întrâ cu preotul într’o 
prăvălioră, care era tot deschisă cu tâte 
oă era târziu.

Preotul cumpără un coș în care se 
afla o păpușică de ceară întinsă pe câte-va 
paie și care vrea să. arate pe Christos în 
ieslele dela Betleem.

Arată dorința să înfășore chiar el co
șul dicând, că vrâ să puie în el o hărtiă 
pe care să scrie numele fetiței....

Când sfârși, George apucă bine ju
căria, ca și cum ’i-ar fi fost târnă să nu-i 
piară din mână, mulțumi preotului strîn- 
gându-i mâna cu căldură, fără să-i dică 
vre-un cuvânt. Preotul zîmbind, forte feri
cit și el, îi Zicea, că acum trebue să se în- 
torcă repede acasă, dâr că trebue să ducă 
bucuriă și mumii și soției lui. Și repede 
întrâ într’o prăvăliă cu oărnurl red de unde 
ieși cu de-ale mâncării și cu o sticlă cu 
vin pe care le dădu lui George rîdând cu 
bucuriă.

— Bea-o în sănătatea fetiței dumni
tale, îi Zise el, și aibl încredere, nu te des

curaja.... Nu-mi mulțumi, de-orece eu îți 
sunt dumnitale mai mult dator decât dum
neata mie, căci mi-ai dat prilej să am și 
eu o bucuriă de Crăciun, pentru-că m’ai 
îngăduit să fac să zîmbâscă un copil, o fe
tiță, chiar în nâptea nascerii Mântuitorului. 
La revedere.... La revedere....

Și se depărta repede.
George uimit nu putuse să scotă o 

vorbă din gură spre a-i mulțumi. Se uită 
pironit locului, ca hipnotizat, după preot, 
care se pierdu repede în întunerec.

In sfîrșit par’că se deșteptă dintr’un 
vis și plecă alergând spre casă.

Când ajunse găsi pe mumă-sa și pe 
nevastă-sa neliniștite tare, bietele femei.

II sărutară cu dinții clănțănindu-le 
încă de emoțiă.

El le spuse cum petrecuse Ziua a?a 
de lungă și care totuși trecuse ca un vis. 
Istorisi cum se întâlnise cu preotul bătrân 
și ce bine îi făcuse.

Și după aceea se așâdă la masă câte 
trei, forte veseli, mulțumiți în suflet, căci 
dobândiseră din nou încredere în viâță. — 
Și cele dintâiil raze ale Zilei îi prinse mân
când.

— Tată, mamă, mamă-mare! strigă 

de-odată fetița care, cum se sculase, dăduse 
fuga la sobă, unde găsi jucăria înfășurată 
în hărtiă, pusă în pantoful bunichii.

Venea, cu ochii adormițl încă, arătând 
coșulețul și strigând cu copilărâsoă bucuriă:

— Ce frumos el... Ia te uită tată !
George o luâ în brațe. Pe față îi era 

zugrăvită o bucurie nespusă.
Fetița îi arătă iar coșulețul, cum au 

obiceiu copii, și atunci el văZu în el o hăr
tiă îndoită. 0 desfăcu și râmase cu ochii 
încremeniți.... In hărtiă se aflau doi na
poleoni.

Forte mișcat, nesciind, dâcă ceea ce 
vedea era aievea ori vis, se uită la hărtiă 
și vâZu scris pe ea:

„Niol-odată n’a zîmbit copilul sfânt 
mai cu drag ca astăZl, când îți face acest 
dar, și nu poți sâ nu-1 primescl, căci ți-l’a 
trimis cu un ânger de-ai jlui, care de data 
asta a fost fetița dumnitale11.

George nu-și mai putea stăpâni emo- 
țiunea. In juru-i pierea tot într’un fel de 
câță și vedea numai capul ou trăsuri băr- 
bătescl al bătrânului preot, care îi zîmbia 
și îl auZea di jendu-i cu un glas, care era 
o musică delicidsă: „Curaj, George, s’a 
sfîrșit cu nenorocirea!11 
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căruia d. prim-ministru Aurelian a adresat 
Majestăței Sale Reginei următârea cuvân
tare :

rD<5mnă,
„In numele consiliului de miniștri, 

viu cu cel mai profund respect să aduc Ma
jestăței VoStre urările cele mai căldurose, 
rugăm pe A-Tot-Puternicul să reverse da
rurile Sale asupra prea grațiosei nostre Su
verane.

„Țâra întrâgă împărtășesce sentimen
tele de dragoste și de admirațiune ce avem 
pentru Majestatea Vostră, căci bunătatea 
Vostră nemărginită a captivat un popor 
întreg.

„In timp de pace ca și în timp de 
resbel, în dile de veseliă ca și în dile de 
întristare, Majestatea Vostră V’ațI bucurat 
și ați suferit cu poporul român.

„Ați dat, Maj estate, acestui popor în
setat de iubire, tot ce o inimă de mamă 
pote să dea copiilor săi. Ați lucrat cu el 
și în fruntea lui la înălțarea și fericirea 
Patriei.

„Carmen Sylva, cu pana de măeastră, 
cu geniul Său, a dus faima poporului ro
mân peste mări și peste țări; a făcut ca 
întrâga lume nu numai să ne cunoscă, dâr 
să ne iubâscă și să ne stimeze.

„De aceea, Majestate, și bătrâni și ti
neri, femei și copii, tâtă suflarea românescă 
este atâta de fericită, când Vă pote mani
festa devotamentul, iubirea și admirațiu- 
nea sa.

„Cu drept ne putem făli, Majestate, 
de a Vă ave pe Tronul Țărei nostre, și 
uniți.în aceleași sentimente de recunoscință 
și de iubire strigăm astăcll:

„Trăiască Regina nostră".
M. S. Regina a exprimat viile Sale 

mulțumiri d-lor minițtri. Apoi Majestățile 
Lor au primit Casa civilă și militară Re
gală, cari au depus la piciorele M. S. Re
ginei respectuosele lor felicitări.

In aceeșl di Ia 2 ore după amâcjl a 
fost primit în audiență locotenentul-colonel 
A. de Oonstantinovici, care ca trimis spe
cial din partea Regelui Serbiei, a predat 
Reginei României insigniile în briliante a 
Ordinului Sânt Sava, împreună cu o scri- 
sore autografă, Regina a mulțămit căldu
ros, esprimându-șl bucuria pentru atențiu- 
a a, ce-a avut Regele sârbesc, trimițându-i 
.acestă decorațiă tocmai în diua aniversărei 
nascerei sale.

Mortea unui învățător de model.

Magogea (lângă Deeș), 3 (15) Dec. 1896.
Tinărul și zelosul învățător Nachită 

Păliinean din comuna ChiueștI, protopopia
tul Deșiului, în etate de 29 ani, al 9-lea an 
ca învățător și al 3-lea an al fericitei sale 
căsătorii, după un morb îndelungat de plă
mâni (oftică), după ce a fost provădut cu 

sfintele Taine, în 25 Noemvre st. v. a ră
posat în Domnul. Zelul și iubirea, ce a 
avut față cu oficiul și școla sa, nici l’a 
sfatul medicului și al amicilor săi nu l’a 
lăsat să întrerupă cu instruarea copiilor 
pănă chiar în momentul din urmă.

