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Din causa sfintelor serbători diarul nu va 
apără pănă Marți săra.

Sărbătorea limbilor.
Sărbătorea de mâne, ce-o nu

mim și sărbătbrea limbilor, nu pbte 
trece fără de a ne reaminti nouă 
Românilor suferințele, ce trebue se 
le îndurăm în lupta pentru limba 
nbstră națională.

Precum odinibră discipulii Mân
tuitorului au propovăduit între po- 
pbrele lumii învățăturile lui dumne- 
deiesci, fiă-căruia în graiul seu, așa 
ni-au vorbit în graiul nostru și 
marii apostoli ai neamului românesc ; 
ni-au vorbit de libertate, de drep
tate și de-o viăță vrednică de ome
nire; ne-au vorbit în timpurile de 
întunerec și ne-au deșteptat la nouă 
viăță națională, însuflețindu-ne pen
tru păstrarea și apărarea bunurilor 
celor mai scumpe, ce le-am moștenit 
dela moși și strămoși: limba, dati- 
nele și obiceiurile nbstre românesc!.

De două-cțecl și opt de ori am 
repețit serbarea Sfintelor Rusalii, de 
când guvernul și dieta ungurescă au 
adus cu mult sgomot acele legi, cu 
cari, de câte-orl ne plângem, încă și 
acțl ne scot ochii, nouă ca și celor 
din străinătate, (țicendu-ni-se : etă, 
ast-fel de legi liberale și ÎDgădui- 
tbre nu mai găsiți pe întreg roto
golul pământului.

Acești 28 de ani sunt un ni
mica în vieța unui popor, der totuși 
sunt un timp destui de îndelungat 
pentru noi, cei ce trăim acți, ca se 
nu ne mirăm, că mulți și-au uitat, 
er alții nici că sciu ce s’a petrecut 
pe la 1868, un an după ce au ajuns 
Ungurii se aibă ministeriul lor.

Se aflau încă mulți pe atunci, 
cari credeau, că totuși va fi ceva 
din făgăduințele Ungurilor, că cel 
puțin maștera lege a naționalităților 
o vor păzi și respecta, căci ei înși-și 
au făcut’o pentru liniștirea și mul- 

comirea Românilor, Slovacilor, Șer
bilor, Sașilor etc. Der cei cu pre
vedere mai mare au 4’9 de pe 
atunci, că tbte s’au făcut numai 
spre a amăgi puporele și lumea, 
și că vor fi amar înșelați cei ce 
se vor încrede în promisiunile ma
ghiare.

Și cei din urmă au avut drep
tate. Pănă ce se simțiau mai slabi 
și mai neorganisați, Ungurii încă nu 
cutezau se iăsă cu arama lor pe față. 
Cu timpul însă au crescut cumplit 
cbrnele șovinismului lor și au înce
put se împungă în drăpta și în stânga. 
Lege încolo, lege ’ncoce, puțin le 
pasă celor dela cârmă, numai ceea 
ce voiesc ei și le place lor se se în
tâmple.

Astăcji nu se sfiesc puternicii 
(filei se-și ia pe față îndărăt cuvân
tul, ce l’au fost dat Nemaghiarilor 
și în deosebi Românilor, că-i vor 
lăsa cel puțin se-și cultive în pace 
și liber limba, legea, datinele și obi
ceiurile lor.

Numai de curând a fost oprită 
conferența națională română pe cu
vânt, că noi Românii n’avem drep
tul să ne sfătuim aici noi între noi 
asupra intereselor nbstre de viăță 
românesc!, ci numai laolaltă cu Un
gurii, Jidovii etc.

Așa departe am fi ajuns cu le
gile ,,liberale" dela 1868 ! Maghiarii, 
având pânea și cuțitul în mână, au 
făcut cu acele legi ce au vrut. Re- 
sultatul îl vedem pe tbte cărările.

Der ce-am făcut noi, ca se ne 
apărăm limba și drepturile nostre 
naționale ? Fire-am bre în stare se 
(jicem cu consciința liniștită, că ni- 
am împlinit datoria pe deplin și că 
am lucrat cu credință și statorniciă 
neînfrântă, tot-deuna și în tot locul, 
ca se se adeverescă 4isa cronicaru
lui, că ne iubim mai mult limba, de
cât vieța?

Etă la ce trebue se ne gândim 

noi în ajunul marei serbători a lim
bilor! Se ne gândim cu totă serio- 
sitatea și evlavia, că puterea nbstră 
națională trăesce și piere cu însufle
țirea, ce-o avem pentru limba și cul
tura nostră și pentru tot ce face 
fala românismului nostru.

Se ne gândim și se dorim din 
tot sufletul nostru, ca acel spirit dă
tător de vieță, care ne a încălcpt și 
ne-a îmbărbătat în luptele veacuri
lor trecute, se ne vie întru ajutor 
și astăcji și se ne încingă cu cura- 
giul, cu care vrednicii noștri înain
tași au apărat limba și legea româ- 
nescă! Atunci nu va fi adversar pe 
lume, care se ne pbtă răpi ceea ce 
avem mai scump și mai sfânt în lu
mea acesta.

Revista politică.
t Archiducele Carol Ludovic. Fa

milia domnitbre a monarchiei nbstre 
deplânge mbrtea archiducelui Carol 
Ludovic, al doilea frate al Majestății 
Sale monarchului. După grele sufe
rințe provenite mai ales din bbla 
unui acut catar de intestine, însoțit 
în fine și de nisce friguri, archidu
cele și-a dat sufletul Marți în 7/19 
1. c. dimineța la brele 63/4, fiind în 
etate de 63 ani In. urma morții înal
tului dăfunct, atât parlamentul din 
Viena, cât și cel din Budapesta și-au 
esprimat numai decât adâncile lor 
condolențe și și-au sistat ședințele. 
S’a dispus un doliu adânc de mai 
multe săptămâni atât între membrii 
curții, cât și în armată. Imormânta- 
rea defunctului archiduce s’a săvârșit 
ieri conform programului de ceie- 
monii statorit. El a fost, după răpo
satul archiduce Rudolf, al doilea moș
tenitor de tron, care a murit. In Un
garia își cumpărase o moșiă și învă
țase a vorbi și unguresce, prin ceea 
ce câștigase mult simpatia Maghia
rilor, In urma sa au rămas trei fii, 

dintre cari însă cel mai mare, Fran- 
cisc Ferdinand, născut la 1863, este 
tot bolnăvicios. In asemeni împre
jurări nu se pote acfl încă prevedâ 
cine va moșteni tronul.

*
încoronarea Țarului. Moscva, ca

pitala Țarilor vechi, îmbrăcase alal- 
tăeri haine de sărbătbre. 71 salve 
de tunuri anunțară lumei adunate 
pentru de-a asista la sărbarea înco- 
ronărei părechei imperiale rusesci, 
că conductul festiv a plecat dela pa
latul Petrowsky spre Kreml, palatul 
Țarilor. împăratul Nicolae II călăria 
un admirabil cal alb, ăr împărătesa, 
precum și mama împăratului, Ța- 
rina-veduvă, ședeau într’o trăsură de 
gală, trase de 8 cai albi, și erau îm
brăcate în haine albe de mătase. 
De ambele părțile stradelor, pe unde 
trecea conductul, erau postate trupe, 
er la spatele acestora se îndesuia o 
mulțime imensă de popor, care’l sa
luta pe Țarul cu strigări entusias- 
tice. La diferite porți triumfale pă- 
rechea imperială fu salutată de di
ferite corporațiuni și representanțe. 
La porta Woskressenski Țarul se 
cobori de pe cal, asemenea și Țari
nele din trăsură, și întrară cu toți 
împreună în biserica Twer, de unde 
după o scurtă rugăciune, conductul 
plecă mai departe. îndată dup’aceea 
anunțară 85 salve de tunuri, că Ma- 
jestățile Lor au întrat în catedrala 
(Jspenskij. După finirea ceremoniilor 
bisericesci Țarul și Țarina • întrară 
în palatul Kreml, ceea ce fu anun
țat publicului prin 101 de salve, pre
cum și prin sunetul clopotelor dela 
tote 600 bisericile Moscvei. După-ce 
petrecură Majestățile Lor în Kreml 
o oră, plecară la palatul Alexandru. 
Intrarea festivă în Moscva se fini la 
8 bre săra. La 9 bre tot orașul era 
iluminat și stradele erau ticsite de 
lume.

FOILETONUL „(iAZ. TRANS.“

Minte de muiere, și pace!
Satul nostru nu-i sat mic, că 

are peste 450 de fumuri, și mai la 
tot fumul este o temeiă, și mai fiă- 
care femelă are o meliță: der decă 
ai pune la un loc tbte melițele din 
sat și le-ai pune se melițe de odată, 
tbte ar amuți, când lelea Ana, mu
ierea lui George a Bascului, ar prinde 
la certă cu cineva.

Are un glas ca un clopot de 
cele mari din turnul Sașilor din Bis
triță. Apoi, cum li-e casa în deal, 
răsună tot satul când își desmiărdă 
bărbatul, ori are de împărțit ceva 
cu cineva. Și ’i se aude des gura 
peste sat, er a badii George nu o 
aude nime; deși nici el nu tace din 
gură, der glasul lui pe lângă al lelii 
Ane e ca glasul unui puiu eșit de 
acum din găbce pe lângă glasul unui 
cocoș.

Când începe ea: „Măi George, 
măi! Tu nu ești bărbat, măi, tu ai 
fi bun ciuhă în cânepă, mă" ! Atunci 

tot satul scie, că lelea Ana-i acasă 
și că și badea George a sosit de 
unde-va.

Și lelea Ana rar îi acasă, că 
are multe trebșbre prin cel sat, 
mai pe la mătușa Frăsina, mai pe 
la nănașa Anghilina, mai în drâpta, 
mai în stânga, ca omul cu treburi. 
Er badea George mai mult e p’acasă, 
când nu-i tocmai lucrul câmpului. 
Că badea George are agonisită fru- 
mbsă pe lângă casă, are oițe, pur- 
celași, văcuțe, bouleni, vițălandri și 
câte și mai câte. Nu-i el tocmai cbda 
satului, deși chiar fruntea încă nu-i.

