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0 serbătore a tinerimei.
Brașov, 4 Aprile n. 1896.

Peste câteva cjile va serba tine
rimea română din Viena un jubileu, 
care merită luarea aminte a tuturor 
Românilor.

Acji, în ajunul învierii, se îm
plinesc doue-c|eci și cinci de anî de 
când membrii societății academice 
social-literare „România ■ Jună“ din 
Viena s’au întrunit pentru ca se ia 
la cunoscință, că statutele acestei 
Societăți au fost aprobate de gu
vernul provincial al Austriei de jos.

Prin întemeiarea societății „Ro
mânia-Jună“, ce avea se întrunescă 
pe toți studenții români, cari ve- 
niau din ținuturile și țerile locuite 
de Români, ca se se adape la isvo- 
rul sciințelor dela universitatea din 
vechia Vindobonă, capitala Austriei, 
s’a făcut un mare pas înainte în folo
sul educațiunei în spirit național ro
mânesc al tinerimii nbstre; printr’însa 
s’a creat în Viena un centru pu
ternic literar-Dațional pentru tinerii 
studenți români de pretutindeni, o 
legătură de unire și de frățiă între 
ei, care trebuia se și reverse bine- 
făcetorea sa lumină asupra întregu
lui popor român.

In împrejurările însă, în cari s’a 
severșit din tbmna anulu-i 1869 pănă 
în primăvara anului 1871 concen
trarea studențimei române din Viena 
în acâstă societate academică, în
ființarea ei a avut o îndoită însem
nătate națională. •

Junii români academici din 
Viena se întruniau după vechiul 
obiceiu din când în când la univer
sitate în câte-o „adunare generală,“ 
care era presidată de unul dintre 
cei mai vechi și stimați ai lor, de 
un Senior al studenților, și în aceste 
adunări se discutau tbte cestiunile, 
ce interesau tinerimea din punct de 
vedere național.

Acest Senior era președintele 
tinerimei la t6te ocasiunile când se 
trata de un pas comun al tinerimei. 
Serbarea ajunului anului nou era 
însă aprdpe singura ocasiune, care 
întrunea pe toți studenții români 
împreună cu membrii iubitori de 
neam ai micei colonii române din 
Viena.

Studenții universitari români 
nu erau p’atunci organisațl între ei. 
Acea presidențiă onorifică a Senio
rului lor era singura legătură în
tre ei.

După ce înse s’a creat în Aus
tria legea de întruniri, pe la înce
putul erei dualistice, s’au gândit și 
junii academici români a se orga- 
nisa în societate academică, după 
esemplul tinerimei germane și slave.

Când a fost înse se se ia o ho- 
tărîre comună într’o adunare gene
rală, s’au ivit deosebiri de vederi cu 
privire la organisare, la statute etc.

Iritațiunea, ce cuprinsese pe 
Românii din monarchiă în urma 
marilor și neașteptatelor schimbări 
interibre politice, ce se severșeau 
în monarchiă în paguba intereselor 
de vieță ale românismului, se stră- 
plântase și asupra tinerimei, în care 
se oglinda în mic lumea românâscă 
de acasă.

Iute de fire, cum sunt tinerii, 
n’a trebuit mult, ca să se nască un 
conflict între cei mai bătrâni, cari 
erau mai conservativi, și între cei 
tineri, cari erau mai numeroși și 
cereau ca organisarea societății să 
nu se estindă decât asupra studen
ților și să se facă pe basele cele 
mai liberale. Astfel s’a format o 
dreptă, o stângă și chiar și o stângă 
estremă între junii români acade
mici și resultatul a fost, că s’au 
desbinat și au înființat doue socie
tăți. Una se numia „Societatea 
literară-sciențifică a Românilor din 
Viena", cealaltă, căreia ’i-s’a dat un 
caracter esclusiv studențesc, s’a nu
mit „Romania", după analogia so

cietăților de studenți germane, pre
cum „Saxonia", „Germania" etc.

Acestă stare de lucruri a durat 
vre-Oidoi ani. D6r îndată dela înce
pu. 1 r. âu aflat între membrii ambe
lor societăți tineri pătrunși de înalte 
sentimente naționale, cari și-au pus 
în gând a face tot ce numai era cu 
putință spre a uni pe junii români 
academici într’o singură societate, 
readucendu i astfel la matca solida
rității.

Și geniul bun românesc li-a stat 
întru ajutor acestor tineri apostoli 
ai unirei între frați și li-a ajutat, 
încă în tomna anului 1869 s’a recu
noscut de adunarea generală a tu
turor tinerilor români din Viena ne
cesitatea, ca amendoue societățile se 
se unăscă într’una, pe temeiul prin
cipiului parității.

De atunci înse a mai trecut un 
an și mai bine pănă când junimea 
s’a putut înțelege și asupra modului 
de-a esecuta acea nobilă hotărîre.

Amendoue societățile s’au con
topit într’una singură, în „România- 
Jună".

A fost o dispută mare pentru 
numele, ce avea să se dea nouei so
cietăți. Ca paritatea să fiă perfectă, 
cei dela „Societatea literară-scienți
fică" cereau se se dea societății un 
nume cu totul nou, care se nu rea- 
mintescă nici una din cele două gru
pări de mai înainte. A învins însă 
dorința majorității, ca să fiă păs
trată numirea „România", însă ca 
semn, că este o societate nouă, se 
se c|ică „România-Jună".

Astfel junii români academici 
din Viena s’au unit cu toții pentru 
unul și același scop și s’a stabilit 
între ei în mod durabil, ca principiu 
conducător în lucrarea comună pen
tru înaintarea culturii naționale, prin
cipiul unității și al solidarității.

Luptând astfel în contra spiri
tului de separațiune și de desbinare 
între fiii aceluiași neam, junimea 
nbstiă a înălțat înainte cu un pă
trar de veac în vechia metropolă 

a monarchiei m 
care stă scris cu 
lucitore: „ Uniți-ve i 
simțiri /“

Cu acestă devisă . 
„România-Jună" activi 
decă vom privi la cei t 
cinci de ani trecuți, la sp. 
rei de neam, ce ea l’a pro 
cursul acestor ani, la acele 
mândre de tineri, cari de atunc. 
cbce, ieșind din sînul ei și împrâș- 
tiindu-se în tăte cele patru unghiuri, 
astăcji sunt membri folositori ai so
cietății din patria lor, fii credincioși 
ai poporului, patrioțl și naționaliști 
înfocați, decă, Jicem, vom avă în 
vedere acest măreț resultat, atunci 
trebue să cțicem, că binecuvântate 
au fost stăruințele acelor tineri, cari 
în anii 1869/70, cu inima ridicată 
peste oii-ce patime, au pus temelia 
unei durabile și sincere înfrățiri în
tre junii români academici din 
Viena.

Și nu este mirare, decă modesta 
și pacinica lucrare socială-literară în 
sînul societății „România-Jună" a 
avut un efect atât de binefăcător 
mai ales pentru acea pătură de ti
neri, cari veneau la universitatea din 
Viena fără de cea mai mică pre
gătire pentru chiămarea lor națio
nalistă română și cari adese-ori nici 
nu puteau vorbi bine, necum să scie 
scrie românesce. Pentru aceștia — 
între cari mulți frați Bucovineni — 
România-Jună a fost adevărată șcălă 
naționalistă și mulți au să-i mulțu- 
măsea, că au fost salvați pentru vieța 
națională, pentru care decă le lipsea 
acest razim, ar fi fost ac|l păte cu 
totul pierduțl.

Universitatea din Viena cu miș
carea viuă a tinerilor de tote na
ționalitățile din întrega monarchiă 
și din străinătate, cari o visităză în 
număr mare, cu caracterul ei mai 
tolerant în privința națională, era 
terenul cel mai priincios și pentru 
desvoltarea simțului național româ
nesc. Era lipsă numai de un mediu,

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Din obiceiurile dela Paști ale Români
lor din comuna Grid.

„Christos a înviat11 sună de pe buzele 
Creștinilor, când să întâlnesc în diua de 
Paști; clopotele bisericii vestesc cu sunet 
de bucuriă, că diua acesta e di de sărbă- 
tore. Tot fețe senine întâlnesc!. Cu „Chris- 
țos a înviat*  îșl dau omenii binețe.

Tinerii sunt plini de bucuriă; inima 
le bate cu mai multă putere; postul lung, 
prea lung, a trecut și cu el totă sărbeze- 
nia lui.

Odihna din diua I de Paști întăresce 
pe tineri pentru a doua di.

Cordele lăutei țiganului sună a<jl cu 
o plăcere olympică pentru ei; totul e mu- 
șică și poesiă în acestă di. StrînșI în horă 
pe șoptite vorbesce feciorul cu fata; bă
trânii stau de o parte și privesc; „babele" 
satului găsesc acum materiă de clevetit. 
Jocul de căpetenia însă e „Ardeleana* . Cu 
o iuțelă aprope amețitore flăcăul îșl satis

face inima lui sburdalnică; cu o mândriă 
vrednică de strămoșii săi,,, cu fruntea înăl
țată, cu privirea învăpăiată esecută ritmic 
cântecul lăutei:

„ț)i țigane
Că-țl dau carne"...

Glumesce feciorul sigur fiind de di
băcia sa. Der jocul fără fată e ca nunta 
fără lăutar. En te uită, cât de pătimaș pri- 
vesce feciorul pe fată, cu care vre să joce. 
Ea ’1 înțelege și-i reîntorce aceeași privire. 
Amândoi mână ’n mână să simt bine, er 
cât de bine să simt numai ei ar putea-o 
spune. După ce au jucat un timp ore-care 
în cerc (fata să portă de degetul inelar) 
feciorul se învertesce cu fata. Cu finețe 
proprie lui, îșl trece feciorul brațul drept 
de după talia fetei și:

Sărută-mă puiculiță
Că ești dulce la guriță 
— Sărută-mă bădișor 
Că de nu mă săruți, mor.

Der... lăuta încâtă... Acum să adună 
toți tinerii la un loc în mijlocul cercului 
unde au jucat, și ține-te la glume... Bătrâ

nilor le saltă inima de bucuriă, de bucuria 
tinerilor.

împrejurul jocului băețandri și băețl 
să încercă a juca și ei; veseli, sburdalnicl, 
sglobii cu „ouă roșii" în mână, să jocă 
de-a prinsele, cu pila etc.

Ouăle roșii jocă mare rol; cu ouă roșii 
ciocnesc băeții în ou roșu să încârcă mici 
și mari a împlânta un creițar, și... cu ouă 
roșii mulțămesc pentru joc fetele la feciori. 
Fata dă câte două său trei părechl de ouă 
roșii aceluia, cu care a jucat; preferință 
au și aici, „cei mai drăguți" bună oră dâcă 
Măriei îi place de Florin atunci ea a „în
condeiat" cât s’a putut de frumos patru 
ouă de găină și două de gâscă. Feciorul 
într’un limbagiil simplu dâr poetic îi mul- 
țămește; complesanța să înțelege, că nici 
aici nu lipsesce.

Un obiceiii cu mult mai interesant și 
mai însemnat decât acestea e „Plugarul*.  
ită în liniamente generale felul cum se 
manifestâză la noi în comuna Grid acest 
obiceitt.

Gel care ese mai întâi primăvara la 

arat (de regulă e fecior mai vârstnic) să 
numesce „Plugar". Feciorii (de jos) să duc 
la el și-l încunosciințâză despre acâsta, ceea 
ce el ia la cunoscință. A doua di de Paști 
diminâța „Plugarul să ascunde", ca să nu-1 
potă găsi curând feciorii, când vor veni 
să-1 caute. Aceștia încă să presintă și caută 
în tote locurile, pănă ce îl găsesc (în șop, 
sub fân, la cătușe său airea). Patru dintre 
cei mai voinici feciori, cari sunt aleși, îl duc 
pe „plugar" pe umere pe o grapă cu colți 
de lemn, pănă la vale, însoțiți fiind de 
lăutar. Costumul lui e simplu. Peste hai
nele din <ji de lucru să îmbracă cu o zeche 
și asta o încinge cu holdă verde; tot ast
fel îșl încinge și pălăria; stă în pioiore pe 
grapă și spre a-șl ținea ecuilibrul să razimă 
cu un furcoi.

După-ce conductul a ajuns la vale, 
pune pe „plugar" cu grapa pe țărmur. De 
aici „plugarul" întră în vale, dice un „Chris
tos a înviat*,  apoi un „Tatăl nostru*  și în 
loc să-și facă cruce cu mâna, o face acâsta 
lăsându-se cu tot corpul în apă mai întâi 
spre răsărit, apoi în celelalte părți ale ori- 
sontului.
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activă și cul- 
\ fost socie-

19 reminis- 
românesc 

Maiorescu, 
nu putea 

,ct anti-na- 
Juna“ p6te 

,utul ei, care 
jmânesc.

d-că nimic nu 
a acesta, se va 

jietate n’a atins 
i’au fost zugrăvit 

x ce au așezat te- 
, ca multe altele, 
urnim de sigur nu- 

,11 timpurilor și a îm- 
prin cari cu toții am 

cești doue-cjeci și cinci

msurile, cu cari ne-am lup- 
e luptăm noi cei de acasă 

.eau se nu înfluințeze asupra 
sului desvoltării naționale a ti- 

ixerimei nostre studiâse și se-o oprescă 
ori se-o opăcescă adese-ori în avân
tul ei ideal național.

Fost’au în acest pătrar de secul 
momente, în cari se cerea, ca spiritul 
național al tinerimei nostre sâ pla
neze sus în înălțimele senine ale 
idealelor, ce trebue să ne însufle- 
țescă pe toți deopotrivă în luptele 
nostre pentru esistența națională, 
âră nu să se cobăre în regiunile de 
jos ale curentelor vremelnice,.; infec
tate în mare parte de patimele celor 
ce le fac.

Dâr, cum am 4’s, tinerimea 
nostră dela universitățile din mo- 
narchiă este așa cjicend un reilecs 
al lumei române de acasă și deci 
nu e mirare, că neajunsurile de 
acasă adeseori îi acață în sborul ei 
greutăți de plumb.

