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II.
Colindătorii.

Ce mișcare, ce cântare
Se aude pe ’nsărat?....
Sunt colindătorii harnici,
Ce pe ulițl au plecat.

Băiețași la față rumeni,
Cu căciula pe urechi, 
Ce nu vor ca să se perdă 
Datinele sfinte, vechi.

Ei pășesc cu străduință 
Prin omătul sclipicios, 
Și sub streșini primitore 
Cântă-’șl cântecul voios.

D’un copil trimis din ceruri 
Peste tot ei povestesc, 
Și d’a spune-a lui ivire 
Nicidecum nu obosesc.

Frigul tot mai tare cresce, 
Neua scârțăe sub pași, 
Ce le pasă?... E Crăciunul; 
Ei colindă drăgălași.

Abonamente neutru Austro-Ungarla: 
Pe un an 12 fi., pe șese iun!

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

Pentru România si străiiătaia;
Pe un an 40 franor, pe ș^hb 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineca 8 frânai.
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Din causa sfintelor sărbători ale Nascerei 
Domnului diarnl nu va apără pănă Sâmbătă săra.

Crăciunul.
(«) „Resărit’a lumei lumina cu- 

noscinței11, cântă astăc|.i băeții, cari 
merg cu stâua pe la- casele crești
nilor; âră biserica tot astăcjt. răsună 
de cântecele înveselitore: „Mărire 
întru cei de sus lui Dumnecjeu, pe 
pământ pace și ’ntre Omeni bună- 
voire!“

Așa se fiă âre? Resărit’a în 
adevăr lumei lumina cunoscinței ?

Fără îndoială; der câți sunt 
aceia, cari au primit’o ?

Sunt 1500 de miliâne de âmeni 
pe păment, și din aceștia 1000 de 
miliâne gem în întunerecul nesciin- 
ței, lipsiți de lumina lui Christos!

Din cei 1500 de miliâne, aprâpe 
500 de milione sunt creștini. Deră 
câți sunt dintre aceștia adeverațl 
următori ai lui Christos? Câți sunt, 
cari pârtă numele lui cu vrednicie? 
Câți sunt, cari să scie și se fiă pă
trunși în adâncul sufletului lor, că: 
„Nu tot cel-ce 4ice: Dâmne, Dâmne, 
va intra în împărăția luiDumnec’eu"? 
Câți nu sunt de aceia, cari numai 
cu numele îl preamăresc pe Christos, 
âră inima lor este departe de den
sul. Câte „morminte spoite“; câți 
„lupi îmbrăcați în piele de âie“, 
cari merg înaintea altarului, și se 
închină aceluia, al căruia nume îl 
iau în deșert, și’și fac cruci mari, și 
duc ofrande la biserică, eră inima 
lor este plină de răutate! Să fiă âre 
și aceștia creștini? Să fiă âre și ast
fel de omeni străbătuți de radele 
sârelui adevărului ceresc? Se cre
dem ore, că și ăstorfel de âmeni 
li-a răsărit prin Dascerea lui Christos 
lumina cunoscinței?

„Mărire întru cei de sus lui 
Dumnezeu, pei păment pace și între 
omeni bunăvoire", vestesce biserica 
credincioșilor săi.

Așa să fiă âre ? E pace pe pă
mânt? E bună voire?

Dâră nu aucțim noi (Jdnic, cum 
se răsboiesc popârele pământului? 
Nu se pregătesc ele mereu cu suflet 
vrăjmășesc pentru 4be înfricoșate, 
în cari să-și verse sângele, sfășiân- 
du-se între ol altă ca fârăle sălbatice? 
Pentru-ce? Pentru o chimeră, pen
tru o ambiția deșertă, adese-ori fără 
să scie pentru-ce.

E pace? — Dâră nu au4ina noi 
4ilnic, cum statele Europei sunt 
înarmate pănă în dinți cu pușcî și 
tunuri ghintuite?

E pace? — Dâră nu cetim 4’1- 
nic prin gazete, cum Francia chel- 
tuesce acum 200 de miliâne pentru 
tunuri, și alte câteva sute de mi
lione pentru nouă corăbii chirassate, 
și cum celelalte state ale Europei 
creștine se străduesc din răsputeri să 
imiteze esemplul Franciei?

Să fiă âre și aceste pregătiri 
teribile de răsboiu semne de pace 
pe păment și între omeni bună- 
voire ?

Dâră cum stă lucrul în viâța 
nâstră națională?

E aici mai bine? Nu cumva gă
sim aici pacea și buna voire vestită 
de evangeliul lui Christos ?

Cu durere trebue să mărturisim, 
că nu. Și aici suntem departe de 
adevărul evangelic.

Christos dice: Iubiți-ve unul pe 
altul; nu vă certați, nu vă dușmă
niți; trăiți în pace/ trăiți în unire 
frățâscă. Așa e âre la poporul 
nostru ?

Deră nu avurăm âre prilegiQ. 
chiar în cești doi ani din urmă a 
vedâ cu durere, cum fiii neamului 
nostru își uitară de atâtea-ori de 
acâstă principală învățătură a Mân
tuitorului lumei? Cum se vrășmă- 
șiră, cum se dușmăniră Români cu 
Români? Cum pîrîrâ Români pe 
Români înaintea străinului ? Cum 
omeni luminați, âmeni cu renume 
la neamul nostru, âmeni bineve4uți 
și încreduți ai națiunei nostre, își 
spălară rufele înaintea streinului? 

Se fiă ore și acâsta semn de iubire, 
semn de pace și de bunăvoire, semn 
de cinstire și de mărire, se fiă âre 
și acâsta semn de jertfire pentru 
națiune, așa cum o pretinde spiritul 
religiunei aceluia, a cărui nascere o 
prăznuesc și o preamăresc astă4i toți 
fiii neamului românesc?

Der unde să găsim lumina cu
noscinței, unde să găsim pacea atât 
de mult cântată și preamărită de 
biserică și de copii cu buze nevi
novate?

O găsim înlăuntrul inimei mul
tor âmeni, cari se simt fericiți, că în 
casele și familiile lor domnesce spi
ritul sfânt al dumne4eirei.

O găsim la părinții, cari, lumi
nați de ra4ele adevărului dumne- 
4eesc, răspândite în lume de „sârele 
dreptății“, au sciut da copiilor lor 
o crescere bună în spiritul învățătu
rilor lui Christos și acum seceră fruc
tele ostenelelor lor privind cu drag 
la copiii lor desvoltați trupesce și 
sufletesce după dorința inimei lor.

O ^găsim la fiii poporului nos
tru, cari saltă de bucuriă de câte- 
ori văd ceva bun și înălțător de su
flet la neamul lor, cari iubesc limba, 
datinele și aședămintele neamului 
lor, și cari ard de dor de a-și pune 
sufletul pentru binele și fericirea na
țiunei lor.

O găsim în sfîrșit la acei âmeni, 
cari se bucură de tot ce văd bun 
și frumos și la alte neamuri, dâră 
nici-odată nu le trece prin minte a 
prețui și a îndrăgi ce este strein 
mai mult decât ce este bun și fru
mos la neamul lor.

Cu un cuvânt, o găsim la toți 
aceia, cari sunt adevărațl represen- 
tanțl ai adevăratei culturi, care nu se 
pâte manifesta altfel, decât în spiri
tul idealelor morale, propagate de 
mântuitorul lumei, Christos.

Numai astfel de âmeni serbâză 
astă4l cu vrednicie nascerea Dom
nului.

UROffICA POLITICA.
— 24 Decemvre.

împrejurarea, oă în decursul desbaterii 
asupra răspunsului la discursul Tronului în 
Camera și Senatul român, a fost atinsă și 
adusă în discusiune din nou cestiunea na
țională, a atras, se vede, atențiunea celor 
din Pesta. „Nenes Wiener Tagblatt14 pu
blică o corespondență din Budapesta, in
spirată fără îndoială de guvernul unguresc, 
în care se fac mustrări actualului ministru 
de esterne român, O. Scoicesou, oă a lăsat 
fără răspuns cuvintele rostite ou ooasiunea 
desbaterii adresei de câțl-va deputați și 
senatori în cestiunea națională. Tot-odată 
se apeleză în aoea corespondență le oon- 
tele Goluchowski, ca să procedeze cu mai 
multă energiă față de cabinetul Aurelian, 
care — di°a corespondentul —• „pare a nu 
urma de loo politioa ooreotă a d-lui Sturdza 
în cestiunea națională14.