Și are badea George cu lelea 
Ana 2 copii, un fecior și o fată; 
atâta li-e tbtă prăsila. Niculae, fe
ciorul lelii Ana — că ea nu dicea 
copiii noștri, ci copiii mei — Nicu
lae, cum (Țc, 96 însură, după ce veni 
din Beciu, unde a cătănit trei ani 
de (jile; luă pe Flbrea morariului 
și o adusă noră la lelea Ana, der 
îi spuse orzin lelii Ane, încă pân’ a 
nu-i aduce pe Flbrea morariului de 
noră: „Mamă, eu mă însor, der peste 
femeia mea numai eu vreu se fiu 
prefăctuș, nu și d-ta, nici o vorbă 

legănată n’ai se-i (Țiel, că eu nu-s 
tata, să rabd câte vrute și nevrute 
dela d-ta, eu îs eu, nu rabd la nime 
nimic; fac, lucru, agonisesc pentru 
casă, muierea mea va ave să facă 
asemenea și să țină casa în rând 
bun. Der morcotită și frământată 
nu o voiii lăsa, mai bine-mi voii! 
face un bordeiu în capul satului, ea 
țiganii, și acolo voih șede cu ea și 
vom trăi cum va vre Dumnefleu. 
Așa te gândesce, mamă, de vrei așa, 
cum (Țc eu, ți-o aduc noră ’n casă, 
de unde nu—lumea-i largă, mi-oiu 
afla și eu un petec de pământ, să-mi 
pun o cociubă de casă, și de n’oiu 
veni în casa, unde m’am născut!"

Așa (Ț90 Niculae, și el scia ce 
grăesce, că dbră era de 25 de ani, 
și numai trei ani a fost dus de acasă, 
der 22 de ani acasă a fost, scia bine 
ce plătesce gurița mamei sale, când 
prindea la vorbe de pricină, și scia 
și aceea, că de-ar fi fost cine-va chiar 
drac, trebuia să pună pușca jos di
naintea lelii Ane. De aceea își gân
dise el așa: O să spun mamii tot 
ce am de spus, înainte de cununiă, 
că dup’aceea-i prea târcjiu, v’a cȚice, 

că cu haboca m’am băgat în casă 
peste ei, că ei n’au voit, că tecă, că 
pungă, și pricina va fi gata.

Nu-i vorbă, lelea Ana înholbă 
nisce ochi mari, când aucji pe Ni
culae vorbind ast-fel, și se și scăpă 
să <Țică: „Der ce-i dragu mamii, nici 
n’ai luat’o și te-a și întărîtat în po
triva mea? E ceva grofoiă, se nu-i 
4ică omul o vorbă bună și înțeleptă, 
că dbră de aceea-s bătrânii în lume, 
ca să învețe pe cei tineri și nepri- 
cepuți..."

Der nu apucă a 4ice mai mult, că 
Niculae-i urmă vorba: „Au4i, mamă, 
ce am 4is, am 4is> eu nu vorbesc 
de două-ori tot aceeași vorbă, că 
nu-s beat; de te legi, că’n lucrurile 
nbstre și ’n vorbele nbstre amestec 
nu-i ave, o aduc, lucrăm amândoi, 
facem ce trebue, der d-ta cu vorba 
să nu încerci a ne face traiu rău; 
nouă ne dă bună pace... Ori, mă duc 
și șed la socrii pănă ’n primăveră, 
er atunci îmi fac casă lângă mbră, 
îmi dă socrul petecul cel de loc, ce 
l’a cumpărat din jos de mbră".

Intr’aceste nimeri și badea George, 
tatăl lui Niculae, în casă și întrebă,
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Sașii „verdP cer convocarea Sachsen- 
tag-ului. ^Kronstădter Ztg“ publică în n-rul 
său de ieri un prim-artieol, în care acoen- 
tuând periclitarea organisațiunei săsesci, urgi- 
tâză convooarea Sachsentag-ului. „Acum 
a sosit timpul“, (jice Zt.“, „pentru oa
să se oonvoce un Sachsentag. A tăce și 
mai departe ar însemna tradare și abando
nare de bună voii a unuia din cele mai 
de căpeteniă dintre drepturile nostre. Acum 
când se intenționeză nu numai slăbirea, ci 
chiar nimicirea organisațiunei nostre națio
nale, pretindem, oa ea să fiă apărată, — 
apărată de oătră factorii chiămațl, adecă 
de cătră comitetul central și Sachsentag-ul. 
Aoi se va vede, cine voiesce și pote apăra 
organisația ndstră națională. De aceea ru
găm cu insistență pe președintele comite
tului central, să convbce cât de în grabă 
comitetul pentru pregătirea Sachsentag-ului, 
ca poporul săsesc să aibă ocasiune, de-a 
vesti din nou tare și preois credeul său 
politia

Noul primar al Vienei, Dr. Stroh- 
bach, fu primit alaltăerl în audiență 
de cătră Majestatea Sa, cu care oca
siune Strohbach mulțămi monarchu- 
lui pentru întărirea alegerei sale. 
Monarchul îi răspunse, că se bucură 
forte mult, că Va întărit, apoi îșl es- 
primă speranța, că noul primar va 
face ca se se restabilăscă ordinea 
în consiliul comunal ai capitalei. 
Strohbach promise, că va lucra din 
tăte puterile pentru de-a împlini do
rința monarchului. După finea au
dienței, noul primar mai făcu visite 
ministrului de esterne Goluchowski, 
ministrului-președinte austriac Ba- 
deni și ministrului de culte austriac 
Gautsch.

*
Conspirațiă armenescă. Soiri din Con- 

stantinopol anunță, că s’a descoperit, cum 
că Uniunea armenescă avea de gând a faoe 
să se asasineze funcționari înalțl. In ulti
mele 4'1® s’atl făcut numârose arestări, pro
babil ca măsură de preoauțiune în vederea 
serbărilor Karcan Bairam.

*
Bursa de Berlin. Reichstagul german s’a 

pronunțat cu o mare majoritate pentru inter- 
dicțiunea operațiunilor pe termen la bursa 
de cereale. Prin acest vot parlamentul 
german â luat în considerațiune unul din 
principalele neajunsuri ale agriculturei ger
mane. Speoulațiunea cea mai desfrânată 
peovocase nisce variațiunl arbitrare asupra 
cursurilor de oereale. Cultura germană și 
tdte târgurile de cereale din Germania 
depindeau literalmente de bursa din Ber
lin. In realitate mărfurile efective oe se 
negociau în bursă representau numai o 
proporțiune forte mioă din aoelea oe for-

mau obiectul speculațiunei. Cumpărătorul, 
care doria sâ-șl procure gtâu pentru mo- 
rărît, nu se adresa la Bursa din Berlin, 
ci afară, și era obligat să plătescă marfa 
mult mai scump decât cursurile din Berlin. 
Prin noua lege se crede că se va pune 
sfârșit acestor abuzuri. Se speră mai cu 
seină că se vor putea restabili târgurile 
cele mari de cereale ce existau în prin
cipalele centre. Der cultura nu va profita 
din noua situație de cât numai în cașul 
dâcă cultivatorii s’ar constitui în sooietăți 
cooperative. Proiectul de lege asupra con- 
struoțiunei hambarelor pentru cereale, oe 
a fost supus dăună^I Camerei prusiane, 
este menit să înourajeze acestă mișcare 
cooperativă.

Uneltiri de maghiarisare în Câmpia.
Din cercul Ormenișului, 8 Mai n. 1896.

Onorată Redacțiune! Dați-ml voiă să 
vă aduc și eu la cunoscință oâte-va fără
delegi ale slujbașilor unguresol, cari atât 
de mult amărăso sufletul bieților Români, 
și totuși au obrazul de-a pofti, oa și noi 
să serbăm mileniul și să ne bucurăm îm
preună cu ei.

Făcând o oăletoriă prin Câmpia Tran 
silvaniei, am avut ocasiunea de-a vede și 
autji multe, mai ales în oercul Ormenișului 
de Câmplă, cari au făcut să mă scârbesc 
și trebue să se scârbescă ori oare om, din 
care nu s’a etins încă de tot simțul bunei 
cuviințe.

Am vădut în comune aprâpe onrat 
românesol funcționând oa jucjl (primari) 
comunali „Domnl“ (nemeși) ungurescl cu 
cu mari proprietăți de pământ, cari portă 
acâstă slujbă numai pentru ca să p6tă po
runci mai bine peste brațul și banul Ro
mânului, pe care nu-1 cruță, și față ou 
care n’au milă. Sileso pe bietul țăran cu 
pandurii să faoă drumuri pe sima „domni
lor11, ca să se potă preâmbla cu oalesoele 
lor cu patru cai, er când e vorba de în- 
cassarea dărilor și arunourilor celor mari, 
năvălesc esecutorii cu droia asupra lui, și 
nu se găsesoe nimeni din partea adminis
trației, care să pună o vorbă bună pen
tru el.

Der mai revoltătore sunt uneltirile 
lor de maghiarisare. Mi-s’a spus, că în 
oomuna Orosfaia, la porunca fisolgăbirăului 
Munstermann Gyozo (alias Victor) s’a con- 
vooat pe la sfîrșitul lui Aprilie a. o. oomi- 
tetul oomunal cu scop de-a hotărî în causa 
edificărei unei școle ungurescl de stat. La 
adunarea comitetului a luat parte și fisol- 
găbirul Munstermann, care mai duse cu sine 
pe medicul maghiaron din Ormeniș și pe tu- 
torul cercual din Sava (oeroul Mociului), 
cțic&nd, că după lege (sic!) ți aceștia au

drept de-a vota în iote comitetele comu
nelor din cerc.

Vedeți, D-le Redactor, cum sciu 
micii despoțl să întorcă legea pe dos, când 
e vorba de-a tiranisa pe Români; Noi așa 
seim, că după lege n’cl chiar în comuna, 
în care locuesce cine-va, nu are drept de 
vot în comitetul comunal, de nu oumva e 
virilist, ori ales. Der ce le pasă acestor 
despoțl de lege, când e vorba de Ro
mâni? !

Destul că, pe lângă tote protestările 
preotului român, oare arăta, că poporul 
român din comună nu pote contribui și 
pentru șoola de stat, dedre-oe el ișl are 
școla sa confesională in regulă și învățător 
salarisat cu 300 fl. la an, fisolgăbh'ăul cu 
ai săi hotărîră „cu majoritate de voturi11, 
ea să edifioe școlă ungurâscă de stat, er 
poporul român din comună să contribue 
la susținerea ei cu un adaus la dare de 
5°/0 și cu cele de lipsă pentru provederea 
ei. Preotul român din Orosfaia a înaintat 
recurs în contra acestei ilegale hotărîrl. 
Ce va fi, vom vede.

Despre acest fisolgăbirău Muuster- 
mann am mai aucjit încă una: Fiind a se 
alege în Ormeniș jude comunal și câțl-va 
membri în comitet, fisolgăbirăul puse ter- 
minul adunărei poporului chiar pe o Du
minecă dimineța, la orele 9, făcendu-șl 
soootela așa, că preotului local AndreiO Vodă, 
care tocmai atunci serba cununia fiiului 
său, mai având de-a săvîrși și alte trei 
cununii în acea <fi, îi va fi ou neputiuță de-a 
lua parte la adunare și astfel îșl va pute 
face mendrele după plac. Dâr s’a păoălit 
fisolgăbirăul, căci d-1 preot Vodă a rugat 
pe un alt preot român să-l înlocuâscă la 
biserică, âr d-sa a dat năvală asupra lui 
Munstermann și soți tocmai când le era 
lumea mai dragă. D-1 Vodă li-a zădărnicit, 
tot planul, silindu-i să amâne alegerea, er 
când s’a pus al doilea termin de alegere, 
au fost alețl, atât ca primar, cât și ca 
membri în comitet, numai dmenl de în
credere ai poporului, ăr nu lingăi de-ai 
lor, cari au rămas în minoritate și în co
mitet. Gasul acesta ar pute servi spre în
curajare și altor preoți și Români buni.