Ce se mai coceni într’o epocă, 
când scola naționalistă, singură, de 
care avem lipsă și care ne păte 
mântui în uriașa și neegala luptă, 
ce trebue se-o purtăm pentru limbă 
și naționalitate, a ajuns să fiă de
clarată ca anticuată chiar și de ni see 
bărbați erudițl ai noștri și când 
doctrinele laxe și descompunetore 
ale acestora au aflat diseipuli și în
tre tinerimea nostră?

Nu voim însă să aruncăm nici 
cea mai mică umbră asupra seninei 
serbări a tinerilor români din Viena.

Ceea ce am atins aici nu este 
decât o dorință pentru viitor, ca 
se se realiseze în tăte privințele aș
teptările, ce le punem noi în edu- 
cațiunea națională a tinerimei ro
mâne în genere și urarea, ca să ne 
fiă dat noue celor de acasă, băi- 
baților esperți înrolați în serviciul 
causei naționale, a veni în ajutor 

tinerimei și a da însuflețirei ei cu
rate o direcțiune sănătosă, direc
țiunea adevărată, care se-o avânte 
puternic în sborul mândru al aspi- 
rațiunilor ei și se-i ferescă inima 
de veninul ori-căror înrîuriri, străine 
de firea și de gândirea curată a 
Românului.

Conduși de acâsta speranță și 
credință și adânc mișcațl salutăm cu 
iubire pe junii năștri academici din 
Viena în ajunul frumăsei și înălță- 
târei lor serbări.

Ea este și serbarea nostră a 
tuturor, este o serbare, ce ne face 
să privim cu mai mare încredere 
în viitorul națiunei nostre, căci 
„unde bate inima junimei acolo 
este spiritul viitorului!“

Banffy și Românii. Ori câtă si
lință îșl dă ministrul-președinte un
guresc br. Banffy se rupă legătu- 
turile frățesc! dintre Români și săi 
facă neputincioși în susținerea lup
tei pentru limba și naționalitatea 
nostră, șoviniștii unguri încă tot nu 
sunt mulțumiți. Ei înfățișeză lucrul 
astfel, ca și cum numai Banffy ar 
fi de vină, că noi mai esistăm încă 
pe acest pământ. Așa de esemplu 
„Magyarorszâg" în numărul seu mai 
nou publică un astfel de articul de 
fond, în care face împutărl aspre 
lui Banffy, că sub stăpânirea lui 
Românii își jocă mendrele cum le 
place și el nu-i în stare se le facă 
nimic.

Nicl-odată cj* 06 foia ungurâscă, afa
cerea împăcărei naționalităților dela 1849 
înedee n’a stat așa de rău, ca astăzi, sub 
stăpânirea de aprâpe un an și jumătate a 
lui Desideriu Banffy. In România, în loc 
de o partidă, astădl sunt două parti
de, cari ațîță pe Românii noștri de aici 
în contra statului maghiar. Foile pin Ro
mânia fără deosebire varsă foc asupra a 
tot ce-i unguresc și agenții români fără 
astâmpăr îșl dau silința de-a informa ga
zetele dinafară după capul și în spiritul 
lor. Partida națională română disolvată 
prin Hieronymi și cămitetul din Sibiiu al 
acesteia, neîncetat dă dovecjl pipăibile, că 
„deu el esistă încă" etc.

Intre altele mai amintesce foia 
ungurâscă și de protestele Români
lor de prin adunările comitatelor 
îndreptate contra mileniului și alte 
multe, prin cari vre se arate, că 
Banffy „nu-i destul de aspru", față 
cu națiunile nemaghiare. Ar dori 
șoviniștii UDgurI, ca Banffy se ne 
pună pumnul în gură și se nu ne 
mai lase nici se grăim, nici se fa
cem nimic, ce n’ar fi pe gustul ma- 
ghiarisatorilor. Ar și tace-o Banffy 
bucuios, numai că nu pâte, cât pbte 
el face.

Când se vor face nouele alegeri 
de deputațT? Ministrul președinte 
Banffy spusese cu câte-va săptămâni 
înainte, că alegerile de deputațl 
pentru un nou period de 5 ani se 
vor face numai în primăvera anului 
viitor și că deputății de acum vor 
putâ se remână la locul lor pănă 
în Februarie anul viitor. Față cu 
aceste promisiuni ale lui Bânffy, 
fâia ungurescă „Magyarorszâg" cu
prinde lumea cu soirea, că dieta va 
fi disolvată în scurt timp și că 
nouele alegeri de deputați se vor face 
la sfârșitul lui Iunie, ori la începutul 
lui Iulie. Fâia ungurâscă eflee, că 
soirea a luat’o din isvor vrednic de 
încredere și stă se jure, că este ade
vărată. Fâia catolică „Alkotmâay" 
4ice, că soirea acâsta pare a fi 
aprope de adever, și îndâmnă pe 
catolicii sS-i se se pregătescă din 
tote puterile pentru viitârele alegeri. 
„Bud^pesti Hirlap" înse nu crede, 
că s'ar putâ dizolva camera așa 
curând, dâr vorbelor lui Banffy, că 
alegerile nu se vor face pănă în 
primăvera viitâre, nu le dă nici 
fâia acâsta cre4ement.

Pregătiri pentru mileniu. Foile un
guresc! se ocupă flilnic cu marile 
pregătiri, ce se iac pentru serbarea 
mileniului. De-o parte se clădesc 
șcâle pentru maghiarisare se ridică 
monumente pentru preamărirea Un
gurilor, de altă parte slujbașii de 
prin comitate se vîrcolesc se ma- 
ghiariseze numele satelor și-ale ome- 
nilor. Toți notarii, cari n’au nume 
unguresc!, au fost provocați se-ș! ma- 
ghiariseze numele pentru „cinstea" 
mileniului, la Maramureș cei din 
fruntea comitatului au luat mesură 
pentru maghiarisarea numelor co
munelor.

Simt și Ungurii chiar, că aceste 
batjocuri sunt prea cutezate și se 
tem de reu. Foile lor sunt pline de 
plângeri, când în contra Românilor, 
când a Sârbilor, când a antisemi- 
ților din Viena, despre cari se tem, 
că vor turbura serbarea mileniului 
cu proteste și demonstrațiunî. Mai 
reu îi superă înse faptul, că chiar 
și partida ungurâscă catolică, numită 
„partida poporală", își bate joc de 
mleniu și cjice, că acesta e aran- 
giat de Jidani, car! vor numai se 
facă specule. Cu alte cuvinte, se 
tem cei cu musca pe căciulă, că mi
leniul pe lângă „cinste", va aduce 
și rușine pe nasul celor ce îl aran- 
giâză.

Teologii șerbi din Belgrad au 
aranjat un mare meeting cu scop 
de-a demonstra pentru patriarchul 
sârbesc Brancovici, dela Carloveț, 
care în conferența sârbâscă, ce a con- 
chiămat’o 4ilele aceste ministrul-pre

ședinte Bânffy la Budapesta a stă
ruit pentru drepturile bisericesc! 
sârbesc! și n’a voit se se plece cere
rilor unguresc!. In urma acesta, di
rectorul și mai mulți profesor! ai 
seminarului din Belgrad au fost 
daț! afară din post. E mare ferbere 
în Belgrad din causa acâsta.

Mileniul si Românii din România.J
Piarul democrat-radical „Ziua" 

din BucurescI scrie un articul inte
resant, întitulat „Mileniul", din care 
reproducem următorele:

După oe arată, oă Ungurii cu drept 
cuvânt pot fi mândri când se gândeso, oă 
din tote popârele barbare asiatice, oarl au 
năvălit în Europa între veacul al 4-lea și 
al 9-lea, ei sunt singuri cari au înaintat 
mai mult în inima Europei și oarl au isbu- 
tit a înființa un regat, care astăcp ține sub 
stăpânirea sa popore de origine europână, 
precum sunt Românii, Serbii, Croații etc., 
continuă astfel:

„Este însă cunoscută îngâmfarea ma
ghiară ; totă iumea scie, oă cu Maghiarul' 
cel mai colt, când e vorba de patriă și de 
naționalism, nu se pote vorbi ou imparția
litate și obiectivitate.

Maghiarii nu sunt numai ceea-ce în 
franțuzesce se cjice ohauvins; ei sunt nebuni, 
turbați, când e vorba de limba, de nația, 
de țâra, de statul lor.

Din causa acâsta, ei, pe pragul de a 
sărbători mileniul, au o supărare, care 
merge în unele momente pănă la furiă. 
Supărarea le este oausată de atitudinea pe 
care o au și o vor păstra, de sigur, popo
rale nemaghiare, oarl fao parte din rega
tul Sfântului Stefan. Sunt furioși Ungurii 
pentru oe Românii, Slavonii, Serbii, Croații, 
Sașii eto., nu simt aoeleașl transporturi 
de bucuriă cu dânșii; sunt amenințători 
aceeași Unguri când constată, oă popo
rale ținute în stare de dependență nu se 
pregăteso a serba cu entusiasm mileniul 
venirii |în Europa a apăsătorilor lor se
culari !....

Intru atâta trufia și patriotismul îi or
besc, încât Ungurii nu-șt pot esplioa de loc 
acâstă reservă din partea poporelor apăsate; 
ei consideră acâstă reservă ca o provocare 
la adresa lor, ca un ultraj adus bucuriei 
lor milenare !

Ce ar dori .Maghiarii? Ar dori ca 
cele un-spre-cțsce milione de Nemaghiari 
să ia part® la acesta serbare națională un
gurâscă și să se întrecâ ou Ungurii chiar în 
entusiasm și patriotism !!...

Și orbirea lor este așa de mare, încât 
nu pot înțelege, oă popore cum e d. es. 
cel românesc, care duce de veacuri o luptă 
(jilnică pentru a-șl pute păstra limba și 
naționalitatea, și pentru a nu fi stinși 
de pe fața pământului, nu pot, nu au drep
tul de a participa la buouria acelora, 
dela cari vine tdtă silnicia actuală a situa
ției lor.

După acesta începe lucrul hazliu, „plu
garul" ese din vale spre a-șl trage grapa 
în vale, pentru-că el numai la aceea să ni- 
suesce, ca grapa să și-o aibă lângă sine, 
și spre scopul acesta începe a stropi pe 
cei din prejur; îșl trage grapa; cei 4 fe
ciori sar la el și îl trântesc în apă, decă 
îl pot, er dâcă nu, atunci să luptă crâncen 
pănă ce-1 cufundă în apă. Feciorii es afară 
și după ei „plugarul", care apoi să sue pe 
grapă și ast-fel să reîntorc acasă.

Feciorii toți să duc acum la „plugar" 
unde după mai multe urări să pun la 
masă.

Despre originea acestui obiceiîî n’am 
putut afla alta, decât, că datâză din moși 
și strămoși. „Așa ne-am pomenit" — mi-a 
răspuns un respectabil bătrân. Mai în tote 
comunele din ^Țâra Oltului" e acest obi- 
ceiîi, dâr să înțelege, că în diferite locuri 
în diferite moduri, d. e.

In ^Fântâna*  în loc să-și încingă pă
lăria cu holdă pun un colac și în verful 
lui un ou roșu, er după el pocnesce cu un 
biciîî mare etc.

Eu cred, că e ori de origine romană, 

ori de origine slavă. Că e de origine stră
veche nu mai încape îndoială și de bună 
semă stă în legătură cu miturile (decă cum
va nu e o directă rămășiță a acestora) des
pre deul câmpului. Că așa e, o deduc eu 
din credința, ce am audit esprimându-se: 
„In anul ăsta nu s’au făcut bucatele, fiind
că n’a fost „plugar" (ori că în ăst an „plu
garul" n’a urmat tote datinele).

Ori cum ar sta lucrul, eu am firma 
convingere, că obiceiurile mai sus indicate 
snnt de o origine străveche; isvorul lor 
trebue căutat departe în stratul roman su
pra pus celui dacic, ori decă aici nu-1 aflăm, 
la tot cașul îl aflăm între împrumuturile 
nostre dela slavi.

Aceste obiceiuri sunt o dovadă neres- 
turnabilă despre puterea de conservare a 
poporului nostru românesc. Inzadar să si
lesc dușmanii noștri a ne opri dela aceste 
obiceiuri, căci inima și simțul nostru ro
mânesc, nicl-odată nu va fi unguresc.

Petru Boeriu,
învățător.

Mitropolitului Arcadie Ciupercovici.
A4i e 4i d© bucurie 
Dela Nistru la Carpat 
Țâra e în veselie 
Doliul a4i s’a ridicat.
Veduvă Mitropolie
Saltă că te-a ascultat 
Dumnedeu și ți-a dat ție 
Pe cel ce l-am așteptat.
Vin Arcadiu, vină Mire 
Noi cu dor te-am așteptat 
Adă’n țâră fericire, 
Fii părinte-adeverat.

Pentru legea strămoșâscă 
Pentru scump poporul teu 
Luptă, ca se înflorescă 
Asta vrâ și Dumnedeu.

Și atuncia al teu nume 
Fiă-care va slăvi, 
Ca’ai sciut pe astă lume 
Archiereu vrednic a fi!

Or. Dlujanschi, 
preot.

Mustrarea cugetului (consfinții).
In diua de Probeje vor fi trei-decl de 

ani, de când a fost la noi în sat o groză
venia de foc, cum n’a mai fost din 48, când 
cu resmelița arsese satul mai bine de ju
mătate. Acum în diua de Probeje, a ars o 
uliță întregă, ulița bogaților.