*
De-ocamdată oea mai mare supărare 

în tabăra șoviniștilor maghiari o causdză 
Strossinayer, ounoscutul episcop.oroat dela 
Diakovar, care nu vre mel-decum să jooe 
după oum cântă cei dela Budapesta, pilele 
trecute — așa spun foile „patriotice14 — 
Strossmayer a oprit pe cetățenii unguri 
din Vinkovoe, oa să se f'olosăscă în scolă 
și la spovedania de limba maghiară. Aoum 
el a trecut un pas și mai departe. Priutr’o 
oirculară secretă a interzis striot preoților 
din eparohia sa, de-a țină predioă în limba 
ungurâsoă, ba a dat poruncă, ca în scdle 
religia să se propună numai în limba croată 
și pe credincioși să-i spovedesoă asemenea 
numai în limba croată. Asta e supărarea 
oea mai prospătă a șoviniștilor.

*
Articulul diarului rusesc dela Paris, 

„Le Nord“, privitor la isprăvile ex-deputa- 
tnlui Pazmandy, — articul, pe oare Fam 
reprodus și noi dilele trecute, — i-a pișcat 
rău pe Unguri, mai ales pe Ungurii kos- 
suthiștl. „Magyarorszâg44 în numărul său 
mai nou revine asupra cestiunei, folosind 
ocasiunea pentru de-a lovi în guvern, atri- 
buindu-i acestuia vina, că pe un diamant 
„patriotioesc44 ca Pazmandy l’a despoiat de 
mandatul de deputat și l’a făcut de rîs îna-

FOILETONUL „GAZ. TBANS.14

HLa Crăciun.
I

Copilul.
Bucurie, bucurie
La apus și răsărit, 
Căci a lumii mântuire 
]£tă, etă a sosit!

Din părinți fără avere, 
Intr’un sat necunoscut, 
Un copil sărman și gingaș 
Adi în iesle ș’a născut.

Der acest copil odată 
Lumea ’ntregă va uimi, 
Căci minciuna și păcatul 
Fără milă va sdrobi.

Omenimea prăsnuesoe, 
Cântă ângerii în cor, 
Er’ măicuța tinerică 
Blând admir’ al ei odor.

III.
S t 6 u a.

Din hârtie e făcută
Și d’un băț e aninată,
Der întrăbă-l... El n’ar da-o 
Nici pe lumea asta totă.

Cântând versuri mult voiose, 
El mereu o învertesce, 
Și-a lui față rotunjoră 
Tot mai falnic strălucesce.

Stelelor din înălțime,
Ce clipiți cu-așa mânie ?.,. 
înțeleg... Năcaz vă face 
Stâua mândră de hârtie.

IV.
Irod împărat.

Pe un jeț în fruntea casei 
De ostași încunjurat, 
Cufundat în negre gânduri 
Șede Irod împărat.

Și ostașii lui cu groză 
NemișcațI la el privesc, 
Ale lui porunci tirane 
Să ’mplinâscă se gătesc.

„Mergeți14, dice el, „și țera 
„Totă o cutrierațl,
„Și pe craiul cel în fașă
„Vă siliți ca să-l aflațl.

„Er’ pe pruncul prepuelnic 
„De cum-va nu-1 veți găsi 
„Pe-ai Iudeii nou-născuții 
„Fără milă veți jertfi14.

Și ostașii plini de ură 
Prin ludea acum pornesc,
Și copii mulțime mare 
Cu braț crâncen pustiesc.

Crunt omor!... Grozavă jale 
Peste țără s’a lăsat!
Ca să vadă aste lucruri
Mulțl copii s’au adunat.

Cu ochi mari, cu spaimă ’n față 
Crunta scenă ei privesc 
Și de-a lui Irod putere 
Pănă ’n suflet se ’ngrozesc.

Ei admir’a lui cordnă
Și frumosul lui vestmânt, 
Mai puternic cine-i ore
Pe acest întins păment?...
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intea cunoscuților săi francesl și „valahi14, 
cărora li-a dat ocasiune să-1 timbreze acum 
pe Pazmandy cu epitetul de: „ex-deputat*, 
cum face și „Le Nord" în articulul amintit. 
Acestă bătaiă de joc a dușmanilor — dice 
foia ungurescă, — nu pe Pazmandy îl de- 
josesce, ci pe cei ce cărmuesc astădl sor
tea Ungariei. Cu alte cuvinte, Pazmandy 
representă, după conceptul foiei kossuthiste, 
onorea Ungariei. Sermană onore!...

*
Intre felicitările princiare de anul 

nou, cea mai mare sensațiă a produs’o în 
anul aoesta felicitarea Țarului Rusiei adre
sată președiutelni Republicei francese. Te
legrama de felicitare a Țarului nu prea 
este de cuprins politic, dâr cu atât mai 
mare este căldura și amiciția, ce-o mani
festă prin ea Țarul față de Francia. Se 
potențeză acostă demonstrativă manifestare 
de amioițiă și prin visita de anul nou a 
oorpului diplomatic rusesc la președintele 
republioei, în frunte ou br. Mohrenheim, 
ambasadorul rus, care în numele corpului 
diplomatic aduse Franciei cele mai sim
patice urări, glorificându-o ca pe-o proteo- 
tdră a păcii etc. Mai adăugând la acestea 
pregătirile extra-ordinare de înarmare, ce 
se fac actualmente în F ranoia, pote că nu 
fără temei ’i se dă acestei manifestări de a- 
mioițiă ruso-francesă o importanță politică 
deosebită.

Pregătiri «Ie asiarmare.
Anul 1897 se vede a fi anul înarmă

rilor. Soirile oe sosesc din Francia în pri
vința aoesta vor trebui să inspire îngrijiri 
seriose pretutindenea.

Abia sunt oâteva dile, de oând se răs
pândise soirea, oă Fraoia a destinat 200 de 
milione franci pentru „întregirea14 flotei sale 
și acum se vorbesoe, oă aoâstă colosală 
sumă are să fiă numai prima rată, a căreia 
votare o va cere guvernul francos, dedre- 
oe pentru complecta „întregire14 a flotei vor 
trebui înoă alte 400, eventual chiar 600 de 
milione franci. Pe lângă asta, tote tunurile 
de afli ale armatei tovitoriale se vor delă- 
tura fiind înloouite ou tunuri nouă de re- 
petițiă. a oăror fabrioare se va începe în- 
curend, așa că pănă la finea anului 1898 
artileria francesă va trebui să fiă provăcjută 
cel puțin ou 600 baterii de astfel de tu
nuri,

Se soie apoi, oă ministeriul franoes 
de răsboifl mai voesoe să îmulțăsoă și con
tingentul infanteriei. Fiind-oă cu oâteva 
luni înante niol vorbă nu era de asemeni 
grozave pregătiri de înarmare din partea 
Franciei, se presupune, oă tdte aoeetea se 
fao în urma unor hotărîrî, ce se vor fi luat 
cu ocasinnea visitei Țarului la Paris.

Se înțelege de sine, că celelalte pu
teri mari vor trebui în urma aoesta să se 
înoorde și ele. Germania deja a și înoeput

Etă craiul se ridică; 
Ei cu toții loc îi fac.
Der ce-i asta?... Craiul cere
Gazdelor puțin colac!

V.
Măicuța.

Pe vatră stă măicuța în gânduri cufundată, 
Și fața ei pălită de lacrimi e udată.

La fiica-i adormită sărmana se gândesce; 
Un an este acuma de când o tot jelesce.

Drăguță era mica cu păru-i aurit 
De glasul ei orl-cine era înveselit.

E seră... copilașii pe ulițl au plecat, 
Răsună ’mprejurimea de vesel colindat.

Și etă o păreohiă la pragu-i se opresoe, 
Și-un cântec plin de farmec prin umbre se 

[lățesce.