Pe Câmpiă de-altmintrelea se luoreză 
sistematio și forte cu multă stăruință pen
tru maghiarisarea poporului român. Pănă 
acum s’a înființat șcblă de stat adecă da 
maghiarisare în Ormenișul de Câmpia, care 
încă la 1 Septemvre anul rrecut era gata 
și provădută cu tote cele de lipsă, der 
causa, că nu s’a deschis în anul șoolastic 
trecut, este o gâcitură, care așteptă o des- 
legare măestrită.

Altă școlă de maghiarisare s’a înfi
ințat în Șopter și în Silirașul de Câmpiă, 
în case înohiriate, ba în Silivaș, pentru oa 
să ademenâscă băeții de-a cerceta șcâla lor,

proprietarul Gâl Albert se îmbiâ a-le da 
școlarilor cost gratuit.

Așa lucrâză pe Câmpiă maghiarisatorii. 
Der svîrcolirile lor de maghiarisare sunt 
tot-odată un bun mijloc pentru a-șl face 
„merite11 în ochii celor de sus și a-șl des
chide astfel calea la esploatarea poporului. 
Fisoigăbirăii aduc cu comitetele comunale 
hotărîrl să se cumpere mobiliarul pentru 
cancelariile purtătorilor de matricule civile, 
cheltuind sute de florenl, ce se scot prin 
repartițiunile făcute după numărul caselor, 
âr nu după, avere, ca astfel să fie cruțați 
marii proprietari maghiari, și sarcina să 
cadă asupra poporului.

Și în astfel de împrejurări nu pote 
fi mai crud, decât să te silescă a jubila 
împreună cu ei și a sărbători împlinirea 
m iei de ani dela venirea lor asupra capu
lui nostru! 1

Călătorul.

încă un preot român acusat pentru 
„agitațiă11*

(Coresp. part, a „Gaz. Trans.")

Cetea, 20 Maiii 1896.
Szava Iânos, primarul din Cetea, or

bit de ură cătră națiunea din care face 
parte și însătat de „cinstita11 poftă de ași 
câștiga „merite neperitore11 pentru stăpâni
rea ungurescă, în cliua de 10 Maiu a tri
mis vre-o 3—4 din slăbănogii lui jurați în 
biserica română gr. cat. ca să spioneze, 
nu cum-va preotul Raica, cu ocasiunea 
servițiului divin, prin vre-o cuvântare va 
căuta să răstome „statul maghiar11.

ReîntorșI dela biserică, anticristul un
guresc Szava beat de bucurie, că o să 
dobândescă o învingere „strălucită11, li-a 
pus lampa lui Ițig cu silvorium pe masă, 
ca ast-fel sub împresiunea alcoholului să 
pâtă făuri un raport, așa, ca părintele P. 
Raica să nu mai facă umbră prin Cetea, 
ca ast-fel primarul să-și potă ajunge 
scopul....

Mincinosul raport a și avut efectul 
dorit, căci în 19 Maiii judele de instrucția 
Olberg din Alba Iulia a eșit in fața tocului 
unde s’a ascultat părintele Raica, apoi a- 
cusatorii și mai mulțl martori.

Părintele Raica e acusat, că ar fi 
dis în predică, că pentru Unguri e dl de 
veseliă diua de 10 Maiii, âr pentru noi 
di de jale, fiind-că în temnițele ungurescl 
sub stăpânirea ungurescă au zăcut și zac 
fruntași de-ai^^oștri; că cel puțin de aci 
încolo de-ar căpăta Ungurii minte, ca se 
cunoscă, că la olaltă trebue să trăim și să 
ne bucurăm de drepturile, ce ni-se cuvin; 
ba l’au mai acusat, că ar fi dis să trăiescă 
Maestatea Sa împăratul Francisc Iosif I.

La întrebările ungurescl, părintele 
Raica a răspuns românesce.

ce vorbe au? Er lelea Ana începu 
numai decât: „Ce se avem? Uite tu 
aci la Niculae, că nici n’a adus pe 
grofăia morarului în casă, și-mi și 
dă porunci, ca se nu-i cpc nici ° 
vorbă legănată, ca și cum eu nu ași 
sci ce să 4i° când se die? Ca și
când eu ași merge în binele ei, er 
nu ea în binele meu! Una ca asta 
n’a fi! Eu sunt capul căsii, de vă 
place, bine, de unde nu — ducă-se 
și Niculae și voi toți unde a dus 
mutul iepa, der eu poruncitor în casă 
n’oiu suferi11!

„0, ho, ho! muiere, c^36 badea 
George, noi însurăm pe Niculae, că-i 
al nostru; va rămâne sprijin bătrâ- 
nețelor năstre, e harnic, muncitor, 
cumpătat, er noi pe (ți ce merge 
suntem tot mai slabi. Apoi fata ac|i 
mâne vom mărita-o, er Niculae cu 
muierea lui au să ne iee locul, să 
fiă cu noi pană vom ave cjile. Drept 
și mai drept, că mie nu mi ar placă, 
ca ei să fiă aci cteschiliniți de noi, 
nici mi-ar plăce, ca ei să ne facă 
cțile amare, ceea ce nici nu cred, că 
ă’a întâmpla; der aceea încă n’ar fi 
dreptate, ca noi să le facem traiQ

rău și <4ile negre prin vorbe nesoco
tite și porunci din semă ’n afară. 
El se însoră, vom trăi la olaltă, vom 
munci la olaltă și-i mai lăsa și tu, 
babă, din holca cea mare, ce o faci 
pentru totă nimica11.

— „Ba că una ca aceea n’a fi, 
mai bine ducă-se câte cțile a crescut 
și Niculae și fata morarului, că am 
aucjit eu din bătrâni, că fetele de 
morar numai se dărmă la umbră 
sunt bune și să iee de-a gata. Fără, 
de se lăgă, c’a fi cuminte și a as
culta de mine, vie-mi în casă, de 
unde nu — largă-i lumea, voiă afla 
eu pentru Niculae una, care se fiă 
cum vreu io!11

— „Vecți că mie alta nu-mi tre
bue, numai pe fata morarului!11

— „Atunci ia-o, dăr nu-mi da 
porunci de pe acuma, că ce să 4i° 
și ce se nu 4i° în casa mea!11

Badea George însă ca om cu
minte grăi așa: „Sci ce, Niculae dra
gul tatii! Decă ție fata-ți place, ia-o, 
nu te opresc, nu te silesc; ia-o și o 
adă aci, de vom pute trăi ca omenii 
cei de omeniă —■ bine, de unde nu 
— sus e Dumne4eu, ne-a îndrepta

el ce se facem. Din partea mea su
părare DU-țl ave, și tare cred, că 
nici eu din partea vostră, er măta 
și-a mai veni dără în fire, că dăr 
nu-i copilă se nu pricepă binele și 
reul11.

Așa, cu vorbe cu înțelegeri și 
neînțelegeri, se gătară de nuntă și 
când fu colo cătră săptămâna albă, 
Niculae era cu muiere, și Florea mo
rarului era cu bărbat. La ospăț a 
fost multă voiă bună, ca la ospețe; 
chiar și badea George, socrul cel 
mare, care nu jucase dâră dela os- 
pețul lui, acum jucă și el. Se bu
cură bietul om ve4end, cât de bine 
se potrivesce Niculae al lui cu Florea 
morarului, că cunoscea pe Florea și 
scia că-i copilă blândă și așe4ată; când 
ojucăjocul miresei, nu se putu răbda 
se nu chiuăscă:

De-ar fi Ana ca mireasa, 
Nu o-așl da pe lumea asta!

Ospeciorii bătură ’n pălml, stri
gară vivat! muierile rîdeau, er lelea 
Ana sta se crepe de necas, că băr 
bătui ei acolea într’o lume de omeni 
o face de rîs. „Las’ că te-oiil căce

eu!11 îșl gândia ea și înghiția noduri.
După ospeț trăiră ei în pace 

cât trăiră. In cele d’întâiu săptămâni 
nu-șl arătă lelea Ana dinții, ca să 
nu 4ic& lumea, că nici nu i-a intrat 
bine nora ’n casă și s’a și apucat 
cu gura de ea. Der cam pe la ju
mătatea postului mare începu mai 
cu o vorbă, mai cu alta, când nu 
erau bărbații p’acasă, pănă când 
biata noră începu odată a plânge 
dinaintea ei.

Atunci lelea Ana îșl eși din să
rite, uită că-i postul cel mare, vre
mea spoveditului, și începu mai cu 
grosul: „Der ce te miauni, că nu ți-a 
spart nime capul; pentru-că ți-am 
spus ce-i bine, sciu că n’am făcut 
cel lucru mare, că doră în casa mea-i 
slobod se 4*° ȘÎ eu 0 vorbă. De-alt
mintrelea, draga mea, de nu-ți place, 
etă p’aci-i drumul, ușa-i slobodă, nici 
am rîs, când ai venit, nici n’oiu plânge 
când ti-i duce11.

Der aceste vorbe și altele de 
nemul acestora, le 4is® lelea Ana 
îndesat, călea, cum scia dumnia ei 
când o apuca hărnicia.

Când veniră bărbații acasă, cum
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Ce va mai urma, vom vedea. Pănă atunci 
însă o îusâmnăm și pe acesta la răvaș, 
lângă, cele multe.

eu.

Esamene la sate.
Bărcut, 19 Maiu 1896.

încă de prin 1892 era amenințată 
școla română gr. cat. din Bărcut cu închi
dere, în urma unui raport al inspectorului 
de școle al Sighișorei cu data 13 Iunie 
4892, der prin stăruința harnicului paroch 
George Repede și prin ajutorul meritatului 
D-n Dr. Emamiil Elețterescu, care în cunos
cutul său zel național a binevoit a ne mij
loci mai întâi un ajutor de 23 fl. pentru 
facerea unoi’ bănci după sistemul nou și 
pentru o hartă (mapă), âr cu altă ocasiune 
un ajutor de 70 fi., poporul nostru a prins 
curaj și a început a jertfi mai cu de-adin- 
sul pentru cele trebuinciose școlei, ridicând 
salarul învățătoresc la 300 fl.

AstărlI cu mândria se pot bucura bunii 
noștri poporenl, căci școla le este mântuită, 
fiind îndestrată și cu un învățător consciu 
de chiămarea sa, d-1 Vasile. Demian, care 
în acest an școlastic 1895/6 a făcut un pro
gres mai pe sus de așteptare, despre ceea 
ce ne-am convins cu ocasiunea esamenului 
nostru de vară.