N’oiîi uita păn’oifl pune mâna pe piept 
ce grozăvenia fu atunci. Era chiar cruce 
amiâdă-dl când a isbucnit focul și pe la- 
ojină când a prins o plâiă mare și dâsă— 
întregă ulița bogaților era un câmp gol, 
acoperit de cenușă; numai ici colea mai 
fumega câte o talpă de casă ori câte-o cu
nună de șură, care nu apucase a se con
suma încă. 6menii âmblau zăpăciți, copii 
țipotiau, muerile-șl frângeau mânile și âm
blau ca buigate de cap de ici pănă colo. 
Nu cunosceau bine nici locul casei, că și 
gardurile și stâlpii porților arseseră. Cât e 
din piață, dela grajdurile armăsarilor îm
părătesei, și pănă la grădina cea pustiă a 
lui Bota Alexa, nu era decât un câmp gol 
de amândouă părțile drumului împistrițat 
cu căpițe de cenușă formate din casele, șu
rile, grajdurile, clăile și stogurile arse.



Nr. 68—1896 GAZETA TRANSILVANIEI.

Acâsta este mai mult decât șovi
nism, este lipsă de delicateță, lipsă de con
veniență.

Este ca și cum Germania anul trecut, 
s’ar fi oreZut jignită în demnitatea ei, pe 
motivul, că Franoia nu a participat la ser
barea de 25 de ani a înființării imperiului 
și a victoriilor repurtate în 1870!

Prin urmare, conduita ce Românii au 
a ținâ în regatul Ungariei față de mileniu 
este dară.

Dâr noi, noi din România liberă, oe 
trebue să facem? Ce conduită să ținem?

Aiol, o distincția se împune.
Statul român este in relații, dâoă nu 

bune, cel puțin de curteniă ou regatul un
gar; ori oâte ar fi motivele nâstre de ne
mulțumire contra Ungurilor, guvernul ro
mân oa și cel unguresc a oăutat a întreți
nea acele relațiuul.

Prin urmare, nici nu înoape îndoială, 
oă invitați fiind în mod oficial ca și tâte 
celelalte popore la mileniul UDguresc, gu
vernul român nu are nici un motiv oficial 
de a refusa. El pote refusa invitația numai 
in cașul când ar găsi vre-un motiv plausibil 
în o eventuală atingere a susceptibilității sta
lului nostru independent ca atare.

Sunt politețe internaționale la oarl nu 
te poți sustrege. Așa, Francia și-a trimes 
flota la Kiel când cu deschiderea canalului 
nordic, măcar oă totă lumea soie, cari sunt 
sentimentele reciproce ale Germaniei și ale 
Franciei.

Fiind însă, că aceste țări au relații de 
curteniă între ele, era cu neputință un re- 
fus oficial din partea Franciei.

Politioa și politeța impune guvernului 
român aceeași liniă de conduită.

Dâr dăoă guvernul nostru este obli
gat oa să participe la aoeea serbare — o 
repet, în cas când niol un motiv plausibil 
nu s’ar opune — nu e același lucru ou pu- 
blioul român, cu noi cetățenii.

Noi avem nu numai dreptul, der chiar 
și datoria de a nu participa prin presența 
nășiră în capitala Ungariei, la veselia ma
ghiară.

Românii, ca particulari, nu au ce căuta 
la Pesta. A ne duoe acolo cu miile său 
cu sutele, este a comite cel puțin o nede- 
lioateță față de frații noștri de dincolo, 
cari consideră cjilele de sărbători maghiare 
oa cjile de mâhnire pentru ei.

Urmând astfel, ne vom îndeplini pe 
de-o parte o datoriă striot oficială față ou 
uu veoiD cu care avem relații de curteniă, 
și în același timp vom lua parte prin re
serve și abținerea nostră a particularilor 
dela sărbarea mileniului, la protestarea, pe 
care Românii de dincolo au dreptul și da
toria să o f'aoă*.

— 23 Martie.

In ajunul S-tei învieri Z'cem ce_ 
titorilor noștri și tuturor Românilor de 
bine un puternic: Christos a înviat!

Jubileul „României-June*  se va 
serba în cjilele de 9—11 Aprilie n. c. sub 
potectoratul d-lui N. Dumba, membru în 
Senatul imperial, distinsul cetățâu al Vienei.

—o—
Cine dă mai mulți soldați? Revista 

ofioială militară „Reichswehr*  din Viena 
publică o statistică a asentărilor în cei 
cjece ani din urmă. Din acâstă statistică 
se vede, că cei mai mulțî și mai buni sol
dați dintre tâte popbrele monarchiei nostre ii 
dau Românii. Tot la o miiă de tineri asen- 
tațl, Românii dau 386 de ostași, Croații 359, 
Ungurii 340, Slovenii 285, Slovacii 268, 
Polonii și Boemii 251, Nemții 244. Cei 
mai voinici sunt deci Românii.

0 nouă reuniune romândscă de con
sum. Harnicii Români din Făget, în Banat, 
după ce ou patru ani înainte înființaseră 
banca „Făgețana*,  aoum s’au constituit și 
într’o reuniune de consum, deschizând o 
frumâsă prăvăliă românâsoă, care are peste 
3000 de acționari. Dăoă Românii din Făget 
și jur vor cumpăra oele trebuinoiâse nu
mai dela acâstă prăvăliă, în scurt timp se 
vor scăpa de toți Jidanii și speculanții 
streini, oarl până aoi trăiau-și se îngrășau 
de pe spinarea lor. Ajute Dumnezeu, oa 
așa să fiă !

— o—
Cununi eterne. La Brașov s’a făout 

înoeputui cu cununile eterne, cari constau 
adecă în aceea, că în loc de-a pune câte-o 
cunună de flori pe sicriul amicilor răpo
sați, cari costă sume de bani, se adaugă 
prețul lor la un fond, din ale căruia in
terese se împart ajutâre pentru scopuri 
oulturale și de binefacere, er pentru sufle
tul celor răposați se face în fiă-care an 
câte-un parastas, pomeDindu-se numele lor. 
Esemp'ul Brașovenilor a fost urmat și de 
Românii din alte părți, cari au făout ase
menea, er acum în urmă și Românii bu
covineni, la îndemnul societății politice 
„Concordia*,  au hotărît să eterniseze po
menirea fericitului Ianou cav. de Zotta, nu 
prin cununi trecătâre, ci prin înființarea 
unei fundațiunl culturale, oare să porte 
numele lui. Pănă acum s’au și adunat 
pentru acâstă fondațiune 942 fl. și 4 gal
beni. Asemeni esemple ale Românilor cu 
dare de mână ar pute da îndemn și țera- 
nilor, ca să mai lase din risipele cele 
multe, ce le fac ou „pomenile*  și în loc 
de-a risipi banii eu vinars pentru ospătarea 
bețivilor, mai bine să fa ă alte fapte fru- 
rnose pentru pomenirea celor răposați.

—o —
înșelătoria la joc de cărți. Sunt 

numai câte-va cjile, de oâud Dâniel, nepotul 
ministrului ungur de comerciu, a fost 
prins eu înșe'ătoriă la joo de cărți și âtă 
oă acum ese la ivâlă, că tot în casina reg- 
uicolară („Orszâgos Kaszino*)  a mai fost 
prins cu înșelătoria și deputatul Babo Emil. 
Descoperirea acesta o face acum „Magyar- 
orszâg*,  care spune, că Babo, având se 
împartă cărțile deputaților Kosztka și 
H’rsoh, cu oarl juca la o masă, le pacheta- 

se astfel, oă trebuia negreșit să oâștige. 
Kosztka îl văZu și doo-dată îl prinse de 
mână Zicend : „Emil, tu joci fals. Asta nu 
mai merge!*  Atunci „Emil*  îngălbeni oa 
mort și începu a se ruga de iertare ca să 
uu-1 silâscă a se sinucide*.  Tovarășii l’au 
iertat cu ooudițiunea, ea să se retragă din
tre membrii casinei și ai „Park-clubului*.

Atunci Babo sărută manile tovarășilor 
săi de cărți pentru-că l’au iertat, s’a retras 
de pretutindeni și a și plecat din Buda
pesta. Așa s’a ținut lucrul în ascuns aprâpe 
o lună, der aoum totuși rușinea s’a desco
perit. In sooietățile alese ale Budapestei o 
mare consternațiă.

—o -
Reuniunea învățătorilor români gr. 

or. din traotul Reghinului, după cum spun 
foile din Budapesta, ar fi fost declarata din 
partea ministrului unguresc de scâle ca 
disolvată, pe ouvânt, că luorarea ei ’1 s’ar 
fi părut bănuitdre. Noi nu înțelegem, cum 
s’ar fi putut întâmpla lucrul aoesta, căol 
dâră o reuniune nu se pote disolva numai 
eoă așa, fără niol o judeoată și fără de-a 
fi ascultat mai întâiti pe conducătorii reu- 
niunei. Așteptăm, ca vre-unul dintre mem
brii acelei reuniuni să ne arate, oum stă 
lucrul. De-ocamdată noi Zicem, oă membrii 
reuniunilor nostre vor face bine, decă se 
vor feri, mai ales ou ocasiunea adunărilor 
generale, de-a da prilegiu dușmanilor noștri 
oa să se ridice ou plângeri, căol ei fac în- 
tot-dâuna din țințar armăsar și le este 
binevenit și cel mai mic prilegiu pentru a 
oere împedecarea, ori ohiar închiderea reu
niunilor nostre.

— o —
Medic de cerc în Blașiu a fost ales 

Zilele acestea d-1 Dr. Alexandru Oodarcea, 
fost pănă aoum medic în Lesben. An mai 
candidat și doi Jidani, der au rămas cu 
buzele umflate, căci Românii nu i-au 
îmbulzit cu voturile.

Din Bucovina.
Cernăuți, 30 Martie a. 1896.

In N rul 50 al „Gazetei*  am amintit, 
oă Consistorul archiepisoopesc al Bucovi
nei, în frunte cu Calinesou, a dat un cir
cular la 19 Faur v. o. arătând, oă Minis
trul de cult e și instruoțiune a împărtășit prin 
nota dela 27 Faur o. denumirea lui Aroa- 
die CiuperoovicI de Mitropolit al Bucovi
nei și Dalmației. Am Zis atunci, că lumea 
se întrâbă, — de oe nu s’a făcut cunosoută 
în acel oiroular și numirea lui Vlademir de 
Repta de vicar general. Acest număr al 
„Gaz. Trans.*  a ajuns prin Cernăuți la 18 
Martie și era tare cântat și dorit, căci 
prin el s’a arătat lumii printre șire și îs- 
vorul, de unde a venit acâsta.

Se soie adecă — aZl o dăm pe față, 
— că alt archimandrit îșl ascuțise dinții 
să fiă archimandrit de soaun, seu după cum 
se spune în România locotenent de Mi
tropolit. Acest archimandrit se oredea 
acum atotputernic și-i mai Jipsia încă să 
fiă arohimandrit de scaun și apoi vai de 
biata archidieoesă din Bucovina. Der s’a 
înșelat amar și lumea se bucură, oă nu s’a 
făcut guvernului propunerea să fiă el ar
chimandrit de scaun, oi Rapta. De-ar fi 

ajuns el, atunol e’ 
ca un pașa pe la 
făout și în timp 
propunerea nu. 
Nicolae din / 
în propunere' 
vine nepot.

Destul 
dela 8 (f 
nescu în fr 
oular, car 
Repta. Și . 
țiunilor sub 
1896 aduci 
spune, că M 
voit să numâ 
mândrit Vladc. 
drit la Consisto 
năuțl. Așa a voii 
între aoele șire ot 
o ironiă, căol pe a 
piu archimandrit h 
ciroularul citat, c. 
vicarul general al Mi 
Mai avem un archil 
care-i director și Repta 
cât aoest archimandrit, 
mândrit, de soaun și nu 
mândrit făcut de Silvestru, 
drit dorea să fiă pote Mitre, 
ma prin numirea lui Repta 
ușa dinaintea nasului.

Circularul oitat mai spun 
sidiul țării prin emisul dela 3 i 
a dispus — are să fiă — că Repta 
întrodus în noul său serviciu. Și la 3u 
Martie o. a și fost întrodus de cătră Mitro
politul Arcadie în presența președintelui 
țării a baronului Goess, consilierului de 
guvern Pompe a membrilor consistoriali 
și a oierului din Cernăuți. La acâstă ooa- 
siune Mitropolitul Arcadie a ținut o cuvân
tare frumosă cătră locotenentul său Repta, 
arătându-i, că ei sunt avisațl a lucra mână 
în mână pentru binele bisericei și al na
țiunii, oa astfel o nouă eră să apără pe te
renul eclesiastic din Bucovina. ABta-i do
rirea țării, dorirea cea mai fierbinte a cle
rului din Bucovina/ AstăZl oând 8e repe- 
țesoe sus ia Mitropolie aoeea, ce-am spus’o 
și noi în nr. 50 al „Gazetei*,  oierul din 
țâră înoepe a spera, că s’a îndurat Dum- 
nedeu și a pus un sfîrșit nedreptății, ce 
era pân’aouina la conferirea de paroohn.

La 7 Aprilie n. Mitropolitul Arcadie, 
va pleca la Viena spre-a depune jurămân
tul în mânile Majestății Sale și apoi la 7 
(19) Aprilie va fi sânțit de cătră episoopii 
sufraganl: Dr. Gerasim PetranovicI din 
Cattaro și Dr. Nioodim Milaș din Zara, în 
biserica S-tei Treimi din Wiena. Ca pri
mirea Eminenței Sale a Archiepiscopului 
și Mitropolitului Arcadie, când se va îu- 
torce in țâră și va fi instalat sâu întronisat 
să fiă cât se pote mai splendită, s’a și for
mat un oomitet la 26 Martie sub preșe- 
dența vioarului general al Arohidieoesei 
Repta, având membri pe baronul Nic. Mu
stața, profesorul teol. Eus. PopovicI, prof. 
Dr. Voințohi, prof. Dr. Volcinsohi, oomi- 
8arul superior de finanțe Tyminski și 
inspectorul edifioiului reședinței Ilie Dirni- 
troviol. La ședința de constituire din 26 
Martie erau peste 80 de persone și s’a 
decis, ca acest oomitet să facă programa 
festivității și s’o aducă înaintea unei șe
dințe, la oare se vor chiăma persâne frun
tașe din tâtă țâra, cari apoi vor lucra în 
sferele lor de activitate, oa primirea se 
fiă cât se pote mai măreta. Așa se cuvine.