Și biata măiculiță de-odată viu tresare 
Căci glasul fiicei sale c’a audit îi pare.

La ușă ea alergă, și pe colindători
La peptul său îi strînge cu drag de multe-orl.

Andreiu JBârseanu. 

să pună în mișcare tote pietrile, ca nu 
oum-va să rămână prea tare îndărătul 
Germaniei in ceea oe privesoe înarmările.

In <|iua de Silvestru s’a ținut în oausa 
aoâsta la Berlin un mare consiliu ministe
rial, oare a durat 5 bre. In primele 2 6re 
dela început consiliul a fost presidat de 
însu-șl împăratul Wilhelm. Obiectul princi
pal al disousiunilor l’a format cestiunea re
formelor militare, impusă prin noul sistem 
de arme al artileriei franoese. Germania 
are astăcjl gata 20 baterii de tunuri sistem 
nou, oarl serveso de-ooamdată numai de 
probă. Franoia înoă are toomai atâtea, dâr 
aiol s’a hotărît aprovisionarea întregei ar
tilerii ou astfel de tunuri. In oe privesoe 
îmulțirea contingentului armatei, Garmama 
nu pdte se imiteze de-ooamdată pe Fran- 
oiă ; îi sunt de-ajuns pentru aoum tunurile 
oele nouă, cari, după cum este proiectat, 
au s’o coste 140 milione.

Coloniștii unguri din Ardeal.
In legea pentru oolonisărl se prevede, 

oa pentru coloniștii așe4ațl pe moșiile cum
părate de erar să se înființeze pretutinde
nea șcdle de stat și Kișdedovuri, pentru 
susținerea oărora să se ia dela ooloniștl o 
dare de 5°/0 pentru școlă și 3°/0 pentru 
Kișdedovurl. In Ardeal erarul a cumpărat 
pentru scopul oolonisărilor pănă acum trei 
proprietăți mari: una la Șermaș, alta la 
Nimigea ungurâsoă, âr a treia la Vița. Co- 
lonisările făcute pănă aoum pe aceste moșii 
nu numai, oă n’au dat resultatele așteptate 
de maghiarisătorl, der guvernul a trebuit 
să vină de repețite-orl în ajutor coloniști
lor, acordându-le împrumuturi și alte fa
voruri, numai oa să-i soape de peire și să 
nu fugă.

In astfel de împrejurări, se ’nțelege, 
niol vorbă n’a putut fi de inoassarea pro- 
oentelor prevăflute pentru șcdle și Kișde- 
dovurl, ba ministrul de agricultură, în în
țelegere ou ministrul instrucțiunei, au ho- 
tărît să înființeze în deoursul anului 1897 
înoă trei școle poporale unguresol și patru 
locuințe pentru învățători, fără de-a lua 
însă niol pentru acestea vre-o dare dela 
ooloniștl.

Vedem așa-deră, că experimentele ou 
maghiarisarea Românilor ardeleni prin oo
lonisărl îi costă grozav de mult pe contri
buabilii de sub stăpânirea ungurâsoă. Din 
pungile lor se cumpără moșii pentru oine 
soie oe venetiol, pe cari la urmă mai tre- 
bue să-i și susțină ca pe nisoe orbi. T6te 
acestea numai oa să se împlinâsoă porunoa 
unor utopiști, oăcl de vre-un suooes al po
liticei de maghiarisare prin oolonisărl s’a 
arătat deja, oă niol-odată nu va putâ fi 
vorba față ou Românii ardeleni.

SCSR8LE OILEL
5

— 24 Decemvre.
La sărbătorile Crăciunului. Cu oca- 

siunea s-lor sărbători ale Nascerei Domnului 
salutăm pe cetitorii noștri, dorindu-le ca Moș- 
Crăciun să le aducă tote, după pofta inimei!

—o—
Pressa din România despre conferen- 

țele publice din Brașov, țliarul „Liga Ro
mână14 din 22 Deo. serie: „Românii din 
Brașov au organisat în timpul din urmă 
un prea interesant ciolu de oonferen- 
țe publioe. Conferențele Brașovenilor do-, 
vedeso, că aceștia înțeleg căile de pro
pagandă a luminei, și cărturarii din Bra
șov, pe lângă laudele pe cari le me
rită, ar trebui înourajați în mod praotio, 
oeea ce nu s’ar pute faoe mai bine, de- 
oât imitând esemplul lor și în alte lo
calități ale Transilvaniei, dâr și ale Ro
mâniei.

—-o—
înmormântarea lui V. P. Sassu. Cetim 

în „Messagerul Brăilei“; Vasilie P. Sassu, 
mare oomisioner și senator al oolegiului II, 
unul din oei mai devotați membri ai par
tidului liberal, steagul, pe oare liberalii lo- 
oall îl desfășurau în tâte luptele politice 
locale, s’a stins, după o lungă suferință, in 
cjiua de 18 Deoembre curent. Vasile Sassu 
pe lângă, că a fost fruntașul partidului li
beral din looalitate, a fost un mare filan

trop. Dela 1888 și pănă astăc}1 a fost pre
ședintele s.ocietății pentru ajutorul școlari
lor săraci. Dânsul a oontribuit prin pro- 
priele sale mijlâce și prin activitatea sa, 
ca sooietatea astădl să aibă un oapital în
semnat. La 19 Decemvre ’i s’a făcut în
mormântarea, la oare au asistat aprope toți 
membrii corpului didactic din Brăila, ou 
o delegațiune de elevi din scâlele primare, 
oa un omagiu adus rămășițelor pământene 
ale aceluia, care în viâță fiind, a ajutat pe 
mulțl școlari săraol. ’( s’a făcut o înmor
mântarea împunătore, la oare a asistat, pe 
lângă fruntașii Brăilei, un număros publio. 
Peste 20 de cordne însoțiau carul mortuar. 
In fruntea delegațaunei de elevi, trei elevi 
purtau oordna oferită de sooietatea, al oărei 
președinte defunctul era.

—O—

Daruri de Crăciun. Din Zârneștl ni-se 
raportâză, oă Duminecă în 22 1. c. Reu
niunea femeilor române de aoolo a împăr
țit obicinuitele daruri de Crăciun fetițelor 
sărace. La solemnitatea distribuirei a luat 
parte publio număros, țărani și inteligență. 
După cuvântul de deschidere al D-lui N. 
Garoiu a răspuus, în numele fetițelor și al 
șcdlei, D-l învăț. N. Pană printr’un frumos 
discurs de mulțămită, âr D-l parooh I. 
Dan a vorbit în numele bisericii. Apoi co
rul de copii înființat de D-l înv. N. Sper- 
chez a esecutat mai multa oântărl ocasio- 
nale. De astă-dată o mulțime de oopile 
au primit câte-un rând complet de haine. 
Faptul aoesta vorbesoe de sine și este do
vadă de progresul oresoând realisat de 
aceBtă reuniune sub conduoerea vrednioei 
presidente, D-na Maria Garoiu.

—,0 —
Pastorală de Crăciun. „Biserica și 

Șcdla" din Arad publioă pastorala, pe oare 
Prea Sânția Sa părintele episcop Ioan Me- 
țiami a adresat’o oierului și poporului din 
eparchia Aradului din incidentul sărbăto
rilor. Pastorala, în termini forte convingă
tori și potriviți pentru popor, arată folo- 
sele învățăturei și combate vițiul luxului 
și al beției. O vom faoe mai pe larg cu
noscută cetitorilor noștri în numărul de 
Dumineoă.

— o—
„Societatea Doninelor române44 din 

Bucovina, după oum ou buouriă vedem, 
desvoltă o activitate din oele mai frumose. 
In diua S-lui Nioolae, după oum am amin
tit și noi la timpul său, Sooietatea a îm
părțit gratuit îmbrăcăminte de iârnă la 200 
băețl și 180 fetițe române dela șoolele ele
mentare din Cernăuți. Același luoru l’a fă
cut și Filiala din BaiașeștI, oare precum 
în anii de mai înainte, așa și acum a ve
nit în ajutorul școlarilor săraci, dăruind 
îmbrăcăminte la 20 băețl și 10 copile. In 
total, „Sooietatea Ddmnelor române14 faoe 
onore fraților noștri Bucovineni prin acti
vitatea ei sistematică și regulată, oe ve
dem oă o desvoltă nu numai în capitala 
Cernăuți, oi și în oentrele din provinoiă.