Esamenul s’a ținut în 17 1. c. fiind 
de față ca președinte, Reverendissimul d-n 
Basiliu Rațiu, vicarul Făgărașului, apoi se
natul școlastic și poporul întreg, cum și 
judele, notarul și învățătorii sași din loc. 
Esamenul s’a început la 10*/4 ore, luându-se 
obiectele prescrise în ordine, din tote obiec
tele publicul a fost mulțămit cu progresul, 
dâr mai pe sus am fost mulțămițl cu pro
gresul din religiune, la răspunsurile băeți- 
lor din desp. I și II; er din cetit îți era 
mai mare dragul să-i asculți, căci cetiau micii 
băeți fluent, ca și cum ar fi fost tot cu cartea 
în mână. Multă înaintare au făcut și desp. 
V și VI din 1. maghiară, cetind și rostind 
poesii maghiare și traducendu-le. (Ce lipsă 
au băeții români ai unei școle poporale 
dela sate să traducă și buchiseze poesii 
maghiare? Red.)

A fost peste măsură potrivit dialogul 
predat de 2 băeți (tata și fiul) cu privire 
la îmbrățișarea meseriilor. Prin acestea și-a 
câștigat învățătorul Vasile Demian laudă 
și mulțămită.

După terminarea esamenului Rvds. d-n 
Vicar Basiliu Rațiu, fiind îndestulii cu pro
gresul, ce s’a făcut, mulțămi atât d-lui pa
roch, cât și d-lui învățător pentru diligința 
lor, observând în puține cuvinte, că deș 
s’au procurat tote obiectele, cari au fost 
neîncunjurat de lipsă, să se mai cumpere 
încă mapa cea mică a Ungariei cu comi
tatele, și tabele de istoria naturală.

Ast-fel s’a terminat acest esamen, care 
ni-a adus o mulțămire nespus de mare, vă- 
dend, că școlei ndstre, care era în perieul 
de-a fi închisă la pofta streinilor, acum ’i 
s’a pus fundament tare, începând să facă 
progres înbucurător. Unde parochul și în
vățătorul se interesâză, bunul popor face 
tot, și lucrurile merg înainte.

Zaharie Ganea, 
poporan.

Comecâăă „mânecară:/'
Dela un plugar român fiin Gur- 

ghiu primim următorea scrisore:

Gurghiu, 19 Maiti 1896.
A venit dela fisoJgăbirăul poruncă, ca 

să luăm parte și noi la „serbarea milenară", 
ce s’a făout în 9 Maid și în comuna Gur- 
ghiu. Cu o di înainte s’a bătut doba. ca 
în acea di să nu mârgă nici unul la lucru, 
căci cine va merge, va fi pedepsit cu 5 fl. 
S’a mai poruncit, ca copiii dela tote scâ- 
lele dela noi să se strîngă la scola ungu- 
râscă.

Cei dela scola reformată și dela cea 
catolioa s’au și dus la scâla de stat cu în
vățători cu tot, der cei dela scola română 
n’au luat parte.

Au mers Ungurii tot ou stindarde și 
cu cooarde unguresc! și eu ceterași după 
ei, ca să potă juca „csardas“-ul. Dela sc61a 
de stat s’au dus la biserioa reformată. Până 
la biserioă s’au dus ou Țiganii după ei, 
tot jucând și strigând: „eljen a magyar".

La biserică preotul reformat a ținut 
vorbiri, ca să arate, de când sunt veniți 
Ungurii din Schitia. Și tot „eljen a ma- 
gyar" răcniau din tote părțile, și țiganii 
diceau, er omenii se uitau la ei ca la co
media.

După aceea au mers la maial în pă
dure, de s’au ospătat cu toții și au venit 
beți și flămânzi. Cu toții avem ce rîde de 
comedia lor milenară.

Al. Stroescu, 
econom și abonent.

Din protopresbiteratul Branului.
Codlea, 11 (23) Maifl 1896.

Onorată Redacțiune! In anii trecuți 
în mai multe rânduri au apărut în prețuitul 
<jiar „Gaz. Trans." mai multe corespon
dențe anonime despre tractul protopresbi- 
teral al Branului ou privire la administra- 
țiunea lui. La diferite ocasiuni, cei din 
fruntea tractului mi-au atribuit mie acele 
corespondențe, unele de ouprins atacator, 
despre care eu n’am avut nici o cunoscință, 
ou atât mai puțin puteam să fiu autorul 
lor. Presupunerea denșilor, după oum (fie. 
și-o baseză pe aceea, că eu ași avă „gură 

mare în adunării nâstre" și-i cam supără 
purtarea mea.

Este adevărat, că fiind ales membru 
îu mai multe corporațiuni, la scaunul, la 
comitetul și la sinodul protopresbiteral, 
rni-am ținut de sânta datorință a mă fami- 
lierisa ou principiul strămoșilor noștri „res 
publicae suprema lex estoa și după împreju
rări am și represeutat cn demnitate aceste 
funcțiuni, și nicl-odata n’am fost condus 
de patima, de-a ataca pe cineva, oi am 
avut în vedere numai împlinirea datorințe- 
lor nostre față de instituțiunile bisericesc! 
și școlare. Deorece în adunările nostre se 
pertractăză obiecte de mare interes pentru 
binele publio, aflu de potrivit a se publica 
deoisiunile și oonolusele acestor corpora
țiuni, ba chiar și decursul acestor adunări, 
numai se represeute o ioonă fidelă despre 
oele petrecute în ședințe. Căci corespon
denta este un preparativ pentru delăturarea 
piedecilor în afacerile nbstre publice, și-și 
are și ea partea cea bună. Deci Vă rog să 
binevoiți a publica acest raport despre de
cursul ședințelor scaunului, comitetului și 
sinodului protopresbiteral al Branului din 
luna lui Maiu a. o.

Mai întâifl de tote disposițiunile sta
tutului organic privitore la convocarea aces
tor oorporațiuni la terminele fixate, de loo 
nu s’au observat, căci membrii scaunului 
protopresbiteral, după statut, au a se în
truni la ședință în totă luna odată, pe oând 
la noi abia după 9 luni s'a aflat de lipsă 
a se oonchiăma.

Miercuri în 8 MaiO la 10 ora s’a des
chis ședința scaunului pertractându-se mai 
multe obiecte, dintre cari mai de însemnă
tate este alegerea de parooh în Po-aua 
Mărului, în persona d-iui învățător și teo
log din Săliște, Aron Gogonea, de nascere 
din Poiana Mărului. Presidiul aduce la ou- 
noscința scaunului, că actele sunt în regulă 
și căpătând ursoriu dela Ven. Consistor, 
propune, ca alegerea, nefiind nici un pro
test, să se aprobe, deși a aflat, că ale
sul ar abfiice la postul acesta, precum a 
făcut tot așa și cu ocasia alegerei sale 
de învățător.

Alt obiect interesant a fost lichidarea 
pretensiunilor protopresbiteral! dela alege
rile de preoți. Mai mulțl oandidați de preo
ția, fiind aleși, nu au achitat spesele ale
gerei, și de aceea presidiul cere, ca soau- 
nul să lichideze, împărțind pretensiunile 
după olasse, și anume: dela un candidat 
pentru o paroohiă de cl. I. 500 fl , ol. a 
II. 300 fl., cl. a III 200 fl. După seriose 
desbateri, pro și contra, soaunul lichidâză 
pretensiunile 1

Dela acesta ședință a absentat un 
membru și defensorul matrimonial, pote că 
pe viitor vor absenta mai multi ne mai 
având cause divorfiale, dela cari tot mai 
oăpătau câte 2 fl.

Miercuri în 8 (20) Maiă la 3 6re după, 
prânfl erau conohiămați la o ședință mem
brii comitetului protopresbiteral, lipsind însă, 
afară de uuul, toți membrii esternl, ședința 
s’a amânat pe Joi în 9 Maiit la 10 ore a. 
m. In acâstă ședință s’au luat la cunosoință 
în fuga mare obieotele de pertractat în 
Sinod. Joi în 9 (22) Maifi la ll*/2 ore, în- 
trunindu-se membrii sinodului în biserioa 
oea mare dm Zerneșcl, unde s’a oelebrat 
și un parastas pentru mecenații bisenoei 
nâstre, după premergerea oelor prescrise 
prin Statutul org., după doxologiă și invo
carea spiritului sânt, presidiul deschide șe
dința Sinodului prin ouvinte alese și, sa
lutând pe membrii presenți, îi învită la 
continuarea ședinței în sala școlelor cen
trale din loc.

Acolo cetiudu-se prin notarul sinodu
lui raportul comitetului, respective proto- 
presbiterului despre starea protopresbitera- 
tului în decursul anului 1895, se ia la cu
noscință pe lângă unele mici observări. 
După aceea s’a predat rațiocinul fondului 
protopresbiteral unei comisiuni spre revi- 
suire. Censurându-se rațiocinul, s’a aflat în 
regulă, afară de unele punote, ptivitore la 
restanțe, asupra cărora se încinge o disou- 
țiă interesantă.

Membrul sinod., d-1 advocat Garoiu, 
în calitate și de epitrop protopresbiteral, 
după oe constată, că restanțierii în mai 
mai multe rânduri fiind provocați, din reni- 
tență n’au achitat ouotele pretinse de 
Epitropiă, propune fără amânare să se în- 
casseze judeoătoresce.

Membrul sinodal părintele loan Dan, 
contra propunerei d-lui Garoifi, reflectâză, 
că dânsul deși se află între restanțieri, to
tuși nu va plăti, căol statutele fondului 
protopresbiteral nu mai corăspund împre
jurărilor actuali, și face contrapropunerea, 
de-a se revisui statutele fondului la pro- 
mixul sinod, pănă atunci comitetul seu o 
comisiune, să facă un proiect nou de sta
tute, er până atunoi se se sisteze încassa- 
rea restanțelor cu judecata. La acestea re- 
fleotăzâ membrul Garoiu, că statutele fon- 
dniu1, hune seu nu, nu denâgă încassarea 
restant ilor.

Părintele și?membru din ad. I. Țențu 
pretinde a-se ceti restanțiien cu numele, 
și constatându-se, că și Sfinția Sa se află 
între restanțieri, se miră de asta, și cfice, 
că nici nu ounâsoe disposițiunile și desti- 
națiunea fondului protopresbiteral. Epi- 
tropul și membrul sinodului, părintele Le- 
ontin Eușcanu dă informațiuni cu pri
vire la destinațiunea fondului protopres
biteral și propune, ca restanțiile să se în- 
casseze pe ori-ce cale fără amânare, pro
vocați fiund chiar și din partea Ven. Con
sistor.

Părintele Iosif Comanescu cu privire 
la tote afacerile nostre administrative ob-

cărau gunoiu, afiară pe biata Fldrea 
plângând, er pe lelea Ana făcându- 
se tdtă țiră de se aufi'a peste sat.