Căletorescu.

Preste 40 de familii rămaseră fără 
adăpost, fără o bucătură de pâne, fără ceva 
de dulce, cei mai mulțl rămaseră numai cu 
ce era pe ei. Mai mult de 400 vite cornute 
nu sciau unde să tragă, când veniră săra 
din câmp, nici un par, de care să lege, nu 
rămăsese, nici un semn — unde să se scie 
opri. Multe vaci nu audiră nici răgetul vi
țeilor lor, că și aceia căduseră jertfă fo
cului acelui groznic. Apoi, minunea minu
nilor, gândiai că-i făcătură, că chiar atunci 
și omenii erau toți împrăsciațl, unii pe la 
vii — sg vedă. ce este p’acolo, muerile — 
cele mai multe erau la câmp să vătjă dâcă 
fasolea-i câptă, să mârgă a doua di să o 
culâgă. Așa, când isbucni focul, erau p’a- 
casă mai numai babele și copii cei mici. 
Pe lângă aceea, în diua de Probeje—când 
se probodesce frunda și iârba de prind a 
gălbini — p’acele vremi nici tineretul nu 
era în sat, că nu juca ca acum, când și 
în posturi jocă. Așa stând trâba n’a fost 
cine să iee repede măsurile de stingere, âr 
fiind-că suflase un vent lin de cătră răsă
rit, focul se încinse în drâpta și ’n stânga 
și merse pârjol, ca într’un câmp, unde ni

mănui nu-i stă ’n cale. După ce se încinse 
în drâpta și ’n stânga, de erau vre-o 15— 
20 de case odată ’n flăcări, putură veni, 
că nimic nu isprăviră, nici nu putură scote 
ceva din case, șuri, cămări și poduri, nici 
nu putură pune stavilă focului ca să nu se 
lățâcă. S’a tot dus focul ca turbat pănă ’n 
grădina lui Bota Alexa spre mâZă di âr 
spre mâdă nopte pănă ’n grajdurile beșe- 
lerilor. Nici acolo pâte că nu se opria, 
dâcă nu trimitea DumneZeu sfântul o ploie 
repede și mare, care îl stinse cât ai bate 
’n palme. Beșelerii încă nu putură da aju
tor la stingere, ei fuseră învăluițî cu ar
măsarii, cari scoși din grajduri de frica fo
cului, oum simțiră mirosul fumului, ciuliră 
urechile și o tuliră la fugă; nu era putere 
care să-i rețină. Umplut’au nobilii armăsari 
vre-o 7 hotară, cu frânele și căpestrele după 
ei, fără stăpân fără călărași. Numai a doua 
Zi, ba pe unii numai a treia di ’i putură 
aduce la grajduri de prin satele vecine.

Par’ că văd și acum — după ce s’a 
mai domolit și focul și după ce a încetat 
ploia, — ce vedeniă tristă să arăta ochiu
lui. Colo un porc gras crepat zăcea într’o 

baltă de unsore, cum a ars cotețul pe el; 
dincolo 2 viței arși, numai câte-va ose mai 
rămaseră din ei, au ars în colniță, nefiind 
cine-i scote; colo o grâpă ca de var, un 
om scâte pe-o sapă ceva alb ca varul stins 
din ea; sunt berbințe cu brânză, au ars 
dogele și brânza s’a topit acolo și stă răs
pândind miros plăcut. N’au rămas chiar cu 
nimic o uliță de omeni, cea mai bogată 
uliță din sat, care și era numită „ulița găz- 
dacilor*.

De-odată cu sâra era plin satul de 
jele; cei scăpațl de năpastea focului aler
gară în ajutorul celor nenorociți, îi duseră 
pe la casele lor cu vite cu tot, le dădură 
adăpost și împărțiră cu ei bucăturile și 
hainele. La vatra focului au rămas străjl 
puse de primăriă, parte ca să nu mai erumpă 
focul, parte ca unii din cei desperați, să 
nu-șl facă sâma într’o bobotă de ne nădejde. 
Paguba cine să-o pâtă calcula, că grânele 
și săcările, orzele și ovesele erau tote pe 
la șuri, stogurl-stogurl, cele mai multe ne- 
îmblătite, numai în puține locuri erau îm- 
blătite; dâr îmblătite ori neîmblătite, se 
făcură scrum și fum ca jertfa lui Cain; fâ

nul încă tot era adus și așeZat jiredi ori 
clăi; pe câmp erau numai cucuruzele, otă- 
vile și strugurii; cu atâta s’au ales din ago
nisita dintr’un an, ba dintr’o viâță, că ce
lelalte erau fum și scrum.

Dâr am dis, că aceea era ulița boga
ților, mai la totă casa 4—8 boi, 20—60 
oi, apoi vaci, porci agonisită dintr’o viâță 
întrâgă. Deși vândură din vite și-i mai aju
torară și Creștinii cei neatinși de foc, și 
în scurt timp îșl ridicară case și șuri și 
grajduri nouă, îșl cumpărară grâu de să
mânță și de mâncare și âr se vădură așe
zați în lăcașurile lor.

Dâr nu mult se bucurară, că în săp
tămâna întâiu a postului de Crăciun, în 
puterea nopții, se audiră âră clopotele în
tr’o ureche și strigări pe uliță: foc, foo! 
Lumea sărea spăriată, ce-i! Unde-i foc!

In ulița bogaților!
Er luase foc ulița cea nouă, care ar

sese astă vâră, dâr acum era în cap de 
nopte și era un vânt de nu te puteai 
apropia-

Arse de nou ulița bogaților totă, fo-
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— Sâmbătă în 
□ta familiară 

venerabila 
'oanovici.
ă în Bra- 
de a treia 
e răpaus. 
din cele 

î convoiul 
>rul român 

fosif Micu, 
ne de popor 

zerse o lacrimă 
care în îndelun

gi l’a petrecut în 
adevărată mamă

i; pe un catafalc în 
lane gr. or.

am. a început ceremo- 
.ță era și un public nu- 

/, sosit anume cu trenul 
aceștia amintesc pe d-1 

r. Fr. Jekel, d 1 președinte al 
fanai E. Schullerus, d-1 asesor 

i, apoi d-1 directoi’ al scolei de 
x^iă L. Hintz și alțl onorațiorl și 

amici. Era mai departe preotul ev. lute
ran, protopretorele, fruntașii parochienl ro
mâni, fruntașii sași cu soțiele în costumele 
lor originale, er popor cât a încăput în bi
serică și în cimiterul bisericei. Serviciul 
diviD l’a îndeplinit parochul local, er răs
punsurile frumosului cor de școlari au fost 
aonduse de învățătorul Stefan Taus.

Predica funebrală, rostită de paroch, 
a fost îuduioșătore și a stors lacrimi din 
Dchii asistenților. In cimiter, înainte de așe
zarea în criptă, preotul evangelic rosti o 
cuvântare scurtă, dâr petrundătore, accen- 
,uând bunătatea inimei, cu care răposata
i tins tot-deuna mână de ajutor celor 
ipsițl.

Intregă ceremonia a corăspuns meri
telor neperitore ale nobilei răposate.

Etă, câte-va din faptele frumose, 
cari vor face ca numele ei nobil să fiă în 
zeci nemuritor:

Răposata este fiica fostului proprietar
ii mare arendator Rudolf loanovicî. Acesta 
edificase în comuna, unde locuia în Apața, 
comitatul Treiscaune, o biserică rom. gr. 
>r. la anul 1842. La anul 1888 biserica 
icâsta începu a se ruina așa, că în anul 
irmător a trebuit să se închidă. Sătenii 
le-acolo, aducendu-șl aminte de fiica bine- 
ăcetorului lor, defuncta d-nă Zoe Horst- 
nann, veniră în Brașov la ginerele densei, 
timatul d. Iordan I. Munteanu, asesor la 
edria orfanală, și-l rugară să stăruâscă pe 
ângă socra d-sale, ca să le ajute să-și potă 
;idi din nou biserica.

Stăruințele d-lui Munteanu au avut 
uccesul dorit, pentru-că atât d-na Horst- 
nann, cât și surorile d-sale: domnele Eca- 
erina Tomescu, Elena Mureș și Maria Po- 

powci, tote trei din BucurescI, în amintirea 
iubiților lor părinți, cu mare bucuriă s’au 
declarat gata a contribui la reedificarea bi
sericei. Poporenii au căpătat un ajutor de 
600 fi. dela vener. Consistoriu din Sibiiu 
toți ceilalți bani i-au dat numitele domne 
surori.

Biserica, edificată din fundament în- 
tregă din pătră, s’a terminat în tomna anu
lui trecut; în anul acesta s’au mai procu
rat alte obiecte necesare: odășdii, icone, 
candelabre și altele. In luna Maiîl se va 
face sfințirea.

Cu ce bucuriă dorea răposata cu su
rorile ei să fiă de față la sfințirea acâsta. 
Provedința Dumne^eâscă însă a întocmit 
alt-fel. Din patru surori, n’a mai rămas în 
viâță, de cât una: Elena.

Al doilea act de binefacere, care ca- 
racterisăză inima nobilă a răposatei, este 
disposiția testamentară asupra averii sale din 
Feldiora. Moșia, cam de 30 jugăre, tot pă
mânt bun de clasa primă comasat, se va 
administra de moștenitorii legali. Venitul 
curat, cam 500 fi. la an, jumătate îl vor 
primi moștenitorii, er din cealaltă jumătate 
se vor împărți în fiă-care an, înainte de 
Crăciun, o parte ca ajutore la 10—12 vă
duve române sărmane, 20 fi. între copiii 
săraci dela scâlele române 10 fi. bisericei 
luterane pentru pomul de Crăciun, er res
tul pentru scopuri bisericesc! și școlare din 
comuna Feldiora.

Acestea sunt oununa neveștezită, aces
tea sunt monumentul neperitor, acesta este 
esemplul nobil, pe care îl lasă în urma sa, 
acâstă matronă venerabilă, care și pănă era 
în vieță, a fost un model de bunătate.

Fiă i memoria binecuvântată!
Un asistent.

ProducțiunT și petreceri.

0 producțiune teatrală declamatorie», 
se va ține în A.-Iulia, Marți în 7 Aprilie 
st. n. (a treia di de S. Pascl) în pavilonul 
de sticlă dela „Sdreu. După producțiune 
urmeză dans. începutul la 71/, ore sera.

Bilete de intrare: locul I. 1 fi. 20 cr., 
locul II. 80 cr., locul III. 50 cr., partere 
20 cr. Venitul curat este destinat în favo
rul ambelor scole române din A.-Iulia, în 
părți egale.

Program: 1) Creațiunea femeii tr. A. 
Radu, declamată de d-șora Victoria Roșea; 
2) Rugămintea din urmă de Coșbuc, decla
mată de d-1 Camil Velican\ 3) O nopte fur- 
tunosă comediă în două acte de I. L. Ca- 
ragiale.

Personele: Jupan Dumitrache Titirca 
Inima Rea, neguțător, proprietar și .căpi
tan în garda civică d-1 Juliu Roșea; Nae 
Ipingescu, subcomisar de clasa Il-a, amic 
politic al lui Dumitrache d-1 George Da
vid; Rica Ventuarianu, amploiat, student 
în drept și publicist d-1 Candin Suciu; Chi- 
riac, tejghetar, om de încredere a lui Du
mitrache și sergent în garda civică d-1 Cor

nel Crișan; Spiridon, băiat de prăvăliă la 
Dumitrache d-1 Dumitru Mosora; Cocona 
Veta, consorta lui Jupan Dumitrache d-na 
Margareta Moldovan; Cocona Zița sora ei, 
divorțată de Ghița Tircadau d-șora Victoria 
Roșea. 4) Cine-i Nuham, de Speranță de
clamată de d-1 Antoniu Filipescu.

*

Iuvitare la Producțiunea .și petrecerea 
colegială arangiată de „Societatea sodalilor 
românlu din Brașov. Produoțiunea se va 
ținea Luni în 25 Martie st. v. 1896, a 
doua Ji de Pascl, în sala Hotelului Central 
„Nr. 1«.

Programul produoțiunei: 1. Musică. 
2. „Marșul cântăreților1*,  de C. Porumbesou, 
eseoutat de Corul Sodalilor. 3. Declama- 
țiune, de C. Voiau. 4. Musică. 5. „Uite 
marnă colo ’n satu, horă de G. Duna, ese- 
outată de Corul Sodalilor. 6. Declamațiune, 
de C. Sibian. 7. Musică. 8. „Iorgu dela 
Sadagura“, comedie în 3 acte de V. Alee- 
sandri.

*) Pe la noi die la șerpe gândac, sciu însă 
și ce e șarpele, d6r acest termin îl folosesc nu
mai rar.

începutul la 8 6re sera. După pro
ducțiune urmâză dans. Comitetul sooietății 
sodalilor români. Intrarea de personă 80 
or. v. a. Bilete se pot căpăta la d-1 D. 
Eremias, la librăria Nicolae Ciurou, la Ca- 
sina română și sera la oassă. NB. Ofertele 
marinimose se primesoe ou mulțămită și se 
vor chita publice.

*
Concertul musicei militare din loc, 

ce se va da Marți sera in Sala de concerte, 
are un program bogat, constătător din 10 
puncte. începutul la 7’/2 ore. Intrare 
30 cr.

Câte-va cuvinte despre Hemoroide, seu 
trânjii.

Hemoroidele, care în termini po
porali se numesc și trânjii, se de
rivă dela vorba elenă algoggolg, din 
alpa, (sânge), și (curge), în limba 
germână se numesc Hoemorrheiden, 
goldene Ader. Acâsta bblă a fost 
studiată încă din timpii cei mai vechi, 
așa o găsim menționată în mai multe 
scrieri ale lui Hippocrate părintele 
medicinei (cevres complitea, trad par 
Litre. Paiis 1844, t. IV., Aphoris- 
mes, sect. 3 et. 6).