Păltinean a fost un învățător de mo
del, om blând și forte activ și stăruitor în 
lucrurile sale, o persână cu însușiri adevă
rat învățătorescl. Prin mortea, sa Reuniunea 
învățătorâscă din districtul Deș a pierdut 
pe unul dintre cei mai activi membri ai 
săi. De când a funcționat ca învățător, 
continuu a fost membru în comitet, și a- 
cuma mai în urmă a fost ales bibliotecar 
al Reuniunei, în care calitate fârte cons- 
ciențios și-a purtat agendele sale, ’așa că 
prin diligința și onestitatea sa și-a câștigat 
iubirea și stima tuturor cunoscuților săi.

Din puțina-i avere, a testat pe sănia 
bisericei din comuna sa natală Diug. 50 fi., 
ca fundația pe numele său, ale cărei percente 
să se folosăscă pentru trebuințele bisericesc) și 
școlare,

înmormântarea s’a săvîrșit în 28 Nov. 
v., luând parte nu numai poporul întreg 
cu mic cu mare din ChiuieștI, ci și din jur, 
și anume din comuna vecină Măgogea tâtă 
inteligința. Anume am vădut pe : D-l Ga- 
vrilă Șliam, notar de cerc cu totă familia, 
Victor Cupșa preot, Vasilie Andrei preot 
în Cornenl, Augustin Cupșa mare proprietar 
și Alesandru Iuga subnotar. La servițiul fu- 
nebral au oficiat 3 preoți: G-rigorie Lador 
preot gr.-or., Vasilie Tamaș preot gr. cat. 
din loc și Victor Cupșa. — Răspunsurile 
funebrall le-au eseoutat școlarii din loc.

Fiă-i țărîna ușâră și memoria binecu
vântată !

G. Prigonă, 
învățător.

Un deputat român despre industria 
de casâ-

La desbaterile din parlamentul 
din Bucurescî asupra răspunsului la 
cuvântul de deschidere al Tronului 
mai mulți deputațl s’au ocupat în 
deosebi cu starea țăranului din Ro
mânia, care nu e nioî-de-cum astfel 
după cum ar trebui să fiă. Intre 
alții a vorbit despre acâstă cestiune 
și d-l M. Moisescu, care voind se arăte 
cât de trebuincidse sunt pentru ță
ranul român șcblele de agricultură 
și de meserie, în care se învețe a-șl 
face singur lucrurile cele mai ne
cesare și să nu fiă silit a cumpăra 
tăfe dela străini, se esprimă în chi
pul următor:

„D-lor, este trist să constatăm, că tot 
ceea-ce este necesar sătânului nostru nu 
se mai confeoționâcjă aslăd! în casa lui, ci 
se cumpără din târg, unde acuma el le gă- 
sesoe mai eftine decât l’ar costa făoân- 
du-și-le în casă. Șătânul nostru a ajuns a 

fi tributar străinului pentru ața cu c^re’șl 
oârpesce opinoa, ca și pentru funia din 
oârnele boilor săi; și una și alta le cum
pără din târg, unde ne vin dela Brașov.

Altă-dată, când la târg le găsea mai 
soumpe, erau făcute de el în casă și erau 
trainice.

Cultura cânepei și a inului, din cari 
el îșl confecționa cele neoesare pentru fa
milia sa a început acum să se rărâsoă.

Avem o țâră al cărui sol este absolut 
prielnic culturei cânepei și a inului, și ou 
tote acestă oultură a început să scadă, 
fiind-oă nu s’a pus la îndemâuă sătânului 
mijlâoele lesniciose de a face din cânepă 
pânzeturile și frînghiile de cari el are 
nevoe.

D-lor, sătânul nostru și sătânoa lui a 
ajuns să aibă ohiar un fel de ură pentru 
cânepă și in, și scițl de oe? Fiind-că răs- 
băele pe oarl le au sunt tot cele primitive 
și qătencei îi trebue cu aoeste răsbâie o c}i 
întrâgă de muDoă pentru oa să țesă cinci 
coțl de pânză, pe când cu un răsboiu sis- 
tematio într’o singură cji pdte țese 15 și 
chiar 20 coțl.

Așa fiind, sătânoa se duce mai bine 
la prășitui porumbului, unde câștigă pănă 
la un leu pe cji, cu care’șl cumpără cinci 
coțl de pânză din târg, pânză lață, dâr de 
o calitate ou totul inferiâră. Și oa să vă 
încredințați, că luorul este astfel, este de 
ajuns să vă spun un fragment dintr’un oân- 
tec al sătenoelor năstre, fiind-oă de multe- 
orl oântecile oglindesc o stare întrâgă de 
luorurl; âtă aoel fragment:

„Cine a adus oânepa, 
„Crăpar-ar în el rânza; 
„Că-i mai bună amenoa, 
„O oroeeol Sâmbăta 
„Șl-o îmbraci Dumineca, eto.

Din acest fragment reese, cred, des
tul de lămurit, cum sătânoa nâstră, din 
causa mijlâcelor primitive și deci grede și 
fără de spor, oe are la îndemână pentru 
luorarea cânepei, a urât acâstă luorare, și 
oultura cânepei a scăcjut în mod simțitor. 
Bumbacul adus de peste graniță și pânza 
ordinară s’a substituit în casa sătenului; 
hainelor de .pânză sănătosă ce făcea atunol 
când la orașe nu găsea mai eftin decât îl 
costa lucrând în casă.

Negreșit, d-lor, oultura cânepei ar lua 
un avânt mare dâcă s’ar pune la îndemână 
sătânului mijlooele necesare de produoțiă, 
înlesnind în același timp și debușeul aoe- 
lei producțiunl; așa, de esemplu, furnitu
rile, armatei s’ar pute faoe din pânza pro
dusă de sătân.

Etă de oe <Țio, că înființarea șodlelor 
de agricultură și industnă se impune".

Knvitare.
Reuniunea femeilor române pentru aju

torarea văduvelor sărace din Brașov și Săcele 
arangiâză pentru presără anului nou româ- 

neso, 31 Decembre st. v. a. o. (12 Ianuarie 
n. 1897) o petrecere de dans în sala cea 
mare a Redutei orășenesc!.

Avem ondre a învita la acâstă pe
trecere pe toți aoeia din On. publio româ- 
neso, cari voiesoe a-șl petreoe presata anu
lui nou în o mare familiă românâsoă aiol 
în Brașov.

Invitări speciale nu se mai trimit. In- 
oeputul la 8 dre sâra.

Prețul de intrare 1 fi. de persdnă, — 
studenții 50 cr. —

Brașov, 18 Deoemvre v. 1896.
Pentru oomitetul Reuniunii:

Maria Popea, Dr. 1. Blaga,
presidentă. cretar.