— „Da ce-i, babă“ ? întrebă ba
dea George îngrijat, când ve^u ce-i 
la el acasă. — „De ce plângi?“ în 
trebâ Niculae pe Flârea, ce ți-s’a în
tâmplat11.

Fl<5re;-> nu putea scâte nici o 
vorbă de rușine pentru vorbele, ce 
’i le aruncase sdcră-sa din chiar se
nin, er lelea Ana începu și mai pogan:

— „Ce se fia? Dumnia ei, gro- 
foia, fișpănița, se miaună pentr’o 
vorbă mică, ce i-am spus’o; se mia
ună, că ce am cjis.... n6! ce foc s’o 
ardă am și Ți3?-.. Ce-am 4’3> baro- 
niță“ ?

— „Destul! grăi Niculae, des
tul mamă! Eu n’am adus pe Flbrea 
de batjocura dumitale. se-i pui câte 
nume-țl es din gură tote; eu de bat
jocură nimărui n’oiCi lăsa-o. Ii sunt 
bărbat, eu singur am s’o mustru de 
va face ceva, dâr nu dumniata, că 
nu dumniata te-ai cununat cu ea! 
Fibre, nu plânge, îmbracă-te ome- 
nesce, strîngețl în ladă ce ai, și te 

duc acasă eu cu capul meu, ce va 
mai fi, vom vede!“

Așa grăi Niculae, er badea Ge
orge apucă pe lelea Ana de fuiorul 
dracului și făcu ce nu făcuse nici
odată, o boteză una și bună, și-i cjise: 
„Fireai a dracului de scorpiă, adecă 
nici cei tineri să n’aibă pace de gura 
ta! Nu-i destul, cât ți-ai spălat gura 
pe mine de 26 de anl“.

Ea țipa, el da, Niculae nu sări 
se facă pace, ci punea pe car 4es- 
trea Fibrei și o duse acasă, și altul 
și mai mult nu o aduse, ba rămase 
și el la socrii pănă ’n primăveră, 
când, ajutat de tată-s’o și de socru- 
s’o, îșl făcu cuibul lui, unde nu îm
piedeca pe nime și unde nu-i era 
muierea supărată de nime.

Satul era plin, că Niculae, de 
groza harnicei de măsa, fu nevoit a 
se muta din casa părintescă, că măsa 
tot cu gura pe Flbrea sta, er el, Ni
culae, ținea mult la nevasta lui, la 
Florea morarului, care era frumbsă 
și harnică și cuminte, cât suflet de 
om botezat n’ar fi avut pricină de 
a se mănia pe ea. Tot satul ținea 
cu cei tineri, tot satul scia cine-i 

leloa Ana și ce-i plătesce gura, der 
mai bine decât toți scia badea Ge
orge, care âmbla ca prin pământ de 
rușine, că s’a săvăstit fecioru-a’o dela 
casă, de groza gurii mumă-sa.

încet cu încetul însă prinse a 
tăce satul despre întâmplarea lui Ni
culae, mai cu semă pentru-că pe el 
în tbtă 4 ua îl vedea ajutând tătâ- 
ne-seu la tâte lucrurile economiei, 
amândoi plugăriau, amândoi erau în 
tot locul la lucru: la cosă, sapă, se
cere, ș. a. Er Duminecile și sărbă
torile îșl aducea și nevasta la ai lor 
câte p’un ceas-doue, dâr se se mai 
mute acolo cu șe4utul, nici el nu 
se îndemna, nici îl îndemna tată-s’o, 
că scia cine-i lelea Ana.

După vre-o doi ani de <Țile erăși 
a fost nuntă mare la casa lelei Ane, 
4ic la casa lelei Ane, că ea așa 4i- 
cea: Tot cei aci, e al meu, pe toți 
vă pot scâte afară ori-când aș voi, 
că al meu e bunul. Adevărat, că 
casa și moșia a ei era, că badea 
George se măritase la ea în casă, 
fîind-că ea era singură, fată, cam 
stătută, der bogată, er la el acasă 
fuseseră prunci mulțl.

P6te de aceea și era lelea Ana 
atât de poravă, unde scia, că al ei 
e bunul, nu al bărbatului ei. Drept 
e și aceea, că altă muiere, mai așe- 
dată, ar fi cunoscut, că deși moșia 
și casa sunt remase de părinții ei, 
der badea George a fost acela, care 
s’a trudit și a muncit, de a ținut 
pe betrânii lui socrii când erau la 
neputință; el lucra moșia aceea și 
crescea vite, de avea tot mereu cele 
trebuinciâse; el plătea dările și tâte 
necasurile, er ea, lelea Ana, numa 
îșT bătea cea gură, când cu unul, 
când cu altul, der mai mult cu el. 
De aceea nici nu silise pe Niculae 
se remână la el, ca se nu-șl audă 
și acela și nevasta lui, câte-și au- 
4ise el, bietul George.

Așa-deră la casa lelei Ane era 
erăși nuntă mare, că amu îșl mărita 
pe scumpa mamii, pe draga mamii, 
pe singura fată, pe Măriuca. O mă
rita după un om cu stare, ce ședea 
numai peste drum dela ei, după Va- 
silica Ferecatului, care era singur la 
părinți și era om așe4at, blând și 
bun ca pita cea bună.

„Niculae, 4ic©a lelea Ana, mi-a 
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servă, oă nu se aplică corect în tote oor- 
porațiunile disposițiunile Statutului organ, 
și Regulamentele și că nu e mirare deol, 
deoă nu merg tâte în regulă. Cu deose
bire în timpul acesta de grea încercare, 
când tote instituțiunile nostre bisericesoi 
și școlare sunt espuse la mari tentațiunl, 
nci cei aleși în oorpul administrativ al 
aoestui traot, trebue se recunosoem cu du
rere, că nu îngrijim de ajuns să apărăm 
interesele tractului și ale poporului, și tre
bue să înroșim, când vedem atâta indife
rentism față de instituțiunile nostre. Vor
bitorul propune, ca pănă la proximul si
nod, decă se va mai ține în anul acesta, 
să se încasseze tâte restanțele.

Părintele L. Pușcariu refleotâză, că 
espresiunea părintelui I. Comanescu „să 
înroșim" nu este la loc, și-și dă dimisiunea 
din epitropiă. Părintele Comanescu cere 
cuvântul în chestiă personală și se es- 
primă, că animositățile într’adevăr nu sunt 
la loo, ou atât mai mult cuvintele vătă- 
mătore; când noi reounâscem, că nu ni-am 
făcut datoria deplin, cuvântul „să înroșim", 
după părerea dânsului, e destul de modest. 
Cu atât mai vârtos, oăcl părintele L. Puș
cariu de ieri trebuia să presenteze Comi
tetului rațiociniui fondului protopresbiteral, 
pe oând d-sa abia adl după începerea șe
dinței pe la 12 3/4 âre d. p. s’a presentat 
la ședință cu rațiociniui și era mai p’aci, 
oa sinodul, afară de raportul comitetului, 
să nu mai aibă nimic de pertraotat. La 
întrevenirea d-lui Garoiu, cestiunea se cla
rifică și neînțelegerile dintre ambi vorbi
tori se apianeză.

Alt obiect mai de însemnătate a 
fost cererea Rev. D-n Protopresbiter Tra
ian Mețianu, ca, după-ce venitele dela li- 
cenții de cunuuiă s’au cassat, se i-se res- 
titue diferința sâu prin repartițiunl dela 
comune, seu dintr’un fond ore-care. D-l 
adv. Garoiu observă, că față de lioențiile 
de cununii, cari s’au oassat, sinodul arohi- 
diecesan a luat măsuri pentru asigurarea 
salariilor protopresbiterall, și de-ocamdată 
acestă cerere să se ia dela ordinea cjilei) 
ceea-ce s’a și făout.

Ne mai fiind alte obiecte de pertrac
tare, alegându se o comisiune verifioătdre, 
se închide ședința la 4 ore d. p.

Regretăm forte mult, că dintre frun
tașii Sinodului nostru, afară de advooatul 
Garoiu, au lipsit toți. Nu ne putem es- 
plica ce e causa!

In fine, spre liniștirea și convingerea 
interesaților, că nu eu am fost autorul co
respondențelor din anii treouțl, și oă nu 
vorbeso de după culise, subscriu acest ra
port ou numele meu propriu și void ruga 
pe alegători, ca pe periodul viitor să bine- 
voâscă a nu mă mai onora cu încrederea 

dânșilor. Dâr ou tote aoestea strig „ Videant 
consules ne quid detrimenti.u

Iosif Comanescu,
paroch în Codlea și membru 
al Scaunului, Comitetului și 
Sinodului protopresbiteral.

— 11 (23) Maim

Se fiă de îuveț „patrioților". Tare 
rău merge treba pe la Budapesta, căci la 
exposiția jidano-maghiară nu merge mai 
nimenea și, după cum spun însă-șl foile 
unguresol, mulțl geșeftarl, cari oredeau, că 
la exposiția milenară se vor pută îmbogăți 
de pe spinarea streinilor, vor trebui să 
bancroteze încă înainte de-a se sfîrși ex
posiția. Popotele nemaghiare din țâră și 
din străinătate sunt scârbite de purtarea 
Ungurilor și nu vor niol să audă de Buda
pesta. Așa, de esemplu, chiar acum cetim 
despre un cas, care arată, cu câtă scârbă 
priveso asupra Ungurilor ohiar și Nemții 
din Germania. S’a întâmplat adecă, că di
rectorul universitar Kiss Kâroly din Buda
pesta (directorul laboratorului politeohnio) 
a trimis o sorisore profesorului universitar 
neamț Dr. W. Teussner din Marburg, în 
care era descrisă o țâvă inventată de el și 
căruia îi dase numele: „Lampă milenară". 
Gând Neamțul a vătjut aoest nume, numai 
decât s’a apucat și i-a soris Ungurului, 
că bucuros ar cumpăra și el apara
tul inventat de el, der fiind-oă prin 
numirea „lampă milenară" a voit să facă 
laudă mileniului acelui popor, oare asu- 
presce pe „conaționalii Sași din Ungaria", 
nu-i trebue. Să scie Ungurii, 41°® profeso
rul neamț, că purtarea lor asupritore este 
oausa, pentru care-i desprețuesoe lumea. 
Acestă sorisore a învățatului profesor neamț 
o publică foile unguresol și-l înjură cum 
sciu ele, dâr n’ai ce-i faoe. Adevărul e ade
văr, că pe Unguri îi uresce mai totă lu
mea și din asta causă nu merge nimeni 
niol la exposiția lor milenară. 0 recunosc 
acâsta chiar și Ungurii.