Hemoroidele sunt o bolă predo
minantă și lesne se mută din locul 
ei și se depune pe alte organe ale 
corpului și produce alte maladii: 
apare în ori-ce timp și latotă etatea 
atât bărbătescă cât și femeiesea, pănă 
chiar și la copilul din fașă, der mai 
cu semă la partea bărbătescă dintr’o 
vieță sedentară, adecă aceea, ce este 
împreunată cu o ocupațiune mai mult 
șecjend. Acestă bblă este caracteri- 
sată printr’o scurgere de sânge pe 
partea rectală seu anus (șecțut).

In tinerețe atât la partea băr- 
bătâscă cât și la cea femeescă este 
un rest de sânge din sistemul vase
lor arterielor, care se introduce prin 
părțile cărnose ale corpului pentru 
hrănirea lor. Acest sânge este de o 
cofore roșietică, limpede și curge 
forte lesne. Dela etatea înse de trei
zeci de ani, când corpul plecă spre 
bătrânețe, acel sânge scade și restul 
lui merge în vasele sistemului vine
lor din fața corpului.

El este de o colore negru ro
șiatic, gros și curge forte anevoiă 
prin vasele lui și este forte aprin
zător de elementul veninului și de 
alte substanțe, pe care le adună din 
tote organele corpului și mai cu deo
sebire din ale pântecelui, vine pe 
urmă în organul ficatului, de unde 
se pornesce în jos în intestinul gros 
(șeZut), din care ese din timp în 
timp un liquid mucos seu sânge gros 
și arZetor, care se numesce hemo- 
roide seu trânjii.

Cei care au vieță muncitore și 
o hrană simplă și cumpătată, la care 
priu sudorile corpului ambele sis
teme ale vaselor sângelui se țin în- 
tr’o egală circulația a echilibrului 
lor de sănătate, — simțesc prea pu
ține supărări ale trânjilor. Din acesta 
der reese, că felul de viețuire și de 
ocupațiune a omului produce bbla 
de hemoroide (trânjii).

Hemoroidele sunt mai întâiQ de 
doue feluri, hemoroide interne și ex
terne. Hemoroidele din afară și din 
lăuntru sunt mai pericufose vieței 
de cât cele mucdse, fiind-că produc 
de multe-orl curgeri de sânge, care 
nu se pot opri în tot timpul. Tim
pul deschiderii și a curgerii trânjilor 
se întâmplă mai din vreme sâu mai 
târZiu de etatea de trei Zq<A ani 
și este urmată de următbrele simp- 
tome: greutatea corpului și tragere 
la somn, dureri și amețelă de cap 
și constipație (încuerea stomacului), 
o arsură și o durere la capul stoma
cului, nepoftă de mâncare și sete, 
dureri de mijloc și de șele și jun
ghiuri prin pântece cu o mâncări me 
de corp și cu tușă secă, eșirea afară 
cu sânge, care eșire nu este în tot- 
deuna cu sânge, și udul roșu arZe
tor și drojdios.

Scurgerea de sânge la început 
vine de doue seu trei ori în an, mai 
în urmă înse se măresce și vine la 
doue, trei luni odată, pănă în fine 
se stabilesce de vine în fiă-care lună 
odată, care urmeză pănă la bătrâ
nețe, când scade și se răresce scur
gerea din timp în timp, când se trans
formă într’o materiă mucosă atunci 
înceteză de tot.

Acestă bolă este un produs al

iul sburâ în piață și arseră și acolo două 
ase, frica era mare, îngălmășala și mai 
oare. Cei păgubiți la Probeje, rămaseră er 
ără adăposturi, fără pane, fără nutreț la 
•ite și fără haine. Focul ăst din urmă i-a 
upt de tot!

Nici nu mai cercară acum în cap de 
>rnă a-șl face alte locuințe, ci se aședară, 
are pe unde putură, pe la cei Creștini, er 
ițele le ținură cu pae căpătate de pomană, 
himăvera, după ce-șl făcură âr căsuțe și 
jardurl, erau — după cum se cp00 — ca 
ămașl de foc; nici haine, nici bucate, er 
ițele câte biată le mai aveau, erau slabe 
a gardul, ca cele iernate numai cu pae de 
omană. Vai de cel ce-i silit a trăi cu bu- 
ate și nutreț de pomană!

Omenii se mirau, că de unde a putut 
eni într’un an două plăgi așa eumplite pe 
na și aceeași uliță?

Focul dela Probeje diceau, că s’a is- 
at din pipa unui nesocotit, ce nu se ade- 
eri, der de unde s’a iscat al doilea foc? 
limenl nu-și pute da sema, că la vre-o 4 
ase începu focul de-odată.

* **

Trecură 12 ani, satul uită încet cu 
încetul pagubele cu cele 2 focuri, dâr cei 
păgubiți le simt pănă ’n diua de adi și le 
vor simți și copii de copiii lor, că-șl știr
biră moșiile, ca să se potă âră pune în 
rând, cum au fost. Destul că după 12 ani 
se întâmpla că un câne turbat mușca pe 
Joji teglariului, un ungur opincar, băr- 
daș de profesiune, alt-cum lumea-1 ține om 
gata spre ori-ce faptă. In scurt timp după 
mușcătură începu a-1 jitrui și pe el tur
barea. Alerga de-a lungul satului sbierând : 
feriți-vă de mine, 6U sunt turbat, m’a bă
tut Dumnezeu, că eu am aprins ulița bo- 
gaților în amândouă rândurile, dâr nu din 
mintea mea ci m’a îndemnat un om, pe 
care nu-1 pot spune, că m’am jurat, că nu 
l’oifi spune.

Lumea se încrucea, când îl audia; 
mulțl credeau, cei mai mulți însă diceau 
că aiurâză, vorbesce în lături, că începe 
a-1 jitrui turbarea.

Primarul îl prinse, îl legă și-1 trimise 
la spitalul comitatului. Satul rămase pe 
gânduri: de-i drept, că el a aprins ulița 
bogaților, bre cine l’a îndemnat și de ce?*

Era lângă drumul cel mare o casă 
frumosă acoperită cu șindile, lângă ea șură 
și grajduri asemenea acoperite cu șindile, 
lângă ele multă adunătură, fân, pae, otavă 
și lângă grajd o grămadă mare de gunoi, 
sămn că grajdul e plin de vite, stăpânul 
casei om cu stare. Acela era Ionu Stiopu
țului, om frumos, om de omeniă, gazdă 
bună curator la biserică și avea numai un 
copil. Nu avuseră cu suflet de om vorbă 
legănată, decât cu cumnatu-s’o, cu Ion Olo- 
ierul, se certase odată pentru partea din 
moșiă, ce Oloierul nu voia să o dea suro- 
rei sale, ce era măritată după Ionu Stio- 
puțului. Dâr doră dintr’o certă, cine-și gân
di», că s’a nasce un lucru mai mare ? Nea
murile se mai și certă, și âr se împacă, că 
omenii nu-s sfinți din cer să nu mai aibă 
și câte-o pricină, câte-o neînțelegere.

Dela întâmplarea cu focul cel groznic, 
care bântui ulița bogaților în două rânduri 
Ionu Stiopuțului era tot posomorit, tot în
gândurat. Omenii credeau, că-i bolnav, că 
nu era Duminecă și sărbătore să nu ducă 
la biserică prescuri, și să nu stee „la da- 
rurl“. Făcea milostenii cu săracii, ajuta cu 
carul și cu plugul pe cei lipsiți, ducea 

lemne din pădure cu carul lui și cu vitele 
lui la cei ce nu aveau vite și car și nu 
lua nici o plată dela nime pentru facerile 
de bine.

Când audi Ionu Stiopuțului că loji 
teglariului a turbat și că striga de-a lun
gul drumului, că el a aprins ulița bogați
lor în amândouă rândurile, ci nu din mintea 
lui, ci amăgit de un om, pe care s’a jurat 
că nu l’a spune în veci, când audi că l’au 
legat și dus în spitalul comitatului, atunci 
Ionu Stiopuțului să înveseli ca din senin, 
prinse a juca singur și a hori, der a hori 
în mod jalnic:

Vai de mine, ce-am lucrat, 
Trebui-mi-ar capul spart 
Și sdrobit ca la gândac*)  
Ce-am făcut să nu mai fac!

Era nebun! Tot juca câte-un scopot, 
apoi decă se obosea, 86 punea pe un scaun și 
cu cotele pe mesă și cu capul în pumni 
începe a cânta; der nnmai cântarea asta 
o cânta și dăcă se obosea cu cântatul, se
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vieței sedentare (care duce o vieță 
mai mult șefiend), care se întinde în 
popor și mai cu deosebire în clasa 
înaltă din timp în timp mai mult, 
care se mai înainteză și din causa 
artei celei rafinate a bucătăriei, adecă 
din complicațiunea preparațiunei bu
catelor cu tot felul de substanțe iri
tante pentru stomac (acbsta se în
tâmplă la bucate cât și la beuturi), 
pe care clasa cea de jos, care duce 
o vieță simplă și muncitbre prin ac
țiunea continuu mișcătbre a corpu 
lui, nu o cunbsce.

In resumat înse hemoroidele se 
produc în urma unui anumit mod 
de vieță seu sunt hereditare (moște
nire) de la părinți. Acei, carî stau 
mai mult în cameră și care mancă 
tot lucruri alese beu beuturi spirtbse 
făcute cu esențe, sunt fbrte mult 
atinși de aeestă bblă. Țăranul înse, 
care tot anul să hrănește cu mân. 
cări simple, care nu mâncă carne 
decât Dumineca și la c}il® mari, care 
asemenea nu bea bere și vinuri tari, 
ci bea numai apă, pe acesta nici
odată nu îl atinge aeestă bălă.

Hemoroidele sunt o bdlă forte 
apăsătbre, care la începutul ei, ceea 
ce dureză mai mulțl ani, nu este 
primejdidsă.

Mâncărimea și arsura la aeestă 
bălă este fbrte neplăcută, une-ori 
ibrte torturătdre, der mai torturător 
este efectul lor asupra spiritului, căci 
face pe pătimaș nervos și supărat.

Trebue dâr ca bolnavul atins 
de aeestă boia se se îngrijescă cu 
mare băgare de semă, ca reul se nu 
se mărescă și se devie mai grav.

Un alt simptom eBte o mâncă- 
rime mare, un fel de usturime sâu 
de ciupâlă, care este produsă de cir
culația neregulată a sângelui. Decă 
înse sunt multe hemoroide, multe 
nodosități de acestea pe intestinul 
gros, atunci ele împedecă și scaunul. 
De aceea der bolnavii au de cele 
mai multe ori și constipațiă (încue- 
tură); la deșertarea scaunului de re
gulă este tare la început, er după 
aceea urmeză diarea (eșirea afară 
prea multă și subțire).

Urmările hemoroidelor se simpt 
prin aceea, că capul devine greoiu 
și disposiția se schimbă, când iritat, 
când abătut; bolnavul este deBcura- 
giat și violent; în cele mai multe 
cașuri hemoroidele pot duce pe om 
chiar Ia nebuniă, și chiar îl împinge 
și la sinucidere.

Hemofoidele sunt nisce globu
lețe pline cu sânge, care apar la es- 
teriorul seu la interiorul corpului, 
din care curg seu nu curg sânge.

După cum am <Ț8 mai sus, din 
■când în când la un anumit timp mai 

des seu mai rar, aceste globulețe 
se sparg și curge sânge. La spar
gerea acestor globulețe bolnavul se 
simte mai ușurat.

Cu cât globulețele apar mai nu- 
mărbse și cu cât ele se sparg mai 
des, cu atât pot deveni mai văte- 
mătbre părților ocupate de ele. Din 
acestea der nu este rar se se pro
ducă la mațul anusului (șezutului) 
fistule și alte bube.

Tratamentul. Tratamentul seu me
todul de vindecare al hemoroidelor 
este forte vast, de aceea der noi aici 
vom căuta a arăta numai metbdele 
cele mai bune, cari au dat resultate 
satistăcătăre tuturor medicilor, ce 
le-au întrebuințat. Afară de medica
mentele pure prescrise de sciința 
Pathologiei interne, noi vom căuta 
pe cât ne va fi posibil a arăta di
feritele medicamente prescrise de me
dicina poporală seu casnică, cari me
dicamente se pot prepara și în casă 
în localități unde nu se află farmaciă 
(spițăriă seu potică).

Renumitul doctor Van Ryn, arată, 
că a constatat cu un bun succes în 
timpul unei practice de 25 de ani, 
că hemoroidele se vindecă radical 
prin întrebuințarea oleiului de in prds- 
pet. Din acest oleiu bolnavul se bea 
câte 30 grame dimineța și 30 grame 
sera în curs de cel mult cfece fiii®, 
în care timp bolnavul se simte fbrte 
bine. Se recomandă însă, ca bolnavii 
se nu bea beuturi alchoolice (adecă 
spirtbse) și se aibă o mâncare hră- 
nitbre. (Annales de medecine de Rou- 
ler, 3-iem livraison, 1850, et Bulle
tin gânâral de therapentique, 15 Juni 
1850).

Acest 'medicament, care este 
fbrte simplu și care costă fbrte pu
țin aduce însă un mare serviciu pen
tru bolnavii de hemoroide. Doctorul 
Hildebrandt recomandă tartratul de 
potassă, sub formula următbre : Tar- 
trat de potassă 4 grame, extract de 
gențiană 1 gram 25 centigrame, și 
apă de melissa 90 grame. Tote aces
tea se se pună într’o sticlă, se se 
amestece bine, și se se iee câte o 
lingură dimineța și una sera înainte 
de culcare. Doctorul Smith reco
mandă o pomadă (unsbre) fbrte bună 
contra hemoroidelor, a cărei formulă 
este următorea:

Nuca de galle în praf fin, (go
goși de ristic) și Pulvere de opium 
din fiă-care câte patru grame. — Un
guentul mercurial 8 grame, și Axon- 
gia (untură seu grăsime) 30 grame. 
— Din care se va face o pomadă 
(unsbre), cu care se va freca în fiă- 
care dimineță și seră pe anus (șe- 
c|ut) și se va introduce chiar și în 
șocjut câte-o mică cantitate.