Călindarul Plugarului pe
edat de Tipografia „A. Mureșianu“ 

din Brașov, a eșit de sub tipar și se es- 
pedâză (jilnic. Acest călindar întră acum 
în anul al 5-lea, având un cuprins tot mai 
bogat și mai interesant. De astă-dată în 
călindar se cuprind și mai multe chipuri 
frumose. Pe pagina primă se află portretul 
fericitulului întru pomenire loan Barac, ma
rele scriitor poporal dela începutul acestui 
veac, 6r în text se află scrisă istoria vieței 
și lucrărei lui. Partea calendaristică este 
mai bogată ca pănă acum, îndreptându-o 
și înmulțindu-o după trebuințele ivite, în
semnând pănă și evangejiile, ce sunt a se 
ceti în fiă-care Duminecă. Pentru a eco
nomisi din spațiu, măsurile de lungime și 
greutate, competințele de timbre și tacse, 
taxele pentru postă și telegraf etc. s’au 
cules cu litere mici de tot. Mai ales tarifa 
pentru telegrame și taxele poștale pentru 
scrisori și pachete s’au adus pe lung 
și pe larg după cele man nouă ordina- 
țiunl poștale. Târgurile sunt de-asemenea 
îndreptate și corectate. Urmâză Introdu
cerea de Ioan Georgescu, și apoi vine partea 
literară. Acestă parte este mult mai bo
gată ca în călind arele din anii trecu ți, cu
prinzând ea singură vre-o 42 pagine ou 
cele mai frumose istorisiri, poesii etc., tote 
scrise pentru popor și forte interesante. In 
partea economică de-asemenea se află o 
seriă bogată de articull de mare interes 
pentru plugari,-precum: Rotațiunea în eco
nomia comassată, Lucrarea pământului, 
Tovărășiile economice, întrebuințarea va
cilor la lucru, Pășunatul vitelor, Văruitul 
grâului de sămânță, Legumele bostănose, 
Culesul și păstratul pomelor și altele. La 
urmă vin felurite povețe, glume etc. cum 
și o mulțime de anunțuri.

Călindarul se află de vendare la „Ti
pografia A. Mureșianu" în Brașov și la 
librăria N. Ciurcu; oostă ț și. de astă-dată 
numai 25 cr., âr trimis prin postă 30 cr. 
Celui ce cumpără de-odată mai multe esem- 
plare, li-se dă rabatul cuvenit.

— Ah! ce prostă sunt! cps® Luiza de
odată, ți-a venit o scrisore și am uitat să 
ți-o dau.

T-o dete.
De data asta nu mai fu bucuriă, fu 

'fericire. Stăpânul fabricii unde lucra îi 
scria, că scie că el nu era dintre cei răs- 
vrătițl și că era lucrător cinstit și bun, și 
că gândindu-se, că pote n’are ce-i trebue 
-de Crăciun, îl însoiințâză, că cât timp va 
ținâ greva îi va plăti dilele ca și când ar 
lucra.

Atunci odăița, așa de tristă de dimi- 
mâță, se schimbă cu totul, atâta fericire era 
zugrăvită pe fețele tuturor. Și sorele nu se 
lăsă nici el mai pe jos, ci întinse o trâmbă 
aurie asupra fericirei lor.

Curând pe urmă se auriră 'clopotele 
dela biserică.

George tot galben la față, dâr cu 
■ochii strălucitori de fericire, îșl luă fetița 
în brațe, o sărută pe frunte și punând’o 
în genunchi îi dise cu un glas ce tremura 
•de emoție:

— Acum, fetiț’o, cântă cântecul fru
mos pe care l’ai învățat.

Și fetița cu mânile împreunate, ca în 
■extas, simțind, că asupra alor săi se re

vărsase o fericire mare: începu a cânta 
încet, cu inima pătrunsă de o nespusă cre
dință:

S’a născut copilul sfânt...
(„Biblioteca pentru toți'1).

Dumitru Stăncescu.

Colinde.
i.

Răsărit’a răsărit
Colinde-mi Domne*)

O stea mândră ’n răsărit, 
O stea mândră luminosă 
Făoând lumea veselosă.
Dâcă stâua răsărise
Trei crai după ea pornise. 
Stâua pe sus se ducea 
Filosofii după ea
Păn’ la locul la un loc 
La casele lui Irod, 
Intră ’n casă, se ’nchinară
Si din1 gură cuvântară: 
Bună diua, împărate! 
Să trăițl cu sănătate".
— Dâr ce cercați în cetate?

’) Se repetă după fiă-care vers.

— Noi cercăm și noi eătăm 
Tinăr împărat s’aflăm, 
Că mare veste-am aucfit, 
Că s’a născut Fiiul sânt.
Er Irod d’ac’auȚia 
Crailor le răspundea: 
Voi mergeți și-1 oăutațl 
Șbaflându-1 vă ’nchinațl, 
Și apoi mă ’nsciințațl, 
Că vrâu să mă ’nchin și eu, 
Ca unuia Dumnecjeu.
Dâr ângerul a strigat 
Și pe crai ’i-au îndreptat 
Să mârgă pe unde pot 
Lăsând uitat pe Irod, 
Că Irod e om tiran 
Al Fiiului sânt dușman 
Ca Irod de l’a afla 
Pre pruncul sânt l’a tăia 
Filosofii-au ascultat 
Pre fiiul sânt l’au scăpat 
De acum pănă ’n vecie 
Christâse mărire Ție.

II.
Mustră mi-se mustră 
Trei florițe-alese
In trei cornurl de mese,

Care-i or’ mai mare, 
■Mai folos’iore?
Dâr florea grâului 
Sus se ridicară, 
Și-așa cuvântară: 
Eu îs mai alâsă 
Și îs mai frumosă, 
Că din mine-șl fac 
Prescuri și prinâse 
Pe la cjils-ales®. 
Flârea vinului 
Sus se ridicară, 
Și-așa cuvântară: 
Că eu îs mai mare, 
Și folositore, 
Că din mine-șl fac 
Slujbe ’n biserici 
Și-’n sfinte Dumineci.

Florea mirului, 
Sus s’a ridicat, 
Și-așa a cuvântat: 

Că eu îs mai mare 
Mai folositâre, 
Eu îs mai alâsă 
Și îs mai frumosă. 
Eu îs mai cu nume, 
Și mai bună ’n lume. 
Că cu mine-șl fac
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Venirea Mântuitorului nostru Isus 
Christos.

Când Domnul nostru Isus Chris
tos a venit pe păment, tâte religia- 
nile erau mârte și tâte popârele în 
agoniă. Prin nascerea sa El a in
trodus o credință nouă și a renăscut 
neamul omenesc.

Titlul de Mântuitor al lumei, ce 
cu drept cuvânt ’i s’a dat, nimenea 
nu pote se-1 tăgăduescă; căci este 
destul numai se vedem, din ce haos 
înfricoșat a scos lumea prin venirea 
lui în acesta și pe păment.

Roma, lăsată în stăpânirea lui 
Tiberiu, îl înalță pe acesta, se în
chină crimelor lui, și lumea întregă, 
urmând exemplul acestuia, se cufunda 
în aceleași nelegiuiri, îndreptă ndu-șl 
pașii spre decadență și totală ni
micire.

Nici o unire morală nu era între 
popâre, națiunele erau lăsate la fie
rul soldaților, drepturile omului des- 
prețuite și călcate, un singur popor 
privilegiat, și toți ceilalți barbari, er 
sângele omenesc pe altarele idolilor 
curgea. Etă ce era starea omenimei 
la venirea pe păment a Domnului 
nostru Isus Christos!

O lumină nemărginită pătrunde 
noptea, ce acoperea lumea! In tote 
așe4âmintele religiâse ale Greciei și 
ale Romei nu era nici cea mai mică 
idee, și nici un simțement, care se 
pâtă renasce națiunile; fapta bună, 
chiar de ar fi domnit, n’ar fi fost 
în stare să se întorcă la vieță.

Dâr Dumnedeu a lăsat, ca se 
se facă asemenea cercări, ca se ve
dem, cât de nemărginit este reul.

Ca se mântuescă lumea, nu era 
destul atunci numai a-o ridica din 
ruine, dâr trebuiau tâte înoite, cum: 
morala, ideile, stăpânirile și popârele.