— o —
Persecuția studenților ari naționali 

din Viena. Poliț'a din Viena pornise cer
cetare contra acelor 11 studențl ari-națio- 
nall dela universitatea din Viena, cari sub- 
scriseră cunoscuta notă de protestare con
tra sărbărilor milenare maghiare. Intre acei 
11 studențl au fost: unul supus german, 
cu numele Osthaus, apoi patru supuși un
gari de naționalitate croată și română, și 
șâse supuși austriacl. Pe basa cercetărei 
făcute, poliția espulsă pe Osthaus din tote țe- 
rile monarchiei austro-ungare, âr pe cei pa
tru supuși ungari îi amenința cu espulsare 
dâcă îșl vor continua „acțiunea agitatorică". 

Studentul Osthaus recuri contra hotărîrei 
poliției, și asupra recursului său va hotărî 
ministerul de interne.

—o—
Recurs contra oprirei conferenței. 

D-l Dr. Rațiu a înaintat recursul contra 
hotărîrei de oprire a primarului din Si- 
biiu. Așteptăm cu nerăbdare publicarea tex
tului întreg al aoestui important recurs.

— o—
Nonele statute ale Asociațiunei. Alal- 

tăerl s’a întrunit în Sibiiu comitetul Asso- 
ciațiunei nostre transilvane sub președința 
Rvdss. domn Prep^sit I. M. Moldovan, ou 
scop de a se sfătui asupra elaboratului co- 
misiunei alese pentru a compune răspun
sul la cererea ministrului ca să se facă anu
mite schimbări în proiectul nouălor statute, 
ce s’a fost votat vara trecută de adunarea 
generală și s’a fost înaintat spre aprobare 
guvernului. Comitetul a primit elaboratul 
comisiunei, 41C 4lare^e române de-aoolo.

r»

Doctor milenar. Canonicul abate 
Frânez Irsik din Sătmar, oare fu numit nu
mai aoum dactor de onâre din inoidentul 
mileniului de cătră Universitatea din Buda
pesta, n’a trăit nici măcar atât, ca să potă 
vedâ esposiț’a milenară, ci curând după 
onorea, ce i-s’a făcut a și treout în cealaltă 
lume.

—o—

Polițiști bestiali. Tribunalul din Ca
ransebeș osândi pe oomisarul polițian Ata- 
nase Szulay. preoum și pe polițiștii Ge- 
raga și Jona la câte cinci ani temniță, pen- 
tru-că ei după-ce deținură pe un țăran ro
mân cu numele Marcu Popoviol, în Poiana 
de lângă oraș, îl legară de o căruță și îl 
tirîră pe jos pănă în Caransebeș unde ță
ranul muri în urma ranelor.

— o —
Cununii D-l George Oprea, dirigent 

postai, și d-ra Fira Vodă, se vor cununa 
la 31 Maih n. c. în biserica română gr. 
cat. din Tohanul vechili. — D-l Constantin 
C. Albuleț, original din Satulung, și d-ra 
Maria 1. Tomoșoiu, din Padina (România) 
se vor cunuua la 14 MaiO v. c. în biserioa 
din Bușteni. — D-l George Moroe și d-ra 
Maria Giuglea se vor cununa Luni, în 13/25 
Maifi, iu biserica SS. Arohangell din Satu
lung.

Dorim fericire tinerelor părechl.
— o—

Ospeții, cari vin la Brașov, pot afla 
cele mai bune, mai curate și mai higie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocită apropiare de gara tramvaiului, 
așa că nici nu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în stil modern și ele
gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, âr bacșișuri nu se 

dau. In grădină restaurant și musică mai 
în fîă-care di. Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu diua, costând după plac dela 1 fi. pănă 
la 4 fi. la di.>

—o—
Concert în Deva. Corul mixt al bisa- 

ricei greoo-orientale din Deva invită la 
concertul ce-1 arangâză Duminecă, la 31 
MaiO v. în sala redutei din Deva. începu
tul la 8 dre săra. Venitul ourat e destinat 
în folosul biserioei gr. or. din loo. Supra- 
solvirile și contribuirl benevole să achită 
pe cale 4'aristică.

Programa. 1) „Hora Severinului", cor 
mixt de L. Viest; 2) „Stăncuța", cor mixt 
de G. Musicescu; 3) „In pădure", cor băr
bătesc de Tud. de Fiondor; 4) „Taci băr
bate", oor mixt cu soli, de I. Vidu; 5) 
„Nevasta care îubesoe", cor mixt, da G. 
Musicescu; 6) „Cât e țâra", cor bărbat,, de 
Gr. B.; 7) Eventual o declamațiune. 8) 
„Rămas bun oodrului", cor mixt, de F. 
Mendelssohn ; 9) „Cucuie cu până sură", 
oor mixt, de G. Dima; 10) „Bobooele și 
inele", cor bărb., de I. Vidu; 11) „Brâul 
popii", cor mixt, de G. Musicescu. Prețul 
de intrare : de persouă locul I. 1 fi., locul 
II. 80 or., locul III. 60 or., parter 40 cr., 
galeria 20 cr. După ooncert urmâză joc.

— o—
Grădina otelului „Pomul verde" se 

va deschide în 4lua a doua de Rosalii 
printr’un ooncert dat de musica militară. 
Concertul se va începe la 7*/2 ore sera, 
având un piogram de 11 puncte, între 
cari „Postilonul amorului", vals românesc 
de Ivanovic! etc. Intrarea 30 or. Observăm 
cu astă ooasiune, că de când „Pomul ver
de" a ajuns în posesiunea d-lui Sorea, a 
devenit oel dintâiO otel în orașul nostru, 
atât în privința mânoărilor și beuturilor, 
cari sunt escelente și cu prețuri forte mo
derate, cât și în privința elegantelor odăi 
și a comfortului peste tot, la cari se mai 
adaugă aoum frumosa grădină, asemenea 
căreia nu se află la niol un alt restaurant 
dm Brașov. E și cel mai cercetat restau
rant din partea elitei din loc.

—o —
NECROLOG. Ioana Popescu n. Șandor ca 

soțiă, Victoria, Emilian, Ioan, Iosif, Rafila, So
fia, Iuliana și Teodor ca fii și fiice, Gizela 
Truța, Sidonia Crișanu, Pavel Sendria și 
Simeon Budnariu ca nurori și gineri, loan, 
Maria și Ionel ca nepoți, anunță tuturor 
rudeniilor și cunoscuților trecerea din vieță 
a prea iubitului lor soț, tată, socru și moș 
Teodor Popescu, paroh gr. or. în Dum
brava, care după grele suferințe și-a dat 
nobilul său suflet în mânile creatorului 
în 20 Maiîi 1896 st. n. în al 60-lea an al 
etății și al 37-lea al fericitei sale căsătorii. 
Fiă-i terna ușoră!

fost adus în casă o scorpiă, cu care 
n’au putut eși în capăt, l’am duduit, 
m’am mântuit de el; acum îmi aleg 
pentru Măriuca un ginere, care sciu, 
că n’a gremujda înaintea mea și, de 
a fi după cum se arată, îi dau din 
tot ce avem pe jumătate, er jume- 
tate-ml țiu mie pâa’ voiti avea fiile, 
apoi, după mortea mea, și aceea ju
mătate s’a împărți în două: una Mă- 
riuchii și una la amărîtul de Nicu- 
lae, pe care l’a bătut Dumnedeu pănă 
după cap, cu tata cea fălbsă și pu- 
turosă de morar".

Așa spunea lelea Ana cumetre- 
lor ei, care, vecți bine, de țață i dau 
drept, der pe din dos diceau, ca și 
lui Niculae s’ar cuveni să-i dee amu 
ce i a da, să nu lucreze pe la alții, 
in brazdă streină, er fata să se îm- 
buibeze în bine, că dbră frați sunt 
amândoi, la unul să cade ca și la 
celalalt.

Vasilia Ferecatului luă pe Mă
riuca lelii Ana peste voia tătâne-său. 
Ferecatul tot mereu îi di°ea lui Va- 
silică: Dragul tatii, cu Ana tu nu-i 
3cote-o la cale, că ni-i casa numai 
peste drum ; cum aducem pe Măriuca 

la noi, va vre Ana se fiă mai mare 
și aci, ca la ea acasă. Apoi una ca 
asta eu h’oiu răbda. Apoi, dragul 
tatii, să 4i°î că îi merge dbră tu gi
nere la Ana ’n casă, eu nu te opresc, 
der sciu, că cu ea nu-i mâna-o, că-i nu
mai ca ea, nici feciorul ei n’a putut eși 
cu ea la capăt, d’apoi tu, strein?... 
In totă diua ți-a striga: Ești în bi
nele meu, când vieu, atunci te scot 
de aici. Una ca aceea sciu, că nu 
ți-a plăce. Fără, tu să nu dicl că te 
desmânt, de-țl place fata și de chib- 
zuescl, că i pute trăi cu ea, tu ia-o, 
adă-o aci, der apoi nu mă-sa să fiă 
mai mare la noi în casă, nu ea să 
poruncescă. Că uite, eu cu măta cu
vânt legănat n'am avut, de când ne
am legat de lume, nici cu alțl omeni 
din sat, âr amu la bătrânețe, încă 
n’am vre să avem, chiar din pricina 
Anii".

Așa dicea mama lui Vasilica. 
Der ce să dicem, bagsema i-a fost 
scrisă, că el a luat’o și a duB’o la 
ei acasă, numai peste drum dela le
lea Ana.

Și era fălbsă lelea Ana, că și-a 
putut mărita fata după un om ca 

Vasilica și așa aprbpe. „Suntem ca 
’ntr’o casă", dicea ea cumetrelor ei, 
stăm pbrtă de portă, s’a împlinit 
cântecul:

Nu mâ da maică departe 
Să vin cu desagii ’n spate, 
Cu desagii băerați 
Și cu ochii lăcrămați, 
Ci mă dă maică ’n vecini 
Să te văd sera ce cinl, 
Dimineța ce prândesci 
Peste 4i cum mai trăescl!!

Acesta cântecă o cântă lelea 
Ana și la nunta Măruchii, cu glaja 
’n mână, după cetei ași.

Ce să dică omul, la început gân- 
diai, oă o să mergă trebile strună 
de bine. Că era iărna, când s’au 
luat. Bărbații peste di erau la pă
dure, mai căi au gunoiti, mai pe la 
grajduri la vite, er muierile cu cea 
cujeică (furcă) lângă foc. Mai venia 
lelea Ana, peste drum la fată p’o 
minută două, er minutele ei erau de 
dimineța pănă cătră amiedl; mai 
mergea Măriuca cu cea furcă la 
măsa, că dâră era numai peste 
drum.

Der veni vremea de pus pânză. 

Atunci lelea Ana îșl da cu părerea, 
că Măriuca ei să pună resboiul la 
ea în casă, că-i mai vederosă, mai 
în fața sbrelui, se vede mai bine. 
Cuscră-sa lelea Frăsina, mama lui 
Vasilică, însă dicea> că ou acolo, ci 
în casa ei, că doră cum am țesut 
acolo două rânduri de muerl, și Mă
riuca va pute țesă, va vedâ, că nu-i 
ponihbsă — feri Domne!