Pentru-că hemoroidele mai în 
tot-deuna sunt însoțite de constipațiă 
(încuetură) și spre a se înlesni eșirea 
afară, care este un bun mijloc pen
tru curățirea hemoroidelor, se pre
scrie de regulă în tot-deuna medi
camente purgative (care produc eșire 
afară) și anume următbrele pilule 
seu hapuri, a căror formulă este ur- 
mătbrea:

(Va urma.)
Prof. Dr. Elefterescu.

Cultura trifoiului roșu.
Astăzi, când numărul plugarilor 

s’a sporit văcțend cu ochii, când aceș
tia au început a tot rupe din fena- 
țele naturale, cultivându-le cu bucate, 
când comasările sunt introduse pe 
cele mai multe locuri, în urma că
rora vitele trebue se se țină și vara 
în grajd, când fânul natural și otava 
se scumpesc din an în an tot mai 
tare: cultura trifoiului roșu se im
pune nu numai în economiile mai 
mari, ci chiar și în cele mai mici, 
în câmpurile comasate, ca și în cele 
necomasate.

Trifoiul roșu și trifoiul alb se 
cultivă ca și măzărichea pentru nu
trețul lor verde seu uscat, ce-1 dau 
animalelor domestice. In economiile 
mai mari, în câmpurile comasate, 
precum și în apropierea orașelor cul
tura lor a făcut și pănă acum pro
grese (înaintări) îmbucurătbre.

Pământurile cele mai bune pen
tru cultura trifoiului, sunt cele mai 
umede și cam vărose de pe la șesuri, 
că în asemenea locuri îi priiesce mai 
bine se pote vedea de acolo, că cel 
alb cresce și de sine singur, necul
tivat de mâna omului.

Cerințele de căpeteniă, sub cari 
se pbte cultiva trifoiul mai cu suc
ces sunt: pământul, sămânța și planta 
umbritore, cu care se sernenă.

Ce se ține de pământ, acesta 
trebue se fiă înainte de a se cultiva 
trifoiul în el, seu ogor, seu cultivat 
cu plante de sapă, seu apoi făcut 
ogor încă de pe tomnă, ca ast-fel 
locul se fiă cât se pbte de bine cu
rățit de buruenă.

Sămânța de trifoiu se pote să- 
măna peste vară ori și când; în de 
obște se semăna primăvara și ea, ca 
și celelalte semânțe de primăvară.

Semănatul se pbte face în hol
dele de tomnă, cosindu-se în ase
menea cașuri după secere cu miriștea 
dinpreună, sâu cu o plantă umbri- 
tbre, ca: orz, oves seu altăierbă spi- 
cosă, cu cari apoi se cosesce împre
ună după ce au crescut.

Când trifoiul se sernenă în hol
dele de tbmnă, acestea se grapă în
dată după semănat, seu sernenă îna
intea unei ploi, când apoi nu mai 
trebue grăpate, debrece fiind sămânța 
lui tare măruntă se astupă și de sine; 
când însă se semăna cu o plantă 
umbritbre, atunci se sâmănă și grapă 
mai întâiu aceea, apoi sămânța de 
trifoiQ, care sâu se pune cu mașina 
în rânduri, Bâu se aruncă împrăștiată 
din mână.

Pe un jugăr catastral trebue să 
se semene cel puțin 15 chilograme 
de sămânță, decă voim ca trifoiul 
să se facă destul de des și subțire. 
Unii economi, când sernenă trifoiul 
primăvara prin holde purced în mo
dul următor:

Se ia într’o traistă sămânță de 
trifoiu amestecată cu năsip de cel 
mărunt, ca se nu alunece din mână 
într’un loc prea multă, er într’altul 
prea puțină și ast-fel se începe se
mănatul mergând pe o brazdă de 
loc și venind pe ceealaltă, făcând 
tot la trei pași anumite semne prin 
holdă, ca se se potă vedea pănă unde 
a căfiut sămânța.

După ce s’au secerat holdele, 
trifoiul începe a se desvolta și a 
cresce tot mai bine, așa ca încă în 
anul prim se pbte cosi odată seu de 
două-ori, după cum e pământul și 
umblă și timpul. In anul al doilea 
se lasă apoi miriștea respectivă ca 
trifoiște și se pbte cosi de câte trei 
patru ori, după cum umblă și tim
pul. In anul al treilea, decă n’a pe- 
rit prea mult trifoiu, se mai lasă 
tot de cbsă, eră dâcă a perit de tot, 
se ară și se semăna cu o altă sămă- 
nătură de tbmnă sâu primăvară.

O sămânță bună de trifoiu tre
bue să aibă formă ovală (lungărâță) 
colbre galbină violetă, se fiă sclipi- 
ciosă și fără miros. Un hectolitru 
din o asemenea sămânță trebue se 
tragă câte 81 până ’n 82 chgr. Din 
100 fire de asemenea sămânță tre
bue să încolțescă 90. Incolțirea la 
timp priincios, trebue să urmeză după 
8—10 cjile.

Esaminarea sămânței de trifoifi 
se pbte face cu lupa ordinară (glaja 
măritbre). In timpul din urmă s’a 
întrodus și din partea statului o con- 
trolă mai aspră pentru vânejătorii 
de asemenea semânțe, trăgându-se 
nisce fiori prin gura sacilor și plum- 
bindu se capetele acelora.

Scopul esaminărei și controlării 
sămânței de trifoii! este, ca aceea 
să nu se mai potă vinde în neguță- 
toriă amestecată și falsificată cu au
relia și iniță, cari sunt cei mai mari 
dușmani ai ei. Din causa acesta s’au 
și aflat, în timpul din urmă, mai

"ovia cu pumnii peste cap pănă tot se vi
neția.

Muerea plângea, copilul — care amu 
■era holteieș — plângea plângea și vecinii 
și neamurile și străinii de mila lui. El însă 
eu vorbe blânde îi mângâia se nu plângă, 
apoi ăr prindea a juca și a hori. Se adu
nase satul ca la comediă la el; prietinii îl 
luau cu buna; muerea aduse pe popa să-i 

, cetescă, ba aduse 7 popî se-i facă maslu 
.și aduse un fălcer să-i slobodă sânge.

Der tote fură înzadar, nu făcea la 
nime nici un rău, asculta tot ce-i spuneau 
prietinii și neamurile și popa și doftorul, 
der nu dicea nimic, numai plângea înădu
șit și-și da cu pumnii preste cap. A venit 
și cumnatu-s’o la el Ion Oloierul, și-a în- 
■cercat și el să-l iee cu buna, se nu se sdro- 
bâscă... der el, cum vădii pe cumnatu-s’o 
prinse a plânge și mai tare, îi curgeau la- 
■crămile ca bobul pe obraz la vale și dise 
numai atâta: Iartă-mă, cumnate, iartă-mă 
și prinde vitele la saniă — că era ierna — 
și mă du în oraș la ișpitaiul nebunilor, 
■eu sunt nebun, mi-am pierdut mințile, 
du-mă, dâr tu cumnate să mă ducî în oraș 
în ișpitaiul nebunilor, că de m’ai stau aci, 

mă tem, că fac morte de om și-mi îngreun 
sufletul și mai tare.

Toți plângeau de mila lui, nime nu 
cuteza să dică nimic. Toți se mirau că din 
ce să fi. nebunit el așa de-odată, amu iârna, 
că încă de ar fi vâra — ai dice că o mân
cat mătrăgună, der amu erna, el, omul cel 
milostiv, din ce să fi nebunit?

Cumnatu-s’o cu fecioru-s’o prinseră 
vitele la saniă, el luă bonda cea mare de 
berbece în spate și se puse pe saniă și 
păn’ la oraș n’a gremujdat nimic. Acolo, 
după ce l’au băgat în spital, cel dintâi cu
vânt ce l’a scos din gură a fost: domnule 
doftor, ce face loji teglariului dela noi, 
care a venit mai alaltăerl aci ca turbat? 
Doftorul se uita lung la el și-i răspunse: 
se află mai bine, der și pe dumniata te-a 
mușcat doră cânele cel turbat?

— „Hei!“ răspunse Ionul Stiopuțulni 
suspinând, de gândeai că i-se rup băerile 
inimei, „domnule doftor, m’a mușcat și pe 
mine un câne turbat și mă rode și amu, 
âtă de aci — arătând inima — âtă de aci 
mă rode tot mereu de 12 ani, amu trebue 
să crep.

Și începu a cânta:
Vai de mine, ce-am lucrat, 
Trebui-mi ar capul spart 
Și sdrobit ca la gândac 
Ce-am făcut să nu mai fac!

— „Der cea-i făcut ?“ întrebă dof
torul.

— „Ce-am făcut? Ce-am făcut eu să 
nu mai facă nime nici la dușmanul cel de 
morte; eu am plătit 4 mierțe de grâu cu
rat la loji teglariului și l’am îmbătat, și 
m’am îmbătat și eu cu el, și l’am jurat la 
nime să nu spună“.

— „Ce să nu spună? Să nu spună, 
că v’ațl îmbătat împreună ?“ întrebă dofto
rul, lângă care era și judecătorul.

— „Ba nu, să nu spună la nime, că 
eu l’am cumpenit de a aprins pe cumna
tul în 2 rânduri dup’ olaltă și cu el a ars 
o uliță de omeni nevinovațl. De atunci me 
tot rode cânele cel turbat de aci (arată la 
inimă) și mă rode — domnule doftor și 
n’am ce-i face. Scote-l de acolo, domnule 
doftor, că-țl dau dumitale tot ce am pe 
mine, și cureaua, în care am 7 zloțl buni, 
și pieptarul și sumanul și bonda și ciorecii 

ții dau, domnule doftor... merg acasă num a 
’n cămașă și ’n ismene numai scote cânele 
cel turbat dela inima mea.

*

A doua di veni vestea ’n sat că peste 
nopte loji teglariului și-a sdrobit capul de 
cornul cuptorului celui de fier din chilia, 
unde era închis; er pe Ionu Stiopuțului 
l’au găsit în patul lui mort pe spate, cu 
ochii înholbațl, cu limba scosă și cu dege
tele dela amândouă mânile încleștate în ju
rul grumazului, se sugrumase.

Omenii îșl făceau cruce și diceau: 
Feri Domne pe totă lumea, de ce nu i-ai 
ferit pe ei; unii din cei păgubiți de foc 
cjiceau: Dumnedeu să-i ierte, că și-au is
pășit păcatele pe asta lume! Singur Ion. 
Oloieriul, când a audit de mortea cea crân
cenă a lor, a încruntat din sprâncene și 
a dis:

Dumnedeu nu bate cu bâta!

I. P. R.
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multe sisteme de ciururi (triere) pen
tru alegerea și curățirea ei?

Cel mai bun ciur pentru alege
rea și curățirea semenței de trifoiu 
este cel aflat de Thallmayer, cu care 
se pdte curăți pe 6ră dela 80—100 
chgr.; el se p6te procura dela firma 
E. Khiine din Moșony cu prețul de 
45—50 fl,

(Va urma.'

Nou abonament
la,

SĂZ1TA TBOSILVAIISI

SPrețul abonamentului!
Pentru Austro-Ungarîa:

Cu fl AjwiHîe st. v.
«e deschide nou abonament la 
eare invităm pe toți amicii și spri
jinitorii fotei mostre.

pe ixzx an ................... ia a.
pe șese 1-o.xli .......................... e fi.
pe trei lixni .......................... 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe nn axx
pe șese 1-iaja.î . . . . 20
pe trei 1-a.rxi . . . . io

Abonamente la numerele cu data
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
,-pe un an .......................................... 2 Si
pe șese luni ..................................... I fl.

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei^,

POVEȚE.
Pantlici de metasă negră, stofă, 

ori cravate se curăță forte bine cu 
. cafea fierbinte. Mai întâiu se șterge 
stofa cu o cârpă indie, apoi se pune 
pe masă și se frăeă bine cu un bu
rete muiat în cafea fierbinte și stră- 
curat bine. După-ce stofa s’a uscat 
încâtva, se întorce și se frecă pe cea
laltă parte.

*
Pentru a spăla năfrămî de mă

tase, așa ca să fiă ca nouă, trebue 
se se radă cartofi crucji, se se stdrcă 
zama lor și în zama acesta să se 
spele năframa, însă fără săpun și 
pe. urmă trebue încă pănă e udă 
călcată.

Unt mai vechili, mai acru, pentru 
a se face erăși prospăt, trebue fră
mântat în lapte și pe urmă spălat 
erăși în apa și astfel îșî redoben- 
desce erăși gustul cel bun, ca și cum 
ar fi prospăt

Coji de cartofi uscate în cuptor 
se pot întrebuința bine pentru a 
tace iute foc. Pui peste aceste coji 
jăratic mărunt și astfel arde focul 
minunat.

*
Prepararea săpunului. Se stinge 

într’un vas mai mare (seu căldare}
5 chilograme de var, pe urmă mai 
pui în acest var stins 10 chilograme 
sodă calcinată. Se fierb apoi 40Ltre 
de apă și se târnă acesta apă clo- 
cotindă pe amestecătura de var și 
de sodă, der mestecând mereu; se 
acopere și se lasă să stea astfel pănă 
a doua (ți- Leșia, ce se formeză ast
fel, se tornă a doua-di frumos în- 
tr\un vas, er pe amestecătura, ce a 
rămas, se mai tornă 32 litre de apă. 
Leșia întâi o pui la foc și se fierb 
în ea 7r/2 chilograme de său. Când 
vedl, că leșia scade, mai torni din 
leșia de a doua. Adaugi la seu încă 
1/4 chilogram de sare și după-ce fierbe
6 ore, săpunul e gata.