Domnul Isus Christos a venit 
în timpul cel mai bun pentru ome
nire, și venirea Lui ne arată cât de 
mare este îngrijirea dumnecjeescă.

Nascerea Mântuitorului este cel 
mai mare și mai însemnat eveniment 
în istoria omenirei, este renascerea 
lumei prin credință și dragoste. După 
șepte sute de ani de mărire, de bi
ruință și de pradă, Roma era în 
agonie, împreună cu tote popârele 
supuse legilor sale; era mai de tot 
fără stăpân și fără Dumnezeu și uni
rea cea mare a stăpânire! romane 
se desfăcea.

Un prunc născut într’o peșteră, 
crescut în casa unui teslar, a fost 
singurul ajutor trimis de Provedință 
în mijlocul ruinelor lumei, și a fost 
destul pentru mântuirea acestora. El 
întemeâză o ÎDvețătură morală, care 
unesce tot neamul omenesc, și o dra-

Creștinii după plac 
Și să mântuiesc, 
De lucru diavolesc.
•— Domnul vS trăiască
— Și vă fericească!

III.
Tu gazdă, om bun, 
Bun gând ți-ai gândit, 
De prând ce-ai gătit? 
Câți soți ai chiămat 
Toți te-au ascultat, 
Numai unul doră, 
Sântul Sân-Nicoră 
Tot a- așteptat 
Di de-a treia di, 
Când diua-șl pliniră, 
Pe el îl vădură 
Pe un cal albuț. 
Albu-i de spumat, 
Roșu-i de înfocat, 
Negru de-asudat.
Sfeti ce-1 sfetea, 
Și mi-1 întreba: 
Unde-ai zăbovit 
Și ce-ai împlinit?
— Pe unde-am umblat 

goste egală, prin care apropie po- 
porele cele despărțite și le unesce 
între ele, arătându-le un Tată în 
Ceruri, și frați în toți âmenii; după 
aceea pe lemnul crucii se dă pe sine 
lumei exemplu de suferințe și ier
tare, cjicend: „Iertă-le lor, Părinte, 
că nu sciu ce fac,!“

Prof. hr. Elefterescn.

ECONOIHA.
Bolele animalelor de casă.

Căușele, cari dau nascere la bâ- 
lele animalelor de casă, sunt fârte 
multe și felurite. Vom încerca se 
arătăm aci numai unele din ele:

In prima liniă sunt grajdurile, 
cari, decă nu sunt destul de largi, 
luminâse, căldurâse, curate și aeri- 
sate, pot ave înriurință stricăciâsă 
asupra sănătății animalelor. Se ne 
închipuim numai un grajd strimt și 
scund, îndesat cu mai multe animale, 
cari abia au loc pentru culcare. In 
asemeni grajduri de bună sâma, că 
animalele vor fi împedecate în miș
cările lor, ba pot chiar se se schi- 
lăvescă una pe alta, împingendu-se, 
împungendu-se său lovindu-se cu pi- 
ciorele unele pe altele. Se ne închi
puim apoi un grajd fără ferestri de 
sticlă, său chiar și fără alte fereBtri 
mai mari de lemn, cari se se pâtă 
deschide când cere trebuința. In 
aceste grajduri de bună semă încă 
se pot bolnăvi animalele din causa 
aerului stricat. Tot așa se mai pot 
bolnăvi pe gerurile cele mari și în 
grajdurile prea frigurâse, umede, ne
curate și neaerisite.

După grajduri urmeză nutrentân- 
tul, care încă pâte ave înriurință 
stricăciâsă asupra sănătății animale
lor de casă. Căci, precum omul se 
bolnăvesce de multe-ori din mân
care, așa se pot bolnăvi și animalele 
de casă, când mănâncă prea mult, 
seu mănâncă nutreț de cel stricat, 
muced, înăcrit seu înoroit, care le 
strică rînza și în cele din urmă și 
sângele.

Adăpatul încă pâte avă înriurință 
stricăciâsă asupra sănătății anima
lului, și anume: dăcă apa e prea 
rece, cum e ierna pe timpul geruri
lor celor mari, animalul se pâte răci 
seu pote căpăta aprindere de plă
mâni, decă se adapă când e tare 
nădușită, și apoi se lasă să stea pe 
loc timp mai îndelungat. De-aseme- 
nea se pâte bolnăvi decă se adapă 
cu apă clocită și stricată de prin 
bălți, cum se întâmplă vara de mul- 
te-orl ș. a.

Apoi lucrul și povara, decă sunt 
peste măsură, încă pot avâ înriurință

Eu am și aflat
N6uă corăbii
Pe ape pustii.
Câte-au fost mai drepte,
Cu suflete drepte
Eu le-am luat
Și le-am îndreptat:
Pe sub mâna dreptă
Pe cărarea lată, 
La un loc frumos 
In raiu luminos.
Cele ce-au fost rele, 
Cu suflete ’n ele
Eu le-am luat
Și le-am îndreptat 
Pe sub mâna stângă, 
Pe cărarea strîmbă, 
La ușă de iad.
Iadu-i ’ntunecos 
Rău loc de folos.
Să fii veselosă
Jupânesă gazdă !

Givocuta, 18 9 6.
Culese de : Constantin Mânu, 

învăț. 

stricăciâsă asupra sănătății anima
lelor. Pășunaiul de pe câmp de-aseme- 
nea pâte ave urmări stricăciâse. Așa 
de esemplu oile, decă se pasc pe 
locuri mocirlose și băltâse, pot că
păta călbeză, er vitele mai mari ru- 
megătâre se pot umfla de ierbă rea, 
apoi: decă se pasc în ierbă prea îm- 
brumată, dâcă animalele mai slabe

Iși mai gingașe se scot la pășunat 
pănă tâmna târcjiu și pe viscolele 
cele mai aspre, decă primăvara se 
scot prea de timpuriu la pășunat, 
când nu află ierbă de ajuns și dau 
ploi și vânturi reci etc., tâte aces
tea contribue la sdruncinarea sănă
tății animalelor.

Pănă când animalele de casă 
sunt sănătâse, ele se pot cunâsce și 
după starea și firea lor dinafară. 
Așa de pildă: calul e sprinten și 
voios și mănâncă îndată ce ’i-se îm
bie ceva nutreț plăcut, er animalele 
rumegătâre mănâncă cu poftă și la
com, se ling și când nu mai mă
nâncă, ci stau seu se pun jos, îndată 
încep a rumega. Rumegatul la vi
tele cornute se privesce pretutinde- 
nea ca cel mai principal semn al 
sănătății, de-ârece este în deobște 
cunoscut, că îndată ce nu mai ru
megă, sunt bolnave.

Afară de acestea mai sunt și 
niBce semne anumite, după cari se 
pâte cunâsce animalul bolnav. Ast
fel la animalele cornute mari și mici 
următârele semne dovedesc bâla ani
malului : Cornele la rădăcină sunt 
fârte calde, urechile și picîârele reci, 
botul uscat și ori prea cald, ori rece 
de tot, ochii roșii și plini de lacremi, 
din gură ’i-se scurg bale, pe buze și 
gingii se pot vede une-ori o mulțime 
de beșici, scutură capul din când în 
când, ține perul sburlit, ține spina
rea încQvăetă și țepănă, stă mai 
mult culcat, tușesce adese-orl, nu ru
megă, răsuflă greu, une-ori se ivesc 
și bube pe trup, nu se prea arată 
semnele mistuirei stomacului ș. a.