Gând era chiar soborul mai mare, 
nimeresc din pădure și bărbații, ba
dea Ferecatul, pe care de alt-cum 
îl chiăma Pavel Pârcălab, fiu-s’o Va
silica și cuscrus’o badea George, că 
fuseseră cu trei cară în pădure, să 
aducă lemne mari, de cari are lipsă 
o gazdă în orl-ce vreme. Ei nime
riră deci acasă chiar când muierile 
țineau sobor despre pusul pânzii. 
Lelea Frăsina, cum vădu carăle îd- 
tiând, dise cătră Măriuca: „Măriucă 
dragă, așterne tu masa, că bărbații-s 
osteniți și flămând!, că de ast-demi- 
neță n’au mâncat, că n’au voit să-și 
ia merinde, cu postul ăsta. Pune și 
oluțul (urciorașul) cu vinarsul pe 
masă și păhărelul, c’or bea câte o 
lecă, se se mai desmorțescâ".
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— Emilia Comșa Baiu născută 
Popoviciu, în urma unor suferințe în
delungate, provăcjută cu Sf. Taine, șl-a dat 
nobilul său suflet în manile Creatorului, 
adl în 22 Maiâ st. n. la 1 oră din nopte, 
în etate de 38 ani, lăsând în adenc doliu 
pre neoonsolabilul seu soț, flil și fiioă, pă
rinți, frați, sooră, cumnațl și cumnate. Ră
mășițele pămentescl ale scumpei defunote 
se vor așecja spre eternă odihnă în cimi- 
terul gr. or. din ZernescI, Dumineoă în l-a 
di de Rosalii, 24 Maia 1896 st. n., la 3 ore 
după hmâck. Despre acostă ireparabilă per- 
dere se înounosoiințeză tdte rudeniile, amioii 
și cunosouții răposatei.

Fiă-i țărâna ușoră și memoria bine
cuvântată 1
Joan Comșa Baiu, ea soț; loan Eftimie 
Popoviciu, paroch în ȚînțarI și soția sa 
Maria născ. Hagi Mihală, ca părinți; Va- 
leriu, Ian cu, Pompi și Margareta ca fii; 
Maria C. Baiu căsăt. Giurgiu, i ca socră ; 
loan Garnița, cu soția sa Maria născ. 
Comșa Baiu’, ca cumnațl; Maximilian Po
poviciu, profesor BucurescI, cu soția Ani- 
șora născ. Pop; Petru Popoviciu adm. 
protopopesc Abrud, cu soția Silvia Puș- 

cariu; Hortensia Popoviciu, ca frați.

Dr. VUIA, medic de băi,
a sosit la băile Herculane (Meliadia).

JRoniânismul in Bucovina peri
clitat! Ni se scrie din Bucovina: E enorm 
pericolul, în oare se află elementul român 
din Bucovina. Agitațiunile rusești ajutate 
de încercările Polonilor au ajuns a fi co- 
vărșitore. Guvernul sprijineșoe aceste in
tre pinderl distrugătore. El admite ori ce 
cerere a Rutenilor, respingând sistematic pe 
ale Românilor. Ast-fel Rutenii au obținut 
dreptul de-a fonda un liceu rutean în Cer
năuți, și ceva mai mult, liceul e întreținut 
din budgetul statului. Românii din Buco
vina au cerut și ei, și încă cu mare in
sistență fondarea unui lioeu român la Cer
năuți, dâr guvernul a refusat de al intre- 
ținâ din fondurile statului, refusând tot-odată 
si' auioriseze pe Români ași întreține liceul 
eu bani din rFondul religionar“, oare e pro
prietate românâsoă.

Românii aduși la desperare de aceste 
persecuțiunl și temendu-se de agitațiunile 
cresoânde ale Rușilor și Polonilor, au ho- 
tărît, precum soitl — fondarea unui institut 
de educțiune românesc, și spre acest scop să 
fac colecte în totă Bucovina. In fruntea 
intreprinderei stau domnii D. cav. de Be- 
jan, Dr. I. Flondor. baronii Eudoxiu și 
Al. Hormuzski, Dr. George Popovicî, A. 
Pridie și Dr. E. Voiuțchi. In Bucovina 
colecta a ajuns deja suma de cinci-spre-cțece 
mii. Ea continuă, și fie-care Român ade
vărat e dator să-șl dea obolul pentru 

mântuirea românismului periclitat. Ofer
tele sunt a se adresa d-lui Dr. baron Ale- 
sandru Hormusalci, Cernăuți (Bucovina) stra
da Iosif 8.

SC1R1 ULTIME.
Viena, 22 Maifi. Astăcjl s’a făcut 

alegerea celor doi vice-pnmari ai ca
pitalei. Au fost aleși Dr. Carol Integer 
și Dr. Neumayer, căpătând amândoi 
câte 95 din 136 de voturi. Lueger 
declară, că primesce alegerea și că 
va lucra din tâte puterile în folosul 
partidului seu antisemit. Spuse mai 
departe, că Strohbach n’a fost ales 
ca „strohmann“, ci ca primar, și el, 
Lueger, consimte pe deplin cu pro
gramul primarului. In fine Lueger 
declară, că va pune pondul princi
pal pe cestiunile financiare, va lucra, 
ca consiliul comunal să fiă puter
nic; va apăra libertatea vorbei și 
va pretinde, casă se respectezeprin
cipiile dreptății și ale obiectivității. 
Dr. Neumayer accentuă în vorbirea 
sa caracterul german al capitalei 

I Viena și declară, că îșî va da tâtă 
nisuința, ca crescerea tinerimei creștine 
germane s6 fiă scutită de influența ji
dană, care nu e compatibilă cu ger
manismul. După acestea comisarul 
guvernial, Dr. Friebeiss, luă jură
mântul ambilor vice-primarl nou 
aleși.

Belgrad, 22 Maiu. Organul gu
vernului sârbesc, „Videlo^, anunță, că 
guvernul acum se va apuca serios 
de revisuirea constituției. Regele Alec- 
sandru deja a conchiămat la o adu
nare pe membrii comisiunei revăcjă- 
târe, cari petrec în străinătate, fia
rele liberale și radicale salută cu 
bucuria hotărîrea regelui, de-a crea 
o nouă constituțiă.

Con bus’s,
Doi generoși domni, membrii ai Aso- 

ciațiunei transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului român, punând 
la disposiția subscrisului comitet al despăr
țământului Săliște al Asociațiunei câte un 
galbin, cu destinațiunea pentru a se premia 
acele două femei — țărance seu inteli
gente, — ale căror grădini de legume se 
vor afla mai bine cultivate în vara acestui 
an, prin acâsta se escrie concurs cu termi- 
nul pănă la 15 Iulie n. c.

Pot concura femeile din următorele 
comune: Aciliu, Cacova Galeș, Gurarîului, 
Mag, Orlat, Săcel, Săliște, Sibiel, Tilișca 
și Vale (cercul pretorial al Seliștei); apoi 
din comunele: Dobârca, Apoldul de sus, 
Apoldul de jos, Ludoșul, Amnașul, Poiana, 

Jina, Rod și Topârcea (din cercul preto
rial al Mercurii, comitatul Sibiiului); în 
fine din comunele Alămor, Ludoșul mic și 
Gusu (cercul pretorial al Sângătinului din 
comitatul Albei inferiore).

Concursele — o simplă rugare — sunt 
de a se adresa până la terminul mai sus 
numit direcțiunei despărțământului Săliște 
al Asociațiunei transilvane la mâna d-lui 
Dr. Calefariu în Săliște.

Grădinele concurentelor se vor esa- 
mina prin o comisiune instituită spre acest 
scop.

Onoratele primării comunale, domnii 
preoți și domnii învățători sunt rugați a 
aduce la cunoscință acest concurs în cer
curi cât mai estinse.

Din ședința subcomitetului desp. Să
liște al Asociațiunei transilvane pentru li
teratura română și cultura poporului român, 
ținută în Săliște la 6 April a. c.

Sălișțe, 14 Maiu 1896.
Dr. Călefariv, Romul Simu,

v. dir. notar.

LHei’aiwii’ă.
In tipografia „A. Mureșianu" din Bra

șov a apărut: Căleuză în dreptul Cam
bial, de Nicolau Nilvan, advocat și director 
«secutiv al institutului de credit și eoo- 
nomii ehioran, — un op de cj'lnică nece
sitate pentru toți aceia, cari au afaceri cu 
bănci și cu împrumuturi oambiale.

Pentru a face mai plăcută și ușdră 
studiarea diferitelor lucrări de specialitate, 
autorul a urmat sistemul intuitiv, nisuin- 
du-se a familiarisa pe cetitor ou ounoscin- 
țele dreptului cambial. Intr’o parte a opu
lui sunt reproduse în capitoll deosebiți 
iote disposițiunile legei, cari se refer la 
cambii, oum și numerose deoisiunl ale Cu
riei menite a clasifica textul legei. In par
tea din urmă se află și un indice alfabetic, 
cu ajutorul căruia cetitorul pote afla nu
mai decât instrucțiunile de lipsă pentru 
singuraticile afaceri. — Prețul unui esem- 
plar 1 fl. Se pote procura dela autorul, în 
Șomouta mare (Nagy-Somkut.) 

nordică, Irlanda ș. a. unde, afară de 
oves și de cartofi, nu cresc alte se
mănături. In asemenea țâri, când 
recolta cartofului e slabă, locuitorii 
stau se pieră de fâme. De aceea cu 
drept cuvânt se mai numesce carto
ful și „pânea omului serac“.

Cultura cartofului e vrednică de 
a fi pusă alăturea cu ceea a grâu
lui și a celorlalte bucate. El e 
de multe feluri: de vară, de tâmi 
de nutreț pentru vite ș. a.

Intre cartofii de vară se numără: 
roșele timpurii de colâre roșiet’c*. 
cevașl cam turtiți, cari se tac pe la" 
începutul lui Iunie; cartofii văjratecl 
cari se fac fârte mari, cam turtiți 
și de colâre albă, cartofii regali se 
fac forte mari și de timpuriu ș. a.

Intre cei de tomnă se numără: 
cartoful ordinar cu cdja albă; cel 
vânăt cu coja vânătă; „Iacobi“ în 
forma rărunchilor, cari sunt lungă- 
rețl și au gust plăcut, „Prolifac* 11 ș. a.

Cultura legumelor.
II.

II. Cultura legumilor rădecinăse: 
Cartoful (Solanum tuberosum), care 
se mai numesce: crumpene, mere 
seu pere de pământ, picioicl, gogoșe 
ș. a. este adus din America de Fran- 
cisc Dracke, la anul 1584; în țările 
locuite de Români însă abia se cul
tivă cu de-adinsul cevașl mai bine 
ca de o sută de ani.

Sunt țări cu clima mai rece, 
precum e Ungaria nordică, Germania

Intre cei de nutreț pentru vite 
se numără: „cartofii porcesc!" în coja 
cam sdrențuită, cari la mâncare sunt 
amari, „cepele săsescl“, cari se fac 
fârte mari; „Alesandria“, „cartoful 
de năsip“, „bovinia lui Peterson“ ș. a.