Caracterul după trăsurile feții.
Omenii, al căror nas vâcjut din profil, 

este arcuit, sunt de ordinar spirituali și 
duc o convensarțiă plăcută.

Cea mai bună combinațiune este după 
părerea fisionomistului, un nas proeminent 
și o bărbiă îndrăsnâță.

O frunte rotundă, boltată și străbă
tută de o încrețitură perpendiculară indică 
un temperament înțelept și discrețiunea.

Nasurile, cari au pe laturile lor sbâr- 
citurî, cari nu dispar nicl-odată cu totul, 
sunt proprii naturelor lacome de a câștiga 
bani repede și în orl-ce chip.

O frunte a cărei parte superioră se 
bombâză pe când partea inferidră se lasă 
spre ochi este un indicii! al slăbiciunei in
telectuale.

Cugetul, cercetarea și voința stau în 
partea supei >ră a feții, er în partea infe- 
ridră se află sediul activității și al ac- 
țiunei.

Fruntea lungă a cărei piele netedă 
nu presintă încrețituri caracteriseză natu- 
rele reci și egoiste.

Când colțurile gurei închină spre jos, 
ele indică un bărbat ori o femeiă dispre- 
țuitore și încăpățînată.

Nasul ridicat subt o frunte lată și 
bombată aparțin personelor despotice și de 
caracter urît.

încrețiturile regulate ale frunții, în
crețiturile paralele cu sprâncenile se găsesc 
la omeni forte inteligențl și forte energici.

Sprâncenile orisontale, pline și regu
late sunt un indicii! de pricepere, de ho- 
tărîre și de capacitate pentru a înțelege și 
a esecuta.

Sprâncenile arcuite și proeminente in
dică facultăți mari de pricepere avendu-se 
în vedere forma și coldrea; pictorii cei mari 
au aprope toți ast-fel de sprâncene.

Nasurile mari sunt tot-d’auna însoțite 
cu trăsături mari sunt de bun seu de rău 
auguriu, ele sunt determinate prin carac
teristica lor propriă.

Omenii de bun simț, delicațl și rafi
nați au pleopele delicate și adumbrind cel 
puțin partea superioră a ochiului.

Ochii negrii, strălucitori uniți cu o 
gură decisă și gravă sunt indiciul bunului 
gust, al eleganței, al unei judecăți sănă- 
tose și adesea ori al unui caracter puțin 
generos.

O fîsionomiă, care nu sohimbă espre- 
siunea ei în timpul conversației arată ori 
prudență, ori stupiditate după celelalte 
semne caracteristice.

Ochii trebue se fiă la distanță unul 
de altul esact cât lărgimea unui ochiți; o 
depărtare mai mare indică prostia, o de
părtare mai mică, viclenia și șiretenia.

(„Am. Progr. Rom,“)

O B u m e.
Din scala.

învățătorul: Spune-mi Ioane 
câte-va substantive!

Șoo 1 arul: Pisica, șorecele etc.
înv: Dâoă s’ar întâmpla să între aiol 

în soolă un șoreoe, atunci ce ai $ice tu: 
că a intrat în școlă un șâreoe, ori un sub
stantiv ?

Școl: Eu atunci ași dice: că în 
soolă a întrat uo substantiv.

înv: Și dâoă l’ar vede pisica, oe i-ar 
face substantivului?

Șool: Pis'ioa vădend substantivul, l’ar 
mânca.

înv; Decă stă astfel luorul, mai avem 
substantive î

Școl: Numai avem.
înv: Și de oe nu ?
Șocl: Fiind-oă le-a mâncat pisica.

*
Zapisul Țiganului.

Un ursar îșî vendu-se ursăica sa altui 
ursar. Ca să nu aibă în viitor vre-o ne
plăcere, ei se duo la notar, ca să le facă 
contractul de vexare. Notarul prinde oon- 
deiu și să apuoă de scris. Țiganul oel cu 
ursoioa vândută, văcjend, că notarul se cam 
gândesce îi c|ice:

— După cum te văd, Domnule no
tar, ai să ne ții prea mult cu contractul. 

Fiind-oă noi ne grăbim, te rog scrie con
tractul după oum ți-1 voit! spune eu.

— Bine, fiă așa ! Eu soriu și tu dic- 
tâză-ml, țigane!

Țiganul înoep:
— Eu, Iân Bălănoiu,
Vând ursoica mea cu numele Ma- 

riuța
Dumnialui Stan Cotoi
Amândoi din satul Stănouța.
A văcjut’o
A plăcut’o;
A cântat’o,
A juoat’o ;
Bani a dat
Ursoica a luat.
Și oa să nu mai fiă nici o invălmă- 

șelă între noi, trage-i dunga și-i zapis.
Iscălesoe aoum logofete și-i pune 

pecetea, apoi haid să-i bem aldămașu.

MULTE ȘI DE TOATE.
Orele sorții.

Dela miecjul nopții și pănă la 6 6re 
dimineța este timpul, când viața omului 
și a animalelor e pusă mai tare la probă. 
Omenii greu bolnavi mai ales în orele 
aceste mor, pentru aceea se și socotesc 
aceste ore, oa cele mai critice. Medicii 
numesce acest timp „orele sorții1*.

Târgui de rimăcort din Steiiibruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

29 Martie de 14687 capete, la 30 Martie 
au întrat — .— capete și au eșit 262, rărnâ- 
nândla31 Martie un număr de 14,425 capete.

Se notâză mana: ungurâscă veche

*

De când portă âmenâi lângă numele de 
botez și nume de familiă ?

Poporele din vechime avea numai un 
nume. Pentru-ca să-i deosebâscă mai de 
aprope, membrilor din familiă li-se dedeau 
mai multe porecle, oa de es. „tînărul“ 
„betrânul“ etc. sâu că li-se dedea porecle 
după numele loouinței ori a ținutului de 
unde îșî trăgeau originea. Se mai puneau 
porecle și după unele fapte vitejescl ale 
lor, ca de esemplu Scipio Africanus. La 
Romani erau și nume proprii ca de es. 
MarouB Tullius Cicero, Marcus Iumus Bru
tus, Marcus Antonius Cretious etc. După 
lățirea creștinismului mulțl îșî luau pe 
lângă numele vocativ (de strigare) încă un 
alt nume de botez, al vre-unui sfînt, seu 
al vre-unui ținut, de es. Antoniu de Padue 
eto. In evul^mediu se introduse și oonucnele 
sâu numele de familiă și se numeau după 
ținuturi, după ocupațiune etc. Mai îutâiu 
se introduse conumele la clasa înaltă și 
mai târziu la oei-lalțl. In Germania oonu- 
mele au fost introduse la toți locuitorii în 
suta a 16-a.

*
Porunca împăratului din Japonia.

împăratul Japoniei a dat poruncă, 
că orl-oare om din împărăția lui ar pro
voca pe cineva la dud, ori ar primi un 
duel, să fiă pedepsit dela 6 luni pănă la 
2 ani închisore, Decă ministrul unguresc 
de honvezi Fejervary ar trăi in Japonia, 
ar trebui acum să stea în închisore, âr nu 
pe bănoile ministeriale. In închisore ar 
trebui se fiă și la noi locul unui ministru, 
oare umblă cu duele.

*
Cea mai mică biserică din lume.

Biserica cea mai mică din lume este 
fără îndoeiă biserica „St. Lorenz“ de pe 
insula Wight. Biserica acesta este lungă 
de 6 metri, largă de 32/3 metri și înaltă de 
24/,0 metri.

OăAexicicbr'U.l septemanei..
MARTIE. are 31 cjile. GERMEN AR.

Qilele Căi end. Iul. v. Călend. Gregor.

Dulii. 
Luni 
Marți 
Mer. 
Joi; 
Vin.
Sâm.

24 j- Sfintele Pusei
25 ț Sf.P. Bunavest.
26 Archc. Gavril
27 Cuv. M. Matrona
28 0. Ștefan f. de m.
29 Păr. Marcu
30 G.p.Iond.Scărar

5 f Pusei
6 j- Pasc! Celest
7 Herman
8 Adalbert
9 Maria Clem.

10 Ezeckiel
11 Leone pp.

grea dela —.— or. pănă la —.— or 
marfă ungurâsoă tineră grea dela. 
—.— cr. pănă ia—.— or., demijloo dela 
47.— or. pănă la 48.— or. ușâră dela- 
45.— or. pănă la 46.— cr.

Marfa țerănâscă grea dela —.— pănă 
la —.— or. de mijloc dela —.— or., 
pănă la —.— or. ușoră dela —.— or., 
pănă la —.— or.

Marfă serbâscă, grea dela —.— or., 
pănă la------ cr. Transito, mijlooiăgrea
dela —.— cr. pănă la —.— or. transito 
ușoră dela —.— or. păuă ia —.— or.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 3 Aprilie, st. n. 1396

B ursa de BuoureseT
din 1 Aprilie n. 1896.

Măsura 
seu. 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. or.

1 H. L. Grâul oel mai frumos 5 50
Grâu mijlociu . . 5 30

f» Grâu mai slab . . 4 80
V Grâu mesteoat . . 3 30
11 Săcară frumâsă . 3 70

Săcară mijlooiă . . 3 30
Orz frumos . . . 2 90

JJ Orz mijlociu . . . 2 70
y Ovăs frumos . 2 40
J) Ovăs mijlociu . . — —

Cucuruz .... 3 20
JJ Mălaiu.................... 5 —
J J Mazăre.................... 6 —
J) Linte.................... 8 —
JJ Fasole.................... 6 —
)> Sămânță de in . . 7 30
JJ Sămânță de oânepă 5 20

Cartofi .... — 75
U Măzâriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 41
1» Carnea de porc . . — 48
JJ Carnea de berbece . — —

100 kil. Sâu de vită prospăt; 21 —
JJ Sâu de vită topit . 32 —

SCOMPTURÎ:

"V" alo r i D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Ou 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 187b 57o Apr.- Oct. 100 —
Renta amortizabilă .... 5% 98 —

„ „ (Impr. 1892 . . . 5°/o lan.—Iul. 99.3/4
„ „ din 1898 5% JJ J» 99?/4
„ „ 1894 int. 6 mii. f'7o Ajr.-Oct. V4 >/,
„ „ (Impr. de 32. ’/2 mii. 4% lan.-lulie 85 3/4
„ „ (Impr. de 60 mii. 4°/o n JJ 86.—
„ „ (Imp. de274 m. 1890 4'7o

4°/o
JJ J1 86.-

„ „ (Imp. de 45 m. 1891 >1 n 86. V4
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4'Vo 86.—

Oblig, de Stat (Conv. rurale). G7o Mai-Nor. 101 3/8
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 800 10 286.-
Oblig, comunei BucurescI 1883 5°/° lan.—iul. ■06 3/4

„ „ ,. din 1884 5°/o Mai-Nov.
„ „ „ din 1888 5°/o iun.-Dec. —
., „ „ din 1890 5°/o Mai-Nov. 97 V4

Scrisuri fonciare rurale . . . E>7o lan.-lulie 9l-7s
„ „ urbane BucurescI 6"/n JJ J1 loo. y2
JJ JJ JJ 1» &7r n n 88 7<
jj jj jj lași . •f>7o n n 81.7.

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o
V.N.

» D

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v ,_  ■
Banca Națion. olt. div. 86.— 500 într. v. 1542.
Banca agricolă.......................... 500 150 v. 195.-
Dacia-Roinânia uit. div. 35 lei 200 într. v. 412.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 •124. -
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 325 - -
Soc. Rom. de Constr, uit. div.151. 250 214. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 - ._
„Patria^ Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 100.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200

,, , „ ,, 2 em. u. d. 0 100 _ .—
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei .Oe _ t_
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 80' luCL —
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur

20: 1 JJ
20 07

Cursul Ea bursa din %?âena.

Banca naț. a Rom. 67o Paris .... 27j
Avansuri pe efecte 67o Petersburg , . 4’A7i
Casa de Depuneri 5’/2 Berlin .... 37o
Londra .... 27o Belgia .... 37o
Viena..................... 57o Elveția .... 37-i7o

Din 3 April 1896.
Renta ung. de aur 4% .... 122.—
Renta de oorâne ung. 4% . . . 99.—
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 123.75
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/o 101.35
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.—
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.75
tmprum. ung. cu premii .... 160.—
Liosurl pentru reg. Tisei și Segadin. 141.— 
Seu ta de hârtie austr..........................101.10
Renta de argint austr...............  . 101,20-
Renta de aux- austr...............................122.10
dosuri din 860   147.50
Acții de ale Băncei austro ungară.. 981 —
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STapoleondorî................................ 9.53y2
Mărci imperiale germane . . . 58.77 y2
London vista............................190.35
Paris vista................................ 47.72*/ 2
Rente de eordne austr. 4%. . . 101.30
Note italiene................................ 43.50

Nr.

Cursul pieței Brașov.
Din 4 April

Bancnote rom. Câmp. 
Argint român. Cu mp. 
Napoleon-d’orl Cump. 
«Galbeni Cump. 5.65
Ruble rusescl Cump. 127*/ 2 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcesol Cump. 10.60 
Boris. fono. Albina 5°/0100.75

1896.
9.48 Vând.
9.42
9.50

Vend. 9.47
Vend. 9.53
Vend. 5.70 
Vend.1.28
Vend. 59.05
Vend. 10 90
Vend. 101.75

din 31 Martie 1896

cump. vuid-?.

Basilica 6.90 7 40
Credit .... 202.— 203 —
Clary 40 fi. m. c. 5o 50 59.50
Navig. pe Dunăre . 139.— 143.—
Insbruck .... 28.— 29.-
Krakau .... 26.25 27.—
Laibach .... 21.75 22.75
Buda . 62.— 63.25
Palfiy .... 60.50 61.25
Crucea roșie austr. 18.30 19.—

dto ung. . 10.75 11.25
dto itaJ. . 11.75 12.50

Rudolf .... 24 50 26.—
Salm .... 69.25 70.25
Salzburg .... 27.— 28. -
St. Genois 71.50 72.50
Stanislau .... 43.— 45.—
Trieitine V/ff 100 m. c. 147.— 151.-

dto 4% 50 70.— 74.—
Waldstein 61.— 63.—
Serbescl 3% 34.— 35.-

j dto de 10 franc!
| Banca h. ung. 4% 123/75 12455

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 1 Aprilie n. 1896.