La cai următârele semne dove
desc bâla: Când înfățișarea lor e 
tristă, când nu bău apă, când răsuflă 
greu, când stau cu capul răzimat pe 
esle, când au urechile, botul și pi- 
ciârele reci, când se tot culcă pen
tru a se tăvăli, când gem și se uită 
cătră pântece, când se umflă la pept 
seu la cap, când nu prea au ud, când 
balega le este acoperită cu un fel 
de muci său sânge, când le curge 
un fel de muci din nări, când țin 
părul sbîrlit, când fac sub fălci nisce 
gâlcl tari, când fac pe trup un fel 
de bube ș. a.

La porci se arată bâla prin ur
mătârele semne: Când plecă ure
chile, când se umflă la grumacjl, 
când sunt triști și nu mănâncă, când 
li-se înroșesc ochii, când fac pe trup 
nisce pete roșii, când au privirea 
stînsă, când caută un loc ascuns ca 
să zacă ș. a.

Sunt anumite bâle mai ușâre, 
cari se tămăduesc ele de sine, sunt 
apoi altele mai grele și lipiciâse, 
cum am c|ice> cari nu 96 tămăduesc 
de Bine, ci numai prin ajutorul omului 
seu al veterinarului, [n asemenea 
cașuri animalul bolnav se despăr- 
țesce de cele sănătâse și se tracteză 
singur în grajd. Când economul nu 
cunâsce bâla animalului său, atunci 
trebue se cheme îndată un om cu
noscător, de cari se află mai în tâte 
comunele, său se cheme chiar pe 
veterinarul de vite, care constatând 
bâla animalului, îi pâte prescrie și 
anumite lecurl pentru tămăduire;

Intre bâlele lipiciâse (molipsi- 
târe), cari se ivesc la animalele de 
casă, se numără următârele: La vi
tele cornute mai mari: bâla așa nu
mită ciuma vitelor, durerea de gură 
și de unghii, dălacul și turbarea; 
la cai: mucârea (răpciugă), cârtița, 
dălacul și turbarea; la oi și capre: 

ciuma (ca și la vitele cornute), ba 
bătui, durerea de gură și de unghii 
dălacul și turbarea; la porci: du 
rerea de gură și de unghii, brânca 
(gâlcile), dălacul și turbarea.

Pentru bălele lipiciâse este sta- 
torit chiar și prin lege un timp anu
mit, în care animalul bolnav trebue 
ținut despărțit de celelalte, er de 
cumva s’ar întâmpla să mără, atunci 
se opresc și celelalte animale ale 
respectivului proprietar, seu chiar și 
din comuna întrăgă un timp anumit,, 
pănă ce se constatâză, că bâla nu 
a avut înrîurință mai departe.

Economii harnici vor lucra fârte' 
înțelepțesce, decă îșl vor feri ani
malele de tâte acelea înrîurințe stri
căciâse, cari le pot aduce bâlă, având 
tot-deuna înainte proverbul: „Paza 
bună trece primejdia rea“.

I. Georgescu.

Credințe poporale.
VI.

Recepte de tot felnl •— din boacănele 
babelor.

— Care mănâncă cu dulce în di de1 
Miercuri ori Vineri în Postul-mare, se um
ple de bube rele.

— La Sân-T6der vitele cornute mai 
tinerele și mai mărunte trebue tunse în; 
frunte între cărne — să nu le umplă peste- 
vâră gadul.

— Fetele, cari vrău să aibă păr lung, 
să-și tragă la Șân-Tdder câdele prin fe- 
răstră. (Lucrul se întâmplă astfel: una stă- 
înăuntru, alta afară; cea dinafară trage 
coda celei dinăuntru).

— Dăcă, ferbend, laptele a curs pe 
fier, trebue sărat locul — să nu crepe țița 
vacii.

— Decă femeia pune jar în pipa băr
batului, îi vor căde dinții.

— ț)6oă pui soc pe foc — te-or dură- 
dinții.

— Care fată doresce să aibă păr lung, 
să smulgă o șuviță din firul dela cruce,, 
când umblă popa cu Iordanul, și în ce'" 
di, cu zorile odată, s’o împletăsoă în codă,

— Care fată vrâ să-și vedă pe fiitorul 
ei bărbat, să se culce în locul, în care a 
stat popa, când a sfințit casa la Apă- 
botăză.

— Care fată ori văduvă v’a clăti mai 
întâiu scaunul, pe care a stat deja cu apă, 
când iese popa la isvor să sfințăsoă apa, 
aoeea în anul acela se mărită. (Audită dela. 
o fecidră de 57 de ani).

— Care fată va smulge mai de grabă; 
ărbă din locul, pe care a stat popa când 
oetesce vangheliele la sfințirea țarinelor,, 
are să se mărite în anul acela.

— Femeia, care vră să-i ouă găinele 
tătă iărna, să pună câte-va grăunțe de cu
curuz sub pragul ușii, când trece popa pra
gul cu Iordanul.

— D6că cutăruia om străin îi dai'foc 
în pipă, ori moșine (chibrite, aprindiâre) 
în casa unde clocesc closcele, ți-or muri 
puii în duă.

— La care fată coda de-a drăpta, 
adecă părul din ea, e mai lung decât din. 
cea stângă, aceea are mai multe neamuri 
după mă-sa decât după tată-său..

(Audits în Betfia).

— Dăcă o muiere 6re-care ți-a cerut 
o ulcică de lapte, ai să sărezi laptele bine 
și să sfarmî în el puțin busuioc, ca nu 
cumva să-ți strice vaca.

— Femeei, precum și fetei, care îșl 
aruncă părul peptenat în foc, îi va căde 
părul.

— G-ozul măturat dela mătjădi spre 
seră, nu care-cumva să-l ducă afară, că, 
ți-ai dus norocul din casă.

— Un bumb dScă ți-a cădut de pe 
haină peste di ori a lipsit de pe ea încă 
de mai înainte, der nu ai luat săma când 
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i îmbrăcat haina: câtă vreme haina-i pe 
ne să nu-1 coși la locul său, că coși să
lcia cătră tine.
(Aucjite în Farnaș).

Koevari.

Colinda cârnațuiui*).

*) Se cântă, după melodia: „la mai di, mii, 
din vidră 1“

') Cuvântul: „Boerașule1' se repetă după fiă-
■care vers.

2) Jupânesele.

Bine-ai venit cârnaț dragă
Boerașule 1). 

Că fasolea nici de treba;
Când porcul a guițat 

Fasolea s’a spăriat.
Fasolea și prunele 

Și-au luat catrafusele.
Ba și eu m’am săturat 

De verdele cu păsat 
Și-atâta pesce sărat.

Chiamă-mă, gazdă, in casă 
Și mă pune după masă,

Să-ți gust și eu din puroel 
Că era cât un vițel.

De bețiă n’avem vorbă 
Că văd ulcica pe sobă,

De ai vin cu polobocul 
Rachiul să-l lași la focul

Să-l mai bea cin’ l’a făcut 
Neamul jidovesc urît.

Noi să bem din polobdce 
Păn’ plăcintele s’or coce.

Noi să bem, ele* 2) să cânte 
Una să facă plăcinte.