—o —
„Liga Română44 — revistă. Cu în- 

oepere dela Anul Nou 1897, „Liga Ro
mână14, organul Ligii oulturale din Buou- 
resol, va apărâ în format de revistă, săptă
mânală. Transformarea în revistă necesi
tând lucrări pregătitore, numărul viitor al 
„Ligii Române11 va apare Dumineoă 4 Ia
nuarie st. v. 1897.

Nou director la șcdla comercială din 
Brașov. Aflăm, oă în ședința de asâră a 
delegațiunilor șcdlelor centrale române din 
loc a fost ales direotor al șcdlei oomer- 
oiale române d-l profesor Arseniu Vlaicu.

—o—
Cassarea timbrelor pentru anunțurile 

de (pare. In sooietatea 4iar’Știlor unguri 
din Budapesta s’a pornit o mișcare, care 
are de scop a mijlooi cassarea timbrelor 
de anunțuri pentru c}iare. Se soie, oă as- 
tăcjl pentru fiă-oare anunț, ce se publioă 
în fliare, este a se plăti o taxă de 30 cr. 
pentru fiă-oare publioațiune, oa timbru oă- 
tră stat. Ca basă la petiția, oe <j.iariștii vor 
s’o înainteze guvernului în cestiunea acesta, 
se va lua oererea, ce camera oomeroială 
din Gyor o înaintase mai de mult guver
nului tot în oausa din vorbă. In acestă 

petițiă se arată, oă prin aceste taxe se îm- 
pedeoă forte mult desvojtarea comeroiului 
și se oausdză neguțătorilor o perdere, ce 
nu stă nioldeoum în proporția ou câștigul 
de 200,000 fl., ce erarul îl trage la an din 
aceste taxe de timbre.

—o —
Catastrofa dela Reșița. Din Reșița 

se scrie, oă din nou au fost scose 16 ca
davre din minele Szeohen. Cadavrele abia 
numai după unele bucăți de haine și de 
pe traiste se pot oundsoe. S’a început o 
coleotă pentru orfanii și văduvele rămase 
din incidentul acelei oatastrofe. Sunt chiar 
și între munoitorl, cari contribueso 3 — 4 
fl. Intrâga comună Reșița va jăli timp de 
6 săptămâni.

— o —
Societatea minieră „Fortnua44. In 18 

Dec. n. inginerul de mine L. St. Rainer a 
ținut în Viena în clubul turiștilor o oon- 
ferență despre munții metalici ai Ardâlului 
pe oarl i-a ceroetat anul aoesta din însăr
cinarea societății pe acțiuni „Fortuna14. Ou 
ocasiunea acesta d-l Rainer a fost inter
pelat despre relațiunile sale față ou socie
tatea „Fortuna14 și despre prospectul pu
blicat (întrp altele și în foia nostră) de sin
dicatul acestei societăți. După-oum scrie 
fdia „Oest. Touristenzeitung14 d-l Rainer a 
răspuns, că el e ou totul străin de ecăstă 
sooietate și de prospeotul publicat; oă opi- 
niunea sa citată în acest prospeot în pri
vința minei Sf. Andreii! este soosă într’un mod 
ou totul volnic din oontestul aprecierei sale 
așa înoât dă ansă la interpretări ou totul 
false. Așa în părerea sa densul spune anu
me, că din probe singuratioe nu se pdte 
conchide asupra bogăției de aur a mine- 
raiurilor, oă densul a apreoiat productivi
tatea mineraiunlor dela Sf. Andreii! ou 8'3 
grame aur brut în preț de 11 fl. 95 or., 
pe când sindicatul „Fortunei14 ia în pros
peot un preț mijlooiu de 25 fl. 85 cr. Ve
nitul probabil anual al „Fortunei14 e taxat 
în prospeot ou 600,000 fl., pe când el ca 
espert l’a prețuit ou 14,400 fl. — Ca în
cheiere d-l Rainer deolarâ, că se va folosi 
de orl-oe ooasiune pentru a protesta îm
potriva acțiunei inoalifioabile a aoestui sin- 
dioat și a oitărei numelui său pentru a aco
peri ou el date neesaote. — Aduoem aoes- 
tea pentru informațiunea oetitorilor noștri 
oarl s’ar fi pus în dre-care legătură ou so
cietatea sus numită.

—o—
„Os-Budavâr14, aoestă ounosoută So- 

domă dela Budapesta, oare a făcut celebră 
capitala Ungariei prin atentatele îndreptate 
ooutra moralității, a pudorei și a crești
nismului peste tot, în oiuda tuturor protes
telor ridioate din partea oatolioilor și mai 
ales a femeilor din societatea nestrioată — 
nu se va dărîma, oi-’șl va continua și mai 
departe misia ei demoralisăt.dre în capitala 
ungară, oăol așa este voința Jidanilor și a 
ministrului de interne. Ministrul a deolarat 
adecă, în urma unui recurs ce ’i s’a înain
tat, oă va aproba hotărîrea administrației 
orașului Budapesta, de-a se încuviința sus
ținerea „Os-Budavâr“-ului înoă timp de trei 
ani, dâr ou condiția, ca să nu se jooe piese 
teatrale în el și să nu stea desohis, decât 
numai dela 1 Iunie pănă la 30 Septem- 
vre a fiă-oărui an. Restrioțiunea aoesta a 
pus’o ministrul numai ca să nu se faoă prea 
mare oonourență teatrelor, nioî-deoum însă 
din considerațiunl morale. Foile catolice 
ou drept ouvânt privesc în acest fapt o 
nouă demonstrația contra bunului simț al 
oreștinilor.

—o —
Rudolf Falb în miseriă. Foile din 

Berlin scriu, că cunosoutul meteorolog R. 
Falb se află într’o stare vrednioă de oom- 
pătimit. După o bdlă îndelungată Falb, 
care acum este înaintat în vârstă, a rămas 
paralisat de ambele pioidre. Familia lui, 
oonstătătore din soția sa și oincl oopii în 
vârstă de 4—14 ani, trăeso în cea mai 
mare miseriă, oăol Falb, cu tdtă activita
tea lui liberă, nu și-a putut aduna nici o 
avere. In Berlin s’a format un comitet, 
oare adună contribuirl pe sâma nenorooi- 
tului prevestitor al „filelor critice11.

—o—
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Nou abonament
la,

(UZITA TBAI8ILVABI1I 
Cu i Ianuarie fiSWî st. v.

se deseliiile nou abonament la 
eare invităm pe toți amicii și spri
jinitorii fotei nostre.

Crețul abonansentuluBs 

Pentru
pe "xn an.
pe șese lia.n.x 
pe trei l-ani.

Austro-Ungaria:
fL. 
fL. 
fl.

12 
e
3

Pentru România și străinătate:
frajaclpe ian. an.   40

pe șese l-xxaxl......................... 20
pe trei liană ......................... IO

Abonarea se pote face mai 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Sazeteâ Transilvaniei*8. 