S 6 m i n J e

*
i 

/ W 
"a k S ® Q *

Prețul per
100 ohilogi.

dola | pănă

Grâu Bănățenesc 80 6.95 7.05
Grâu dela Tisa 80 7.- 7.10
Grâu de Pesta 80 6.95 7.05
Grâu de Alba-regala 80 6.95 7.05
Grâu de Bâcska 80 7.05 7.15
Grâu ung. de nord 80 .—

o a Prețul por
Semințe vechi 

ori nouă «olul 3 M 100 chilgr.

a
o & dela pănă

Sficară 70-72 6 30 6.35
Orz nutreț 60—62 4.70 4.90
Orz de vinars 62.64 5.15 5.80
Orz da bere 64.66 —.— —
Oves 89.41 6.25 6.60
Cucuruz bănăț. 75 •— .—
Cucuruz alții soiri 73 e—- .—
Cucuruz n — ,— .—
Hirișcă n — —.— —.—

a.

©ww©

Proprietar: Or„ &ub°©8

Redactor responsabil Snregorm

Produatediv. 8 o i r. 1
Cursul

dela pănă

Som. de trif. Luțernă ungur, 31.— 37.—
— transilvană —.— —.—

bănățenă - —
roșii 28.- 80.—

Oleu de rap. rafinat duplu'
Oleu de in — —.—

© Uns. de porc dela Pesta 54— 54.50
td dela ț6ră — —.—
tșD Slănină avântată 44.— 44.50

afumată — —.—
O Său —. —.—
Q Prund din Bosnia în but! 12.75 13—
O din Serbia în saci 10.75 11. -
o Lictar slavon nou 16.— 16.50
P- bănățenesc 14.50 15.—
H Nuci din Ungaria
© Gogoși ungurescl

serbescl
Miere brută —.— —

n galbină strecurată —
Ceară do P^osenau —,— --.—
Spirt brut —

Drojdiuțe de spirt —.— —

158—1896.

Publicare de licitațiune.
In 12 Aprilie st. n. a. c. la 9 ore 

m. se va ținea în cancelaria sub
scrisului Comitet (strada urezului Nr. 
6) licitațiune minuendă pentru clădirea 
unei școle elementare cu 2 clase și 
superedificate în comuna Ohaba, co
mitatul Făgărașiului.

Acesta se aduce la cunoscința 
publică cu adausul, că fiă-care lici
tante e obligat a depune 5°/0 în bani 
gata seu în hârtii garantate de stat 
a sumei de esclamare 6196 fl. V. a.

Oferte în scris, provecțute cu 
vadiu se primesc pănă la începerea 
licitațiunei.

Planul, preliminariul și condițiu- 
nile speciali de clădire se pot vedea 
în amintita cancelariă dela 8—12 
6re a. m. și dela 3—6 ore p. m.

Sibiiu, în 1 Aprilie 1896.
Comitetul administrativ de fondul școlar 

al foștilor grănițeri din regimentul 
român 1.
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Subscrisele aduce la cunoscința On. părinți că va deschide

Scolâ froetieliană, (Kindergarten)
Strada orfanilor 2STr. Gt3

cu începerea dela 8 Aprilie atât înainte cât și după prâncf
La dorința mai multor părinți, se va cultiva atât limba 

germană cât și cea maghiară și anume înainte de prân4 ma
ghiară și după prâncj germană. Metoda froebeliană.

I&egine Kotli și Adele IKogte.

I
IHJ
1

I
într’unul dintre cele dintâiîî 

salone de tuns, ras și frîsat 
| din Brașov, pote fi primit ca 

| învățăcel un tiner român 
I41 din familia bună, în etate

13—14 ani, care s§ posedă 
limba maghiară.

A se adresa la salonul 
frisat al D-lui Ludovic Kăszoni 
(înainte Krischan) în strada Vă
mii Nr. 20. 2—2.

de
Și

de

i]

cari au efect escelent în contra tutu
ror botelor de stomach, sunt un me- 
dicameîst neaperat de iijpsă. 
pentru ori-ce casă, la lipsă de 
apetit, slăbiciunea stomachului, respi
rația cu miros greu, vânturi, râgăelă, 
colică, catar de stomach, flegmă, găl
bioare, greță și vomare, constipațiă, și 
la durere de cap, încărcarea stomachu
lui cu mâncări și beuturl, limbrici, su
ferințe de splină, ficat și hemoroide ca 
mijloc aprobat și sigur de vindecare.

La bolele indicate s’a constatat pi- 
căt urile Maria-Zeller ca cel mai 
bun leac, care confirmă, sute de testi
monii. Prețul unei sticle cu prescrie
rea de întrebuințare 40 cr. Sticla ma
re 70 cr. Espediția centrală prin far
macistul CARL BRADY, Kremsier 
(Moravia).

Picături veritabile sunt numai ace
lea, pe a căror embalage este lipită o 
fășiă verde cu cuvintele : „Bezeuge 
die Echtheit*  cu subscrierea mea.

Picăturile Maria-Zeller veritabile 
se află: în Brașov: farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jelcelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Viei. 
Roth, EL. G. Obert. Ho s szufal u : 
farmacia Carl Gross. Csernâtfalu: 
farmacia Josef Drodtleff.

<XXXXXXXXXXXXKKXXSXXXXXXXXXXXXA
Atelier nou Român de Pălării și Căciuli

VASILE MESOTA
9

Strad-a, Orfanilor ISTr. 3. (Iraperatnl Bom.au)
î sa Brasov.•l __________

Am ondre a aduce la cunosciința On. Public, că după o 
pracsă de 14 ani, ca sodal (calfă) de pălărier,

am desolxis o
PriviIU dă Pitirii gi Căciuli

*

♦

M
*

sub conducerea mea propriă, asortând’o CU tote soiurile 
și fasonele de pălării de pîslă, mătase, Oiiindre de pluș și 
Clacuri precum și Pălării de puie, după moda cea mai 
nouă și cu prețurile cele mai moderate.

Tot-odată fac cunoscut On. Public, că Cilindrele cum
părate din prăvălia mea se calcă CU ferul gratuit.

Cu deosebire recomand binevoitbrei atențiuni a On. D-ni 
Preoți asortimentul meu bogat de

Pălării preoțești atât perose, cât și linse, 
precum și Căciuli (Vesuri) preoțești perose, bune și fru 
m6se, trimițendu-se prin poștă ori și unde.

Tot-odată recomand On. Public pentru ierna tdte So
iurile de Căciuli, de Persian, Astrahan, Pluș și altele.

Primesc tot-odată orî-ce

Reparaturi
ce cad în specialitatea Pălăriilor și a Cilindrelor eseCU- 
tându-le prompt, bine și ieftin.

Rugându-mă de On. Public a me sprijini cu prețuitele 
comande, asigurând, că îmi voiu da totă silința de a patisface 
cu cea mai mare punctualitate, sunt

8

Hotel Bucarest
căSubscrișii au onbre a aduce la cunoscința On. Public, 

cu începerea din t Aprilie am primit noi

Hotel Baicarie;st5 
pe care pană Sa t-a Wai î-S vom pune Sa disposiția 
On. public arangiat cu totul din nou cu cel mai mare comfort, 
sub conducerea și supraveghiare personală a D-lui Erdelyi Ede.

Basațl pe renumele ce i-a succes D-lui Erdelyi Ede a și-l 
câștiga din partea On. public călător, ca fost antreprenor 
a Hotelului „Europa*  (sub numele de Weisz). Sperăm că spri
jinul ce l’am avut atunci, vom fi norocoși de al ave și în vii
tor în urma serviciului nosțru în t6te privințele mulțămitor.

Erdelyi și Reisz.950,2 - 3

o o

cu totă stima: /

VASILE meșota, ; pălăriei*.  ț
xxxxxxxxxx^^mmxxxxx>oooooocx:

i

Prima asociațiă de economii și ajutorare din Brașov.
FONDATĂ 188 4.

Subscrisa asociațiune jpriBUeSCC*
JIlJejpMlîerî dela membrii cu netto 5°/o și depil- 

lieri cu 41/2 fără nici un scăc|ământ, pentru daie.
lEscOMlJiteză Polițe comerciale cu 5y2°/0.
Acoi’deză împrumuturi pe polițe și hipotece 

cu interese culante.
Acoi'deză avansuri pe hârtii de valbre, de tot 

felul, losurl, monede etc. — Plata se pote efectua după 
cum va conveni debitorului.

SBesclaide credite cu conto-curent sub con
diții fdrte culante.

Brassoi Elsd Takarek 
es 

Onsegelyzo-Szbvetkezet 
Miliail-Weissgasse RTr. 4.

Prima asociația de economii și ajutorare din Brașov.
F © N SJ A T Ă 1 8 8 4.

.n mmi
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W“ Ultima tragere principală.

Loteriei i
încuviințată de stat.

Cel mai mare câștig în cașul cel mai favorabil

un milion corone.
Tragerea în fiă-care di de lucru dela 12 — 28 Maîu 1896.

Câștiguri Corone Cor6ne
1 Premiu 600000 = 600000

Jr-, ■ •—< r—1
ti rg 1 ă 400000 = 400000
,2FaJ S ®> o d 1 300000 = 300000

“ti ° 1 200000 — 200000
b- (sn10 " '43 g 1 n 100000 — 100000

2 40000 — 80000

n ac
es

' 
nc

ip
al

e 
ur

m
ă,

 c 
de

 60
0 2

5 w
20000
10000 --

40000
50000

fi 10 8000 = 80000
34 n 6000 = 204000

100 2000 — 200000
200 1000 — 200000

2650 200 = 530000
22000 150 = 3300000

25,007 câștiguri și 1 premiu; total 6.284,000

Prețurile losurilor de cumperat IlI-a clasă;
PeDtru % V2 7m 72(,

11. 60.— 30.— G.— 3__
Losurile de clasa II, pentru clasa a III, sunt a. 
se reînoi pe lângă trimiterea losurilor de cla
sa a Il-a și solvirea prețurilor de reînoire și 
adecă; pentru 1/, i/2 i/10 i/2Q l03

11. «O.- fO.- |__

cel mult pană sn £ Mas ii. împreună 
cu prețul original al losurilor să se 
trimită pentru porto și lista de tra
gere £5 cr.

Losuri recomandă și trimite după primirea, 
banilor, prin mandat postai, seu cu rambursa,,

CAHL HEIHTZE, Budapest
Adresa de Telegram: LOTTOHEINZE BUDAPEST. Servitenplatz 3.
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1) Sticla sigilată. 2) Numele: „Zacherlin.“
■ în Brașovu: La Domnii 1. L. et A. Hesshaimer,
■ Heinrich Zinz, Dimitne Eremias nepoții, Emil Por,

are efect miraculos! Nu există alt mijloc de a prăpădi 
ori și ce insecte, de aceea îl laudă milione de cumpărători; și e forte 
cautat. Semnele sunt:

vântoISg
Karl Irk, Franz Kelemen farmacist, Julius Muller, Carol Schuster farmacist. Teutsch 
et Tartler, N. Grădinar, Eduard Kugler farm., Succesorul Anton Zeriff, Julius 
Hornung farmacist, Heinrich G. Obert, Ferdinand Jekelius farmacist, Victor Roth 
farmacist. Heinrich Wagner, Karl Harth, loan Dușoiu et Fiu, Fritz Geisberger, 
Fritz Czekely, K. Zerbes. — în Făgăraș: La Domnii: Richard Glein farmaoist, 
M. A. Grăser, I. larosch, Heinrich Schul, Alexander Nehrer, Jacob Fleisig. — 
în Cohalm : La Domnii: Ernst Wolff, Eduard Victor Melas.

J
j /.:-v

(■antu'RibliM

Kathr,emer,I

imitațiuni, prin 
să considere la 
cu numele

in locul acelor surogate pentre cafea, cari 
labile, și cari prin cercetări oficiose sau dovedit adese de falsificate prin adausuri 
străine. Incepend cu o terțialitate, se pote amesteca mai târziu cafea de boane cu 
cafea Kathreiner, si astfel pe lângă efectul neprețuit asupra sănătății, dobândești si 
un câștig în fiecare gospodărie.

Cafeaua Kathreiner este recomandată de cei mai renumițl medici și zilnic se 
dovedește ca un bun mijloc de consumat în Institute publice și în sute de mii de familii. 
Și >pură< adecă fără adaus de cafea de boane, cafeaua Kathreiner este cel mai excelent 
mijloc de întărire precum și cel mai sănătos, ușor de consumat și totodată o beutură 
gustosă.

Nici O gospodină conscientiosă sau mamă, nici un iubitoriu de 
cafea in genere, se nu intârzie, ca pentru propria sănătate să se folosească de cafeaua 
de maltă Kneipp. Numai să fie cu luare aminte la netrebnicile 

cari publicul mereu este expus inșelăciunei și 
cumpărare marca de pe pachetele originale albe

Precauțiune! în interesul propriu nu lăsați se fiți I 
momiți! Veritabilul „Kathreiner” nu poate șl nu-i permis 

kse se vendă cumpenit, sau în altfel de pachetagiu.
__________________________________________________________

S ceasta e o cafea adevărată pentru 
familie si sări etate, care prin 

modul de fabricațiune a lui Kathreiner 
1 are plăcutul gust de cafea de boane și 

numai prin acesta, fără de celelalte 
avantagii, să deosebește acestă cafea de 
malta de toate celelalte producte.

Cafeaua - Kathreiner este cel mai 
gustos, sănătos și ieftin surogat la 
cafeaua de boane. E un product curat al 
naturei în boane întregi și să usează cu 
mare avantagiu in locul celei măcinate, 

sunt pentre publicul cumpărător necontro-

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.