De cântat ți-așl mai cânta 
Der mă strînge opinca,

E ger cu draci și tremur rău 
Martor îmi e Dumnedeu, 

Poftesce-mă der ’n casă
Și pune sticla pe masă

.Să bău un pahar de vin 
In sănătate să-ți închin.

Comunicată, de Emilia Jantea din Tărlungenl.

Glume.
Buheștenii și smântână. In vre

mea iobăgiei a căpătat și satul Bul- 
zești porunca, ee ducă dijma din 
smântână la domnul de păment.

Judele îndată a pus în car o 
bute mare și s’a luat prin sat, er 
iobagii veneau cu dijma la car și-o 
turnau în bute. Și după-ce a păren- 
■dat tot satul, a plecat cu butea că- 

ă curtea domnescă. Când colo ese 
^tară domnul de păment și întrebă 
pe omenii ce veniseră cu dijma, că 
■câtă smântână i-au adus.

Omenii dau a arăta pe cercuri, 
unul păn’aci! altul ba păn’aci! — 
că butea nu era plină.

— Bine, bine, măi dmenl — 
<jise domnul nemeș — dâr spune- 
ți-ml voi după mesură, câtă smân
tână mi-ați adus?

Atunci unul din BulzeștI sare 
iute ’n car și hop! în bute pănă 
1n fund apoi er iute ese pe loitra 
carului și arată pe brâu.

Păn’aci! mă rog la domnu, mă
ria sa! — adecă pănă unde era 
■smântână pe haine.

— Nemeșul, vecjend așa măsu- 
rătură, le-a dat dijma înderet.

*
I

Z&log. Intr’o <] i întră țiganul, se 
cumpere ceva slănină dintr’o boltă. 
Cum înse n’avea bani, tăiă slănina 
în doue, dete jumătate neguțătoru
lui și opri pe cealaltă, cjic&riu-i: 
„Na! jupâne, jumătate ca zălog, 
păn’oi aduce banii pe astălaltă ju
mătate!“

*

Țiganul la d-l solgăbireu. Intr’o 
diminăță ducendu-se un țigan la d-l 
solgăbireu, și dându-i bună diminăță, 
— d-l îl întrebă: „Ce ai visat astă 
nopte, mei țigane?.!"—Țiganul răs
punde: „Am visat d-le, că mi-a dat 

domna o gâscă friptă, er domnul o 
litră de vin, — „Tot de-a ’ndăra- 
tele visezi tu, măi Țigane", cțice 
domnul. — Țiganul răspunde; „Fia și 
de-a ’ndăratele: deie domnul gâscă 
friptă, și dămna vinul!"

(Din Călindarul dela Arad.)MULTE ȘI DE TOATE.
Rose și spini.

Poetul Milton, oare, cum se soie, era 
orb, se amorezase așa de mult de o fată 
înoât a luat-o de nevastă. In eourt timp, 
însă, femeia se oăi de pasul aoesta și ou 
timpul deveni nesuferit de oaprițidsă.

Lordul Buokingam, voind să mângăe 
într’o c}i Pe Milton îi c|ise:

— Nevasta dumitale e frumosă ca un 
trandafir.

— Se pote, răspunse ou amărăciune 
autorul „Paradisului pierdut", dâr deore-oe 
nu pot vedâ culorile, nu cunoso frumseța 
acestui trandafir; în sohimb, însă, îi simt 
ghimpii.

*
Un cersitor refusat.J

Un oerșitor, refusat ou asprime de o 
dbmnă vestită pentru sgâroenia ei, di00 •’

— Ce bine era dâcă ai fi fost în lo
cul Evei!

De ce ?
— Pentru-oă, sgâroită oum ești, ai fi 

mâncat singură mărul oprit și lui Adam 
nu ’i-ai fi dat.

- Ei, și?
— Și astfel ai fi soutit omenirea de 

păcatul strămoșesc.
*

„Soldatul n’are l>anî.u
Prințul Cristian, fiiul moștenitorului -de 

tron danez, reîntoroendu-se d'lele treoute 
dela eseroițiul de oâmp, intrâ singur într’o 
câroiumă din capul unei comune, ca să bea 
puțină apă.

Câroiumarul, oare toomai oooea nisoe 
prăjituri, îi oferi principelui să guste din 
prăjituri. Prințul a luat si a mânoat, âr la 
depărtarea sa voi să dea oârciumarului 
bani pentru prăjituri. Câroiumarul, oare nu 
ounosoea pe principe, îl bătu pe umeri, 4>- 
oendu-i: „Las’ frate! Ești soldat, și soiu, 
că soldatul niol-odată n’are bani!“

Literatură.
In Tipografia dieoesană din Arad a 

apărut; Cântări . la Nascerea Domnului și 
alte serbători, culese și arangiate de Nicolae 
Vel cu, învățător. Edițiunea II, revăzută. 
Format mic de 20 pag. Prețul 10 or.

«

Din interesantele Memorii din 1848/49, 
sorise de regretatul prefeot de Legiune 
Vasilie Moldovan, se mai află de vencjare 
oâteva esemplare la administrația farului 
nostru, la librăria N. Ciurcu în Brașov 
și la d-nul Traian H. Pop proprietar 
în Boziaș (p. u. D. Szt.-Mârton). Un esem- 
plar costă 50 or. plus 5 or. porto; pentru 
România 1 frano 50 bani. Doritorii de-a 
avă acâstă prețiâsă soriere istorică să gră- 
bâsoă a și-o procura pănă mai au de unde. 
Mai ou înlesnire se pote oomanda de-odată 
cu înoirea abonamentului la „Gazeta Trans.®

*
A apărut și se află în deposit la li

brăria E. Sraooe & Comp. în Buourescl: 
Asupra însemnătăței studiilor orientale cu 
privire specială la Români de Th. Avr. 
Aguletti, profesor la oursul superior al li- 
oeului din Buzău. Aoâstă disertațiă oons- 
tătătore din 40 pagini, este dedicată d-lui 
Const. C. Moisil. După întroduoerea în 
oare definesce autorul oe înțelege sub 
orientalism, traotâză însemnătatea studiilor 
orientale din punot de vedere general soiin- 
țific-speculativ și treoe apoi la importanța 
oe o au soiiDțele orientale pentru noi Ro
mânii, relevând în deosebi momentele na
ționale, politice-diplomatioe, comerciale și 
religiose.

Oălendarul septemârnel.
DECEMVRE. are 31 dile. ANDREA.

Pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mer. 
Joi 
Vin.
Sâm.

22 8. m. Anastasia
23 S. 10 m. de Crit.
24 C. m. Eugenia
25 f Nașcerea D lui
26 t Sob. Preac. M.
27 f Sf. Arc. Stefan
28 22 mii m. d. Nic.

3 Genoveva
4 Isabela
5 Telesfor
6 f Botez. D-lui
7 Valente
8 Severin
|9 Iulian

Bursa de BucuresoT
din 31 Decemvre n. 1896.