„Metropolit și rabin". Sub titlul acesta 
„Bukowenski Wedomosti" aduce următorea 
istorioră hazlie: „Metropolitul gr.-oat. Sem- 
bratowicz din Lemberg a primit dela ra
binul din Zloozow o sorisore de următorul 
suprins: „Convingendu-mâ, că creștinismul 
aste adevărata f credință, m’am decis iși 
3U să primesc taina sfântului botez și rog 
se I. P. S. Vostră, oa să-mi statorâsoă spre 
aoest scop o <ji în oare ași pută avă ono
rul de a fi primit de I. P. Vdst;ră“ A-oăstă 
îcrieore a fost provădută cu eigilul ra- 
Dinului. Metropolitul a răspuns la sorisorea 
rabinului cu multă amabilitate, dăr ou re- 
servă, pentru-oa răspunsul să nu cadă în 
tnâuile altuia, și l’a poftit pe rabinul să 
piuă întv’o di anumită la densul. Pe aoăsta 
ji, metropolitul s’a pregătit cu pompă pen- 
;ru primirea rabinului. Lacheul metropolis 
mlui stetea la pdrtă în ținută de gală; în- 
>ușl metropolitul, în rasă de paradă, în mare 
;inută, cu crucea pe pept aștepta în sală- 
uele sale sosirea rabinului. — La timpul 
numit, rabinul a sosit. Lacheul îl primesce 
cu totă reverența și-1 conduce înaintea me- 
tropolitului, care primesce pe rabinul cu 
deosebită amabilitate și. prevenire, ăr’ ra
binul se închină pănă la pământ și întrebă, 

-ei întâmplări ara el să mulțămâsoă pen
tru-onorul de a fi chemat la I. P. S. SaJ? 
Metropolitul îl arată sorisorea din care reese 
că aoeea a fost sorisă de vr-un Ovreiaș 
firet, oare a imitat scrisorea rabinului, a 
falsificat sigilul și — a păcălit și pe metro- 
oolitul și pe rabinulu.

—o—
O contesă îmormentată de viuă. Din 

Varșovia se telegrafăză, că în 24 Decem- 
vre a murit aoolo oontesa Elena Potocka, 
in etate de 38 ani, oare în (fiua următăre 
a și fost îmormântată în oripta familiară. 
Membrii familiei Potocka însă chiar dela 
început erau nedumeriți și nu le venia să 
orâdă, că contesa Elena ar fi murit în ade
văr, oi mai mult erau de părere, că ea a 
săcjut în letargiă, Nedumerirea aoăsta îi 
munoia atât de mult, încât la câte-va cple 
după îmormântare se hotărîră să faoă ară
tare la autorități. S’a și dispus îndată scd- 
terea oadavrului din sioriu și visitarea lui 
prin mediol. Spre marea lor mirare, aceș
tia constatară, că cadavrul, deși a treout 
o săptămână dela îmormântare, înoă nu dă 
niol un semn de desoompunere. Cașul, se în
țelege, a produs sensațiă de nedesoris. Se 
tpoe, că- totă 4iu& palatul familiei Potocka 
este împresurat de mulțimea curioșilor, 
cari așteptă să afie, oe se va mai întâmpla 
ou contesa.

— o —
In caffd-chantant. Ferioirea păreohei, 

despre care s’a vorbit așa de mult in 
lele din urmă, a primașului Rigo și a prin- 
oesei Ohimay, se vede, oă nu e toomai 
neconturbată. Foile din Pesta spun, oă în 
ourând prinoesa va păși ca cântărâță în- 
tr’un orfeu de-aoolo, alăturea ou soțul său, 
oare se va produoe oa violinist. Causa nu 
pdte fi alta, decât lipsa de oreițărușl. 
Anume prinoesa la plecarea dela soțul său 
nu a putut lua ou densa decât câte-va ju-

■JT

ușor

vaerioale și o sumă dre-oare de bani. Banii 
aceștia însă s’au cam sfârșit în deoursul 
aventuriosei călătorii și averea ei de pre
sent este secuestrată pe sâma oopiilor ei. 
Oe e drept, după resolvarea procesului de 
divorț intentat de soțul ei, ea orede, oă 
va trebui să ’i-se libereze o parte din avere, 
dăr pănă atunol... la orfeu.

Bătăușii din Frankfurt. In orașul 
Frankfurt lângă Maina, bătăile din pre
săra anului nou sunt renumite. Pe strade, 
în oțele, oafenele, dmenii se încaeră la 
lupte formale și în fiă-oare an soseso din 
Frankfurt telegrame, oarl anunță, oă în 
ultima năpte a anului oâțl dmenl au fost 
străpunși ori răniți de polițiă, oâțl au fost 
arestați și câți au fost transportați în spi
tal pe jumătate morțl. In anul acesta, 
după cum se telegrafăză, bătaia din pre
săra anului nou a fost mai puțin sânge- 
rdsă. Cu totul, de astă-dată, au fost ares
tați numai 34; a fost un singur rănit și 
poliția numai într’un oas a fost BÎlită a fo
losi arma.

— o —
Concert. Musioa militară din loc va 

oonoerta mâne, MerourI în 6 Ian. (Prima 
di de Crăoiun) la Vila Kertsoh. Inoeputul 
la 6 dre sera. Intrarea 20 or. In 7 1. o. (a 
doua (ji de Crăoiun) va oonoerta tot acolo 
ou următorul program: 1) „Deștâptă-te
Române", marș de Lehar. 2) „Norma", 
ouvertură de Bellini. 3) „Gebirgsfee", vals 
de Ioanoviol. 4) Trinkchor din opera 
„Ebrea" de Halevy. 5) „Porumbii dela San- 
maroo" polea frano. de Strauss. 6) „Hora 
Sinaii" de Ventura. 7) Oânteo de nuntă din 
„Lohengrin" de Wagner. 8) „Ce duloe" 
de Fărster. 9) „Obersteiger", potpuriu de 
Zeller. 10) „Der Liebesbote", vals de Ioa
noviol. 11) „Schneeball", ouadril de Fahr
bach. 12) „Sensations Nachricht", poloa 
rep. de Ziehrer.

Ultima farsă a regelui Milan.
„Narodni Listy" din Praga publioă o 

corespondență din Paris, în care se oritioă 
purtarea exregelui Milan, oare trăesoe ca 
conte de Takova în Paris, față ou tineri
mea sârbăsoă. Aoăsta i-a fost trimis și lui 
broșura despre cunosouta reuniune publică 
ținută sub președința lui Flourens in oes- 
tiunea naționalităților din Ungaria. Milan 
a refusat’o printr’o sorisore, în oare prea- 
măresoe pe Maghiari.

Președintele comitetului sârbesc, d-1 
Miroslav Spalaiooviol, a voit să țină secret 
acâstă scrisdre spre a feri pe regele Milan 
de neplăceri. A fost însă de-odată surprins, 
vă(jendu-o publicată în foile esterne și în 
cjiarul „ Matin" din cuvânt în cuvânt.

Comitetul celor trei naționalități a 
încredințat aoăstă afaoere numai Sârbilor. 
Comitetul sârbesc a ținut deci îndată șe
dință și a trimis regelui Milan un răspuns 
de cuprinsul următor:

Domnului Conte de Talcova:
Alteța Vostră!

Junimea sârbăsoă universitară din Pa
ris a fost dureros atinsă de scrisdrea Alte
ței Vdstre, oe a făout’o ounosoută cțiarul 
„Matin".

In acăstă fdiă Alteța Vostră respin
geți broșura, oe Vi-s’a trimis din parte-ne, 
ou observarea, oă nu voițl să aveți nimio 
oomun ou oele trei naționalități.

Alteța Vostră condamnați Meetingul 
dela 11 August 1896, oare a fost presidat 
de d-1 Flourens, ca o demonstrația politică. 
Condamnați purtarea tinerimei sârbesol și 
în fine numiți ideile nostre un foo rătăoi- 
tor, un refleos amăgitor, oa și o „Fata 
morgană".

Noi juuimea sârbăsoă ne luăm voiă 
a răspunde următdrele: Mai întâiti enun- 
oiăm, că Meetingul oe l’am oompus îm
preună cu junimea națiunei române și oeho- 
slovace, n’a fost, deoât un răspuns la agi
tațiunile și vătămările Maghiarilor. Tot 
soopul acestui Meeting n’a fost alta, decât 
a reolama egala îndreptățire națională pen
tru frații noștri sârbi, cari trăesc în Un
garia și a deștepta simpatiile pentru frații 
noștri din Bosnia.

Idea, oe ne conduce și ne-a condus, 
este idea înrudirei de sânge și aoăstă ideiă 
nu pdte fi timbrată de foo rătăoitor, d-le 
conte, căci oomuniunea ndstră e sigilată 

ou sânge și nimio în lume nu pote să pre
facă aoăstă realitate într’o fantomă, căol 
suntem, d-le oonte, pătrunși de tradițiile, 
oe le-am moștenit dela nemuritorii principe 
Miloș și principe Mihail.