"V alori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 187b 5°o AJI.- Oct. 101
Renta amortisabilă .... 5% b ji 100.—

„ (Impr. 1892. . . 5°/o lan.--Iul. 100.'/,
„ „ din 1893 b°/o 100.’/,
„ „ 1894 int. 6 mii. 5% Am -Oct. 96-
„ „ (Impr. de 32. ’/2 mii. lai-Iulie 88
„ „ (Impr. de 50 mii. 4°/o n n 88.’/,
„ „ (Imp. de274 m. 1890 4%

4%
n n 88.'/,

„ „ (Imp. de 45 m. 1891 n » 88.'/,
„ „ fim. de 120 iul. 1894 4°/o 88 >/4
„• „ (Im, de 90 mii. 1896 4% 86?/,

Oblig, de Stat (Conv. rurale,). 6°/n Mai-Nov, 101 </2
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 294.—
Oblig, comunei BucurescI 1883 5o/o lan.—lui. 96.'/8

„ „ din 1884 5°/o Mai-Nov.
„ „ „ din 1888 5% ini,-Dec. —
., „ „ din 1890 5u/r, Mai-Nov. 95 3/4

Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/e lan.-iulie 93 -
„ „ urbane BucurescI 6% « H —
n » D « n » 95 ’/„
„ » >> IaȘl ■ ■ &°/o ji » 91.78

Oblig. Soc. de basalt artificial e°/o
V.N.

D »

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v. —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1875.
Banca agricolă......................... 600 150 v. 227,—
Dacia-Bomânia uit. div. 35 lei 200 într. v. 454.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 486.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 310.--
Soc. Rom. de Constr. ult.div.151. 250 209.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —
„Patria-* Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 115.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —

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

100v —
.;oc

„Bistrița" soc. p. f. hârtii 300/‘ 10CC —.—
Societ. p. const, de Tramways 20> ’J » r—,—
20 iranol aur

SCOMPTURl:

Banca naț. a Rom. 57o Paris .... 2%
Avansuri pe efecte 6% Petersburg . . 4V,7o
Casa de Depuneri 57, Berlin .... 57o
Londra .... 47o Belgia .... 3%
Viena . . . . . . 4.— Elveția .... 4'/

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 31 Decemvre n. 1896.

S ă m i n ț e
I g

M 
ă s o »

Prețul por
100 ehilogr.

dela pănă

Grâu Bănățenesc 81 8.40 8.45
Grâu dela Tisa 81 8.45 8.50
Grâu de Pesta 81 8.40 8.45
Grâu da Alba-regala 81 8.40 8.45
Grâu de Bâcska 81 8.50 8.55
Grâu ung. de nord 81

(S s e Prețul per
Semințe vechi 5 M 100 chilffr.

ori nouă sO JX delii pănă

Săcară 70-72 6.65 6.70
Orz nutreț 60-62 4.— 4.35
Ora de vinars 62.64 5.10 5.90
Orz de bere 64,66 6.60 8.—
Ovăs 89.41 5.70 6.20
Cucuruz bănăț. 75 .—
Ctacuruz al th soiu 73 .— ,_
Cucuruz — .— ,_
Hirișeă n — —,— —.—

Pro duete divi Soiul
Oursul

dela pănă

Som. de trif. Luțernă ungur. 46.— 52-
—J transilvană _ —
— bănățenă -
n roșiă 35.— 38.-

Oleu de rap. rafinat duplu —,— —
Oleu de in --- -r- — —. —o

a Uns. de porc dela Pesta 54.- 54.50
§ J) dela țâră — —. —
fee Slănină svăntată 49.— 49.50

t) afumată 55.- 56.-
Său —, —.—

o Prune din Bosnia în buțl 17.- 17.50or—< din Serbia în saci 16.75 17.25
m Lictar slavon nou 19.50 19-

n bănățenesc _ ._
u Nuci din Ungaria

Gogoși unguresc!
ii serbescl

Miors brută
îi galbină strecurată — ____

Ceară de Rosenau ____
Spirt brut _ B_ _ __

ÎI Drojdiuțe de spirt

Târgul de rîmătorl din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

24 Noemvre de 7126 capete, Ia 25 Nov. au 
Intrat 192 capete și au eșit 361 capete ră
mânând la 26 Nov. un număr de 6957 ca
pete.

Se notâză marfa: ungurâscă v e o h e 

grea dela —.53 or. pănă la —.55 j.or 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
—.— or., pănă la —.— er., de mijloc dela 
—.— or. pănă la —or. ușâră dela 
—.51 or. pănă la —.52 or.

Cursul losurilor private
din Bl Decemvre 1896

comp. vinde.
Basilica , , , 6.80 7.20
Credit .... 200.— 202—
Clary 40 fi. m, c, 57.- 53—
Navig. pe Dunăre . 136— 140—
Insbruck . 27.75 28.75
Krakau , , 27.80 28.30
Laibach .... 22.75 23.75
Buda 59.25 60—
Palfiy .... 57,— 58—
Crucea roșie austr. 18— 19.—

dto ung. , 9.80 10.50
dto ital.

Rudolf 22 50 24—
Salm .... 70.50 71—
Salzburg , 27.50 28 50
St. Genois 71.50 72 50
Stanislau . 44— 46—
Trieitine 4’/2% 100 m. c. 146— 150—

dto 4°/„ 50 68— 72—
Waldstein 60— 62.—

dto de 10 franci _ B__
Banca h. ung. 4% 18.50 19.60

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 31 Decemvre st. n. 1896.

Măsura 
său 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.
fl. or.

1H. L. Grâul oe! mai frumos 5 90
n Grâu mijlooiu . . 5 70

Grâu mai slab . . 5 40
v Grâu mesteoat . . 3 80
15 Săoară frumâsă . . 3 90
M 9<5cară mijlooiă . . 3 70
H Orz frumos . . . 3 40
îî Orz mijlooiu . . . 3 20
15 Ovâs frumos . . 2 40
n Ovăs mijlooiu . . 2 10
n Cucuruz .... 3 70
H Mălai u.................... 4 10
1 1 Mazăre .... 6 50
H Linte . . . • . 11 —
H Fasole................... 6 _
H Sămânță de in . . 8 —
H Sămânță de oânepă . 5 —
)j Cartofi.................... — 75
M Măzăriohe .... _

1 kilă Carne de vită . _ 44
»î Carne de poro . . . — 48
11 Carne de berbece . . — 28

100 kil. Său de vită prospăt 21 —
>, 1 Său de vită topit 32

Cursul la buirsa din Viena.
Din 31 Decemvre 1896.

Reiata ung. de aur 4% .... 122.55
Renta de oorâne ung. 4% . . . 99.30
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4I/2% . 122.75
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y2% 101.40
Oblig, căii. fer. nng. de ost. I. emis. 120.25 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.40 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.40 
Imprum. ung..ou premii .... 15L-—
Leșuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.25 
Renta de hârtie austr.........................101.60
Renta de argint austr.........................101.80
Renta de aur austr..............................182.95
LosurI din 1860 ...... 144.25
Acții de ale Bănoei austro-ungară. 947.—
Acții de-ale Bănoei ung. de credit. 415.—
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 377.75
NapoleondorI................................... 9.5Ț/2
Mărci imperiale germane ... 58 80
London vista....................................119.90
Paris vista.................................. 47.5272
Rente de oorâne austr. 4%. . . 100.85
Note italiene.............................. 45.45

Cursul pieței Srașov.
Din 2 Ianuarie 1897.

Banonote rom. Camp. 9.46 Vând. 9.49
Argint român. Cump. 9.43 Vând. 9.46
Napoleon-d’orI Cump. 9.50 Vând. 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Vând. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.- Vând.
Mărol germane Cump. —.— Vând.
Lire turoesol Cump. —Vând. “““ •
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Proprietar: Dr. Aure! ^urețiaeaa».