Astăcjl din nou manifestăm lealitatea 
noatră oa oredinoioșl supuși ai regelui, ai 
națiunii și ai patriei ndstre.

(Urmăză subscrierile.)
Sorisărea, aoăeta <Ș.ioe „Narodni Listy", 

este ultima farsă a regelui Milan. Nenoro
citele cuvinte ale contelui de Takova, care 
presentă oea mai justă idee națională ca 
un foc rătăcitor și „Fata morgană", îi iau 
și puțina vacjă ce-o mai avea el, căol înoă 
mulțl Sârbi țineau la el, care a fost rege. 
Regele Milan suie forte bine, că Sârbii din 
Paris pe timpul Meetingului au fost ofen
sați în foia parisiană „Journal" de cătră 
deputattil maghiar Pazmandy, care a învi
nuit armata sârbescă, oă a fost lașă în 
răsboiul dela 1876; regele Milan soie bine, 
oă el a fost cel ce a oomandat aoăstă ar
mată. Pentru acesta însă el i-a întors spa
tele și aouma ia în apărare pe acela, oare 
îi împută lașitate. Cum să calificăm o ast
fel de faptă? întrăbă „Narodni Listy".

In scrisorea sa, regele Milan — con
tinuă numitul cj’ar — îndrăsnesoe a lua 
pe Maghiari în apărare oontra conaționali
lor săi; îi numesoe pe Maghiari apărătorii 
creștinismului și (jioe,că ei au putere de viață, 
oa și când sărmanul rege n’ar soi, oă pu 
terea de viață a Maghiarilor nu se estinde 
numai pănă la asuprirea Sârbilor din Un
garia, ci amenință ou nimioire și regatul 
sârbesc pe oale politică și economică.

Regele Milan, continuă „Narodni 
Listy", trebue să fiă fdrte bine versat în 
neadevăruri politioe și istorice. Aoesta o 
dovedesoe în scrisorea ea, în oare a vorbit 
peste oapetele celor trei naționalități oătră 
Maghiari, dela oarl sperăză el ărășl mult, 
ceea oe dovedesoe grabnica publicare în 
foile austriaoe și ungurescl a scrisorii din 
„Matin", care de sigur a prîmit’o prin in
tervenția ex-regelui. El s’a folosit de ooa- 
8iune să se lingușâsoă pe lângă Maghiari 
și acum aștâptă premiul ouvenit. Dâoă re
gele Milan în chipul aoesta și cu astfel de 
jertfe trebue să-și dobândâsoă premiile 
sale, atunci e mai mult de oompătimit, 
decât de condamnat....

Din istoria drepturilor femeii-
Cel mai veohiu dooument al mișoării 

femeniste este fără îndoâlă „oodul virgine
lor" polones. Ciudatul dooument se află 
în biblioteca universității din Cracovia și 
datâză din a doua jumătate a seoolului XVI.

Artioolele acestui cod al virginelor 
sunt redactate de cătră soțiele oomisarilor 
de legațiune. Aceleași dame presentară și 
postulatele femeilor polonese dietei, oe a 
fost întrunită sub Ladislau al IV.

In cel d’ânteiti din cele 25 artioole 
se (jme: „considerând, că a devenit un obi- 
oeifl general, că domnii juni tândălesc prea 
mult cu pețitul și ne țin prea mult în loc 
ou definiitva încheiare a căsătoriei, trimi
sele și representantele nostre au să îngri- 
jâsoă, oa să se stabilâsoă un „termin pre- 
clusiv" cu privire la pețit, pănă la faptica 
înoheiare a căsătoriei, adeoă oel mult pănă 
în Iunie a fiă-oărui an".

Damele polonese au fost deol con
trare hotărîte ale logodnelor cu durată 
lungă.;

In art. II și III se cere să fiă cât 
mai mult împiedecați cei ce se însoră pen
tru zestre și fetelor să li-se dea libertate 
de a-șl alege pe bărbații lor.

Art. V oere, ca toți tinerii, cari pe- 
țeso în deoursul oarnevalului o fată și nu 
se cunună cu ea pănă în Iunie, să fiă pe
depsiți cu amendă; rău-făoătorul să plă- 
tâsoă o miiă de florenl polonesl în oassa 
pentru fete orfane.

Cu totul oiudat este art. VI. El <Șioe: 
„deăre-oe mulțl dintre domnii juni negligă 
economia familiară și astfel, fără a se în
sura, ajung o etate prea înaintată, se im
pune necesitatea de a stabili anumite ter
mine în fiă-oare distriot cel puțin de patru 
ori în an, la un Ipo anumit, când să se 
țină adunare generală, unde au să se pre

sents junii și fetele spre a face cunosoință 
împrumutată și să alâgă după oum îi trage 
inima. Cel oe dintre domnii juni va lipsi 
dela aoâstă adunare fără motiv, este a se 
declara om fără de ondre."

Cu posiția văduvelor se ocupă art. 
X. „Dedre-oe văduvele", se tj'oe aici, „cu 
tdte că și-au pierdut unul, sâu și doi băr
bați, nu se sfieso de a prinde în laț nisoe 
flăoăiașl, dorim oa văduvelor, dela. 40 ani 
înoolo să li-se interzică de a șe mai mă
rita, Ia din contră să fiă declarate de fe
mei fără de ondre, și adeoă din motiv, oă 
astfel de văduve în loo să seducă pe nisce 
flăcăi, trebue să toroă și să nu uite a-șl 
faoe rugăoiunile cuvenite".

Art. XIII doresoe liberare de dare 
și ieftinirea tuturor mijlocelor de înfrum- 
sețare (suliman etc.), căci „nefiind fîă-care 
fată dotată dela natură cu frumseță răpi- 
tdre, nu li-se pdte nici decum refusa celor 
mai puțin favorisate mijlocele pentru ridi
carea frumseței lor."

Art. XIV cere ca junii să fiă siliți să 
se însdre cu 30 de ani.

In art. XVIII, „înalta dietă" e ru
gată să îngrijască, oa numai omeni de 
același oaracter să lege oăsătoriă, de 
pildă: „un june ou însușiri rele să ia numai 
o fată ou aoeleașl îusușirl, un june ou minte 
puțină să-și ia o fată tot cu atâta minte".

Fdrte hazliă e pretensiunea de-a des
tina pentru serviciul în armată numai ase
meni văduvi și juni, oarl sunt lipsiți de 
orl-oe energiă a vieții și sunt dmenl ou 
soăderl corporale vădite.

Art. XX. în fine se ooupă ou serma- 
nele soții asuprite: „Fiind-oă sunt și băr
bați de aoeia, cari opresc pe femeile lor 
dela petreoerile ou dans, le opreso de-a face 
glume și dela alte distrageri, representan- 
tele nostre să aibă de grijă, oa tdte aces
tea să ni-se permită nouă pănă la cjeoe ani 
după căsetoriă".

Mulțămită publică
Aduoe oomitetul reuniunei femeilor 

române din Abrud și jur Ddmnei Anna 
Gombos măritată cavaler de loanette pentru 
mărinimosul dar de 90 v. a. oferit reu
niune! peste taosa statutară de membră fun- 
datore.

Atotputernicul să-i lungâsoă 4>lele vie- 
ței spre a se bucura de fructele lăudabilei 
sale jertfe.

'Abrud, 1 Ianuarie st. n. 1897.
Anna Filip, Alexandru Ci ura,
președintă secretar.

ULTIME SOIRI.
BucurescT, 23 Decemvre v. De 

câte-va cple toile vorbesc de-o imi
nentă retragere a miniștrilor Gr. 
Cantacuzino și C. Stoicescu. Se tac 
mulțime de combinații pe tema, că 
acești doi miniștri remașl în guvern 
din fostul cabinet, ar voi se pregă- 
tescă d-lui D. Sturdza calea de a 
se reîntbrce în fruntea cabinetului, 
er contra acestor nisuințe ar fi cu 
deosebire miniștrii Aurelian, Lascar 
și deputatul E. Costinescu.

Triest, 24 Decemvre v. piarul 
„Picollo“ din Roma anunță, că sta
rea sănătății Papei insuflă îngrijiri 
seriose.