Redactor responsabil: G^egoriu Kflaior.
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Tipografia de Typurî 
Cauciuc orig. American cum și 
Stampiglii și sigile comandați di
rect la fabricant

_____________________

Stampiglien- und Typen-Fabrik 
Wien, Stadt, Adlergasse 14.

Tipografia de Typurî cu uten- 
siliile pentru tipărituri se potri
vește și pentru cadouri de anul 
nou.
m. 80 Typurî fi. 1.20 m. 130 Typurî fi. 2.— 

„ 225 „ ,,
,, 890 „ ,,

3.-
4.50

„ 100 ,, „ 2.50
„ 315 „ „ 3.75

Perinițe cu vopseli mărimea:
6 X 4—30 cr. 9'/, X 5—40 cr.

11 X 7-60 cr. 16 X 8-90 cr.
ce nu convine se primesce retour.
Prețurile en gros gratis și franco. 

gțSȘ- Se caută ag-eiați.
1128,4—10

Fabricatele mele |
sunt renumite ca bune și ieftine! |

Remontoir-nikel fl. 3.50 ’ fi 
Remontoir-argint 8OO/10tl(l fl. 6 ; R 
Remontoir-anker Spiral-Bre- 9 
anet 15 petri fl. 10, cu 16 g 
petri sistem Glashutte, 1 cha- 3 
ton fl. 12. Deșteptător (wek- N 
ker) mers de anker străluci- E

tor prima calitate fl. 1.70. Regulator cu mers 
de o di fl. 5.75. Regulator cu mers de 10 dile B 
fl. 8.50. însemnarea prețurilor cu ilustrații r 
despre ciasornice, lanțuri, regulatori, aurarii > 
și argintării se trimit gratis și franco. — Ce gj 
nu convine se schimbă seu se dă prețul R 
îndărăt.

S
Eug. Karecker TJhrenfabrik, i

94. Bregenz mm Bodensee.

B»- Garanție de doi ani.
111,9—12. |

IN umere singuratice 
din Gazeta Transilvaniei*-  

& 5 cr. se pofti. cumpera în 
.librăria Nicolae Ciurcn.

aș

cu mărfuri
de

BT20LĂ fi P0B6ELAN, 

din nou asortat, care face cea mai 
bună vândare și e cu vechii! renume 
se vinde din mână liberă.

Informații se pot lua dela administrațiunea 
Gazetei Transilvaniei.

Magazin

șa

CrX\

^ogiu^
✓XX

A. Mureșianu■

Brașovă. Tergulu Inului I¥r. 3®.
A ceștii stabilimentu este provecjutii cu cele mai 

bune mijldce tehnice și fiindii bine asortatu cu totu (S

£ felulu de caractere de litere din cele mai moderne 
este push în posițiune de a put6 esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

a 
i
*
♦
♦
i
4
♦
4
4
♦
4
4

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURU, ARGINTII ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJLTTTTE.

FOI PERIODICE.
bllete1)F visit!

DIFERITE FORMATE.

PHOGRAMEELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AmÎBfȚÎJiti.

■ Comandele eventuale
tipografiei, Brașovu Târguit! Inului Nr. 30, eta- 
giulti I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co-

I^OOQOOGCtQOOgi—

1025,46-100

goooooooooog=

44 buoățl la un Io; fl. 6.60. 
amintite au costat mai înainte

Nr. 282—1896»

1

2

6
2
1
1

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: la COnturfiări 
de mistuire, maladiele stomacului, a rinichi
lor, a beșiciâ udului și aie orcanelor respira
toare etc.

Borvâz de primul rang
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în brașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Siltiiu, Sîgbișora și în Alba-«folia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Cluj: la Segesvăry es târsai, în Deva: Ia Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jănos.

Cu tâtă stima:
Administrațiunea isvorului 

„M a t I & A.44
TOSEF

(comit. Hăromszek). O d o k. (Transilvania).

marea bancrută!
New-York și Londra n’au lăsat neoruțat niol continentul europân și 

marea fabrică de argintării s’a v$4ht necesitată să dăruiască întregul ei 
deposit in sohitnbul unei răsplate mici pentru muncă.

Eu sunt împuternioit să îndeplinesc acest inundat.

al tPlmit1 Prin urrQare orI cul> bogat, ori sărao, urcnătdrele 
1 lllllllli obiecte pentru mica samă de 11. 0.00 și adecă:

6 ouțite fine de masă cu lamă 
veritabilă englesă, 

furculițe de argint patent ame
rican dintr’o bucată, 

linguri de argint patent ame
rican, 

lingurițe de argint pentru ca
fea patent american, 

lingură de argint pentru supă 
patent american, 
Tote oele 44 de obiecte sus 

fl. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel de fl. 6.60. Ar
gintul patent american este un metal alb, care îșl păstreză cold- 
rea argintului 25 de ani, despre ceea oe se garantăză

Gaa mai bună dovadă, că acest inserat nu e ȘiU'iiltSluiă, 
mă simt îndatorat în publio, că ori cine, căruia nu-i convine marfa 
îi trimit bunii înapoi, nimenea însă să nu trăoă ou vederea ooasin- 
nea aoăata favorabilă, de ași procura aoăstă garnitură pomposă, 
care ou deosebire se potrivesoe pentruO A 

i di

lingură ae argint pentru lapte 
patent american, 

ciocănele de argint pentru 
spart oue, patent american, 

cescl Victoria englezesel, 
oandelabre de masă, 
strecurăiore pentru o6i£i, 
zaharniță,

dar de nuntă și în ori ce gospodăria. 
Oepou numai a A. HIRSCHBERG-S

Haupt-Agentur der vereinigten amerik. 
Telephon, Hr. 7114. J Patent-Silber-waarenfabriken. 
----------------------------------- > WIEN, II., Rembraniltstrasse 19/b.

Se trimite numai cu rambursa poștală său ou trimiterea sumei înainte. 
Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.

Veritabil numai cu marca: 
Estras din scrisorile de recnnoscință.

Sunt fărte mulțămit cu trimiterea ga^niturei, și șă’ml mai tri
miți incă o garnitură de 44 bucăți de argint patent american cu ram- 
bursă. Bozovics, comit. Krassă-Szoreny 18/7. 1896.

Keresztes Săndor, fisolgăbirău. 
Pilis, 24 Aug. 1896. Comit. Pesta.

Cu garnitura sunt fărte mulțumit. Vă rog a trimite și cumnatei mele Baronesa 
Nyâri născ. de Somogyi în Szanto, trei garnituri. Baron lulius Nyari \

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri- 
Bii.^.£FTT7Ki.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

(Scni/vazi'&j m, Iclă măzimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURÎ 
și RESTAURANTE. 

preturi-cureȘe și diverse
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI.

se primescd în biurouîu

i©
8

JU, WMIUXM, S IVțMIlIU ■ BIU U VI M. U V.

mandele din afară rugămu a le adresa la
O Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

+ 
+>

<01

o

SI

TT i Si
Prenumerațiuirile la Gazeta Transilvaniei se potd face și reîno 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voieso 

ca espedarea sâ li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit și sd arate și posta ultimă.
Admmistraț. „Saz. Trans.“'

OUNCIURI
(inserțiuni și reclame)

Swrsitu a se adresa subscrise, 
administratiunl. !n casu9 pu

blicării unui anutrscâu mai muit 
de cda&â se face scădsmeiaij 
cape oresce cu cât publicarea 
t»e face mai de multe-crg.

Adminîstr. „Gazeta Trans.“
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