Berlin, 24 Decemvre v. piarul 
de Colonia asigură, că în Peters
burg s’a ventilat cestiunea, că 6re 
Rusia se nu se decidă se facă de
mersuri mai energice față cu tur- 
burările din Turcia? Ministrul de fi
nance Witte s’a pronunțat în contră.

Producțium și petreceri
ln Oradea-mare Tinerimea română va 

arangia un concert împreunat ou dans în 
2 Februarie n. 1897, în sala cea mare a 
hotelului „Vulturul Negru" pentru ajuto
rarea tinerimei ștudidse de aoolo. Comitetul 
arangiator constă din 43 tineri. Iatrarea: 
de persdnă 2 fi. de familiă 5 fi. Galeria: 
de persdnă 2 fl.- Suprasolvirile generdse se 
primeso cu mulțumită la adresa oassarului 
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Teodor Burdan (Szt. lânos-u. nr, 317) șl bq 
vor ohita pe oalea publicității. In pausă se 
va juca: „Călușerul44 și „Bătuta14.

Program: 1) „Marș44 de C, Porum- 
bescu eșec, de corul tinerimei. 2) „Ruga 
mamei14 baladă de Alberti, pe românesce 
de D-na Lucreția Rudow-Suciu, musioa de 
C. Reinecke, deol. de D-ș6ra Hortensia Mi- 
clea, acomp. pe pian de D-șora Lucreția 
Zigre. 3) „Cesul rău44 de I. Vorobchiaviol 
eseo. de oorul tinerimei. 4) Arie din opera 
„Carmen14 scena II de Bizeti, cântată de 
D-șora Aneta Bohățiel, acomp. pe pian de 
D-șora Delia Marienescu. 5) „Despot Vodă44 
monolog de V. Alexandri, pred, de Emiliu 
Fildan.

„Peatra din casă44, comediă cu cân
tece într’un aot de V. Abxandri, presen- 
tată prin d-nii: Salvator Mihali, Vasiliu 
Panp, D-ra Anuția Sfurle, D-ra Mări- 
dra Zigre, D-ra Marietta I. Iernea, d-nii: 
Constantin Manea, luliu Coste, Corneliu 
Besan.

*
Balul român la Arad se va arangia la 

6 Februarie n. 1897 în șalele hotelului 
„Crucea albă14 în favorul școlarilor români 
lipsiți de mijloce. Comitetul arangiator e 
compus din 40 tineri, în frunte cu d nit: 
Dr. loan Nemet președ.; Dr. Lazar Ghe- 
beleșiu, Livius Tamasdan v.-pres ; loan Faur, 
Dr. George Proca, seoretarî; Ioan Pap ca- 
sar; George Adam, controlor. Bilete de 
personă 2 fi., de familiă 5 fl., de galeriă 
rândul I 2 fl., al II 1 fl. Biletele se ca
pătă pe lângă presentarea invitărei în 
balului la „Crucea albă44, er sâra la cassă. 
începutul la 8 ore sâra.

DIVERSE.
Episode din viăța lui Liebig. Din 

scrisorile remase după Carol Vogt se pot 
ceti următorele episode djn vieța lui Lie
big: Odată se presentâ în laboratorul lui 
Liebig un fabricant de postav din Miihl- 
hausen, cu copilul lui și ruga pe renumi
tul profesor sfi-i primbscă oopilul în labo
rator. Fabrioantul de postav îșl motiva 
cererea, ej.ic®n<4, că ar dori ca copilul acesta, 
care e al treilea, să învețe văpsitoria, ca 
astfel să devină oonducătorul ramului de 
văpsit din fubnoa de postav,— după ce el 
(fabricantul) mai are doi copii, dintre cari 
uuul e conducătorul țesătorilor, al doilea al 
împletitorilor =,din aoea fabrică. „Eu nu 
sunt fabricant de văpsell44, răspunsa Liebig, 
„eu nu-țl pot folosi copilul44. Fabricantul 
însă se rugă cu laorămile în ochi de renu
mitul profesor, să-i primescă oopilul în la- 
boratoriu. Profesorul îi cJ1 so : sunt di
rectorul unui laborator de chemiă, âr nu 
al unui laborator de văpsit, cu tote aceste 
îți primesc copilul și-l voiu face chimist. 
Numai cât el trebue să stea aioi cel pu
țin doi ani și despre văpsell mol să vi
seze nu-i e iertat. Er, deoă de aici va 
merge acasă, după 14 dile va înțelege mai 
bine technica văpselei postavului, deoât 
toți ceilalți muncitori din fabrică44. — Ta
tăl s’a învoit, de ceea ce nici că i-a părut 
rău vre-odată.

Testamentul uneia, caro ura pe băr
bați. lntr’o mică comună din cercul fores
tier de sus al Vienei a răposat cjdele tre
cute o babă bătrână, putredă de bogată, 
care era renumită prin ura oe avea față 
de băria(I și prin mai multe particulari
tăți interesante ale ei. In testament ea 
numi moștenitori universali pe șâse nepote 
ale sale, tinere și frumose. In același tes
tament însă se cuprindeau unele condi- 
țiunl fdrte neplăcute pentru ele. Mai în- 
tâiu, fcfiă-care din ele trebuia să ia asu- 
pră-șl îndatorirea de-a îngriji și susțină din 
averea moștenită câte-un câne, câte-o pi" 
sică și câte șese pasări. Asta înoă n’ar fi 
fost lucru mare, der mai era în testament 
și condițiunea, ca fiă-care moștenitore să 
se oblige, că nu va păși în veol la taina 
căsătoriei. Decă s’ar întâmpla însă, ca to
tuși vre-una dintre ele să-și lase inima a 
fi răpită de vre-un bărbat, atunci pierde 
dreptul de moștenitore șl partea ei de 
avere are să se împartă între nepoțele, 
caii portă ură seriosă față de bărbați. Ese- 

cutor testamentar a fost rlumit un burlac 
serios, dușman neîmpăcat al sexului fe- 
meeso. Partea cea mai interesantă a lu
crului este, că averea moștenită, ori oât 
de mare era, n’a putut triumfa asupra dra
gostei. Una dintre nepote este astăcjl mi- 
resa unui industriaș de frunte, pentru a 
căruia dragoste a renunțat la moștenire. 
Se va fi gândit, de sigur, oă decât câni și 
pisici, tot mai bun e un bărbat.

Anunț de nascere. Un direotor de 
teatru din Leer, în țâra nemțăscă, ou nu
mele Bastineller, anunță nascerea unei fe
tițe în modul următor:
Teatrul orășenesc din Leer (Frieslanda ostică) 

Direcțiunea 1. von Bastineller.
Mercur! 23 Deoemvra 1896.

Representațiă estraordinarâ în presența 
autorului.

Pentru ultima oră
Noutate! Copilul a^ dodea Noutate, 

Prima fetiță
piesă într’un act, de bună semă fără epilog, 

de d-1 și d-na Bastineller.
PERSONE: »

Tatăl....................... d-1 Iul. v. Bastineller.
Mama....................... d-na Bettiy v. Bastineller;
Fetița (rola principală) Elfrida v. Bastineller.
O femeia ajutătâre . . d-na Eikhoff.
Scena se petrece in locuința celor doi soți. 
Durata ceva peste o Ore (începutul ia 3;

finea la 84/2 ore)
Tote oelelalte cu de obiceiu.

Se atrage atențiunea onor, public, că re- 
pețițiuuea este eschisă.

Ou stimă: Direcțiunea.

LHeî“attjră.
A apărut și se află de venture în 

librăria archidieoesană din Sibiiu: Preotul 
din Wakefield, narațiune de Oliver Gold
smith. Tradusă din limta englesă de Dr. 
P. T. Prețul 60 cr., cu porto postai 70 or. 

*

Amorul Experimental, meditații asu
pra căsătoriei după fisioiogia genului ome
nesc, de doctorul lules Guyot. Traducere 
de Ion S. Spartali. Prețul 4 lei. — Cărti
cica apărută sub acest titlu este de-o ele
gantă esecuțiune tehnică, tipărită pe hârtia 
cea mai fină și e îuvâlită în pânză. Se află 
de ven<jftle în Brașov la librăria N. I. 
Ciurcu, în Bueuresel la librăriile : Soceo et 
Comp, și la C. Miiiler, oum șl la d-1 editor 
I, S. 'Spartali (Strada Știrbei 56.)

*

A apărut și se află în deposit la li
brăria E. Sracoe & Comp. în Bueuresel: 
Asupra înseinnătăței studiilor orientale cu 
privire specială la Români de Th. Avr. 
Aguletti, profesor la cursul superior al li
ceului din Buzău. Aeâstă disertația cons- 
tătătore diu 40 pagini, este dedicată d-lui 
Const. C. Mois’l. După introducerea în 
care definesce autorul ce înțelege sub 
orientalism, tractiză însemnătatea studiilor 
orientale din punct de vedere general sciin- 
țific-speculativ și trece apoi la importanța 
ce o au suiințele orientale pentru noi Ro
mânii, relevând îu deosebi momentele na
ționale, politioe-diplomatice, comerciale și 
religiose.

*

edat de Tipografia „4. Mureșianu^ 
din Brașov, a eșit de sub tipar și se es- 
pedâză dilnic. 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 Ioan Barac, ma
rele scriitor poporal dela începutul acestui 
veac, er 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 evangeliile, 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 aks tarifa 
pentru lelegrame și taxele poștale pentru 
scrisori și pachete s’au adus pe lung 
și pe larg după cele man nouă ordina- 
țiuni 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 călindarele din anii trecuțl, cu- 
prindend 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. Mureșianu44 în- Brașov și la 
librăria N. Ciurcu; costă și de astă-dată 
numai 25 cr., er trimis prin postă . 30 cr. 
Celui ce cumpără de-odată mai multe esem- 
plare,«li-se dă rabatul cuvenit. Mai cu în
lesnire se pote comanda de-odată cu înoirea 
abonamentului la „Gazeta Trans."

SbsfsmS Sa bnarsa dîti ^ieeaaj.
Din 4 Ianuarie 1896.

Râwta ung. de aur 4% .... 122.20 
Renta de cordne ung. 4°/() . . • 99.60
Impr. căii. fer. ung. in aur 4%% • 122.65
Iinpr. căi!, fer. ung. în argint41/2% 101.35 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.50 
Bunuri rurale ungare 4% . . . 97.50
Bonuri rurale oroate-alavoue. . . 97.40
imprum. ung. ou premii .... 151.70
Lomuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.75 
Renta de hârtie tunstr................... 101'.90
Renta, de argint austr.......................... 101.90
Renta de aur austr............................... 122.90
Loaurî din 1860 ........................ 145.—
Acții de ale Băncei anstro-ungară. 953.— 
Acții de-ale Băneei ung. de credit. 413.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 376.15
iSLpoleoijdcrI ....... 9.52
Mărci imperiale germane ... 58 85
London vista............................. 119.90
Paris vista . .......................... 47.55
Rente de corona austr. 4%. . . 101.—
Note italiene.............................. 45.40

ISawsiBii (jssefea Brașov.
Din 5 Ianuarie 1897.

Bancnota rom. Oamțj. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cuinu. 9.42 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Gaap. 9.50 Vând. 9.53
Galbeni Gamp. 5.62 Vând. 5.65
Ruble rusesol Oump. 120.- Vând.
Mărci germane Oump. —.— Vând. --
Lire turoesol Cump. Vând.
s9ofis. fonc. Albina 5°/0 100.75 Vând. 101.75

Proprietar:
Redactor responsabil: ssaâwtp.

Convocare.
Subscriitorii acțiilor institutului 

de credit și de economii „Zlagueana44 
societate pe acții în Zlatna se invită 
prin acesta în virtutea §-ului 154 al 
legii comerciale la adunarea gene
rală constituantă care se va. ține în 
Zlatnea Sâmbătă la 27 Martie n. 1897 
înainte de ameip la 10 ore în localul 
școlei gr. or.

• OBIECTELE:
1. Raportul fundatorilor.
2 Constatarea subscrierii capi

talului social.
3. Stabilirea statutelor societății.
4. Constituirea societății cu ca

pital social 100.000 corone (50.000 
florini v. a.).

5. Alegerea comitetului de su
praveghere.

6. Descărcarea fondurilor de res
ponsabilitatea normată în §. 152 al 
legii comerciale.

In sensul §-ului 155 al legii co
merciale fiă-care acție subscrisă dă 
un vot, mai mult de 10 voturi însă 

i ni'me nu pote esercita, er subscrii

torii pot participa la adunare set 
în persănă seu prin plenipotențați 

Din ședința fundatorilor socie 
tății pe acții.

„Zlagneana44 ținută la Zlat.ns 
lal2 Decemvre 1896.

George Visia, Emmanuel Seșa, 
preșeeinte. notar.

Nr. 19,468—1896.

Concurs.
Pentru ocuparea postului va 

cant de concipist magistratual cu lefi 
anuală de 600 fl. și 100 fl. bani ds 
locuință și cu quinquenaliile statutarice 
mai departe pentru ocuparea postu 
lui vacant de practicant de concepi 
magistratual cu leafa anuală de 500 fl. 
100 fl. bani de locuință și quirquena- 
Eiile Statutarice, se escrie prin âcăsta 
concurs.

Reflectanții asupra unuia dir 
aceste posturi au ca să-și documen
teze purtarea morală, cunoscerea 
celor 3 limbi ale patriei, dup’aceea. 
prin absolutoriu, că au absolvatstu 
diile juridice de stat și judiciale și 
în cașul când nu vor fi în stare se 
producă testimoniul asupra exame
nului de stat politic-administiativ 
se se deoblige în petițiune, că acest 
examen îl vor depune în decursul 
unui an.

Referitărele petițiuni au de-a se 
așterne pănă în 25 Ianuarie a. c. 
la 1 6ră după prânej acestui magis
trat.

Brașov, 1 Ianuarie 1897. 
1054,1—2 Magistratul orășenesc.

Publicațiile de ^citațmne.
Biserica română gr. or. cu hra

mul St. Nicolae din Brașov-Scheiu, 
și comuna bisericescă română gr. or. 
din Brașov Cetate avend de scop a 
vinde realitatea lor aflătore în Bra
șov suburbiul Blumena, a împărțit 
aceia realitate în 16 parcele, după 
cum se păte vedea din planul aflător 
în Cancelaria Eforiei șcălelor centrale 
române din Brașov. Din acele _u 
parcele de astă-dată se pun în lici
tație următorele 3 parcele:

1. Parcela IV îu estensiune de 
1441.68 metri cuadrați, dimpreună 
cu casa de grădinar, prețul de es- 
chiamare fiind 2400 fl. v. a.

2. Parcela V îu estensiune de 
-1167.90 metri cuadrați cu prețul de
eschiamare 1800 fl. v. a.

3. Parcela VI în estensiune de 
1348.50 metri cuadrați cu prețul de 
eschiamare 2700 fl. v. a.

Licitația pentru vinderea celor 
trei parcele sus numite se va ținea 
in 8/20 Ianuarie 1897 la 9 6re îna
inte de amiacfl în Cancelaria Eforiei 
șcălelor centrale române gr. or. din 
Brașov, unde se va putea lua în ve
dere planul de parcelare și se vor 
putea ceti și condițiunile de licitație.

Pănă la 7/19 Ianuarie 1897 se 
pot face și oferte în scris, provecțute 
cu vadiu de 10°/0 a prețului de es
chiamare.

Ofertele în scris sunt a se adresa 
cătră Eforia șcâlelor sus pomenită.

La dorința cumpărătorului jumă
tate din preț va putea să rămână 
intabulat pe parcela cumpărată pe 
lângă plâtirea unei dobânc]! de 6°/0.

Brașov, 18/30 Nov. 1896.
T8I613-3____________________________

(mserțiwî și reclame)
Suntu a se adresa sisbscB’ese, 

Sas osasasS psE- 
feiGcăriâ Muim anunciu mai mult 
de ©dată se face scădenraent, 
caî“e cresce can cât puMăcarea 
se face mai die masS'&e-oa’J.

AcLmi.istr. „Gazeta Trans.
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