Cartofii iubesc pământul mai 
ridicat, năsipos și petros, apoi cam 
rece și locul întreg din țeline; în 
cel lutos însă nu se prea fac. Pen
tru cultura cartofilor e bine ca pă
mânturile mai îndesate se se are 
încă de cu tămnă, primăvara se ară 
apoi a doua-âră, și prin Aprilie și 
Maiu se începe punerea lor.

Pusul cartofilor se pote face în 
mai multe feluri, în țeline se trage 
o brazdă cu plugul, apoi se începe 
pusul pe brazdă, la o depărtare cam 
de o urmă bună, un cuib de altul, 
în care se pun dela 2—6 cartofi; 
după aceea se trage .o brazdă de se 
acoper, er după acesta alte două de 
mecjuină între rânduri, în sfârșit, după 
acestea, în a treia se începe din nou 
pusul pănă se isprăvesce locul. Când 
cartofii se pun așa în rânduri drepte, 
la săpat se luereză mai ușor, deâre- 
ce printre rânduri se pdte săpa cu 
mașina de săpat și numai pe rânduri 
se sapă cu sapa.

In locurile mai sărace cartofii 
se mai cultivă și în modul următor: 
se ară mai întâiu locul, apoi se duce 
gunoiu ceva mai păios pe el, după 
aceea se fac cuiburile (gropile), în 
cari se pun cartofii, pe aceștia se 
pune apoi câte-o mână de gunoiu 
și după aceea se astupă. Gunoiul se 
pune în cuiburi de asupra, pentru ca 
pe timp de secetă se nu-i prea strîngă.

Și făcu Măriuca cum îi spuse 
aocră-sa, er lelea Ana oftă clătind 
■din cap: hm! bine-a cjis cine cjis:

Câtu-i lumea și țara
Nu-i slujnică ca nora!

Lelea Frăsina aucji oftatul lelii 
.Ane și nu se putu răbda să nu-i cj.ică : 
„D’apoi ce-i, cuscră, oii dâră ca pe-o 
slujnică port eu pe Măriuca d-tale, 
adecă nici nu pe a d-tale, că a du- 
mitale a fost numai, der acum e 
Măriuca nostră, nora mea, nevasta 
feciorului meu; ca pe o slujnică o 
port eu? Se spună ea că-i aci“!

Intr’aceste intrară și bărbații în 
casă și vecjând urciorul cu vinars pe 
masă, îi riBără care de care, der ve
xând cu ce ochi acrii se uită cus
crele una la alta, simțiră, că aci s’a 
întâmplat ceva. Ferecatul, care de 
alt cum avea și el nume ca alțl bo
tezați, că-1 chiăma Pavel Pârcălab, 
da-i cjiceau „Ferecatul“, căci el îșî 
făcuse cel d’intâiu car ferecat cu fer 
la noi în sat; Ferecatul, care cu ochii 
săi de vultur vedu, cum întră ’n casă, 
ce cale-i pe vale, se apropiă de mesă, 
luă urciorul în mână și chiui așa 
mai încet, nu chiar ca la munți:

Cine vre să nu mai moră
Țină glaj a sub suoră!

Acesta o făcu el se veȚă mai 
bine ce-i între borese, că vedea el 
bine, că ceva pricină trebue se fiă, 
că prea erau posomorite, de gândiai, 
că li-a..dus Someșul cânepa.

Cuscru-s’o și fiu-s’o rîseră și bă
tură ’n pălml la chiui tura Ferecatu
lui, nevasta încăzimbi. Muierea Fe
recatului, lelea Frăsina, muiere șă
galnică, cjiae cătră cuscru-s’o: „Der 
chiuesce și d-ta una, că uite vijdo- 
rogul meu gândesc! că-i holteiu, așa 
o mână“. Numai lelea Ana sta tot 
încrețită și cu sprâncenele adunate, 
nici în preajma vinarsului nu se des- 
gheță. Dâr Ferecatul e drac împeli- 
țat, el scie de unde se începă lucrul, 
ca se eaă unde vre el. Să făcu de-o- 
camdată a nu băga de semă poso
morala lelii Ane, destupă urciorul, 
umplu un păhărel și începu a în
china :

— ,,Se trăesci cuscre; — ți-oiu 
închina dumitale întâiu, că boresele 
nu cred, că n’au beut pân’ am fost 
noi duși. Dumnecjeu te ție, să-ți țină 
Dumnecjeu sănătatea și iosagul, Dum

nezeu te ferâscă de tot răul; dee-țî 
Dumnecjeu tot bine și veseliă, se 
trăescă și cuscra și copilașii uoștri!“

Er badea George tot răspundea: 
Dumnecjeu te aucjă!

Apoi după ce beu Ferecatul, 
umplu păharul pentru badea George. 
Acesta îl luă în mână și închină la 
cuscră-sa:

Să trăesci cuscră !
— Dumnedeu te audă !
— Dumnedeu te țină!
— Și pe domuiata.
— Dee-ți Dumnedeu sănătate!
— Și d-tale.
— Dumnedeu ferescă-te de tot răul!
— Și pe d-ta!
— Să trăescă și cuscrul
Și copilașii noștri!
— Dumnedeu te audă!

Acum beu badea George vinar
sul și păharul gol îl puse pe mesă 
glumind: ,,Vai că tare-i, cuscre, mă 
mir, cum de-1 beau muerile?“

Toți rupseră în hohot de rîs, 
lelea Frăsina-i răspunse rîcjând: „Cum 
să-l bee muerile, ia cu gura, ca băr
bații, că-i păharu cât un cuiă, cum 
îl pui la gură nu-i!“

Numai lelea Ana sta drâmbo- 
iată, fierbea de năcas, că alții îșî 
fac voiă bună, pe când ea-i năcă
jită și amărîtă de para focului, îșî 
sfărma capul, cum să începă o lecă 
de gâlcâvă, fără de care ea nu era 
sănetâsă. Și-i veni apa pe moră, că 
badea Ferecatul umplu păhăruțul cu 
vinars și întincjându-l muierei sale 
cjise: închină la cuscra! Și luă lelea 
Frăsina păhăruțul în mână și, întor- 
cendu-se spre cuscră-sa, începu a în
china: „Să trăesci, cuscră! Dumne
cjeu te țină, Dumnecjeu să țină pe 
bărbații și pe copii noștri“...

Der lelea Ana tăcea, de ai fi 
jurat, că-i mută; ea, melița satului, 
acum nu da nici un glas. Ore ce-o 
fi asta? gândi badea George, care 
tot tremura, că lelea Ana va porni 
ca o fortuna. Badea Ferecatul sta 
numai și se uita, pănă-și beu lelea 
Frăsina păhăruțul și apoi, înturnân- 
du-1 cu fundul în sus cjise: Nici atâta 
rău să nu dee Dumnecjeu!

Apoi umplu badea Ferecatul pă
hăruțul și se apropiă cu el de cuscra 
Ana: „Placă, cuscră, en vecjl, de ce 
mor omenii? Dâr cuscra, în loc se



Pag 6. GAZETA. TRANSILVANIEI. Nr. 105—1896.

In starea acesta se lasă cartofii 
pănă când răsar și cresc ca de o 
palmă bună dela pământ; atunci se 
sapă pentru prima dată, er la o lună 
după aceea se sapă de a doua-oră 
și pe unele locuri și de a treia-âră. 
La săpatul din urmă se adună îm
prejurul curpenilor mușinâie de pă
mânt, pentru a fi scutiți ast-fel de 
secetă seu umecjâlă prea îndelungată.

In anii buni cartoful dă nisce 
culesuri îmbelșugate, deârece se pot 
lua de pe un hectar (cam 2 jugere) 
dela 200—300 hectolitre. Timpul ve- 
getațiunei lui ține dela 3—6 luni.

Cartoful se scote din pământ 
după ce îi s’au uscat curpenii, atunci 
se adună în saci, după aceea ar fi 
bine se se spele frumos, se se usce 
puțin la sâre și apoi se se așecje în 
celare, pivnițe seu în gropi făcute 
anume spre acest scop.

Ca nutreț pentru vite, cartoful 
se dă seu singur, seu amestecat cu 
plâvă de grâu, seu paie tăiate me- 
runt. Cu două chilograme de cartofi 
se nutresce vita tot așa de bine, ca 
și cu un chilogram de fân.

Ca nutremânt pentru omeni, car 
tofii se întrebuințezi în mai multe 
feluri: se coc seu se fierb și așa se 
mănâncă de post cu pâne; se curăță 
și apoi se fierb cu carne seu alt-fel 
și se face zamă bună din ei; se fierb, 
după aceea se curăță de câjă, apoi 
se amestecă cu făină de grâu seu 
secară și se pote face și pâne din 
ei; seu se spală numai frumos, se 
rad pe răcjuitdre și așa nefierți încă 
se amestecă cu făină și se pâte face 
pâne din ei. In unele fabrici de spir- 
tubse se mai fierbe și spirt din ei.

Cartoful se mai pâte prăsi încă 
și din seminția ce se face în tubercu
lele de pe curpeni, care se culege după- 
ce acelea s’au copt bine, se uscă, se 
păBtreză peste iernă la loc avântat, 
și primăvara apoi se cultivă ca și 
sămânța de varză (răsadul). In anul 
dintâiu dintr’o asemenea cultură abia 
se scot cartofii de sămânță, de aceea 
se urmeză peste tot locul cultura cu 
cartofi de cei vechi.

Cartoful în crescerea și desvol- 
tarea sa este espus la mai multe 
băle; cele mai însemnate dintr’aces- 
tea sunt: putr acțiunea și bubițele.

Putrăcjmnea se arată mai întâiu 
pe frun4e, de unde se cobâră pe 
curpeni, er de aci pe tuberculele din 
pământ, cari mai întâiu se încep a 
se păta și după aceea a se putrezi. 
Acestă putrediune o produce un bu
rete numit: peronospora infectans, care 
se cjictj, că se trage din gunoiul prâs- 

păt, ce se pune pe locurile cultivate 
ca cartofi. De aceea unii cultivători 
de cartofi 4ic, că gunoiul prâspăt 
nu ar fi bun la cultura cartofilor.

Bubițele se fac pe câja cartofi
lor în număr așa de mare, încât în 
cele mai multe cașuri nici nu Be pot 
mânca. Și băla acesta se 4ic®> că se 
trage tot din gunoiul prâspăt, seu 
din pământ, decă acesta e cultivat 
mai mulți ani de-arândul tot cu car
tofi, seu din ume4ela și seceta prea 
îndelungată.

Cel mai mare dușman al carto
fului este o insectă numită colorado, 
care pentru cartofi este tot aceea, 
ce filoxera e pentru vii. Insecta nu
mită e cam de un centimetru de 
lungă cu trupul bulbucat, de colâre 
galbină, aripile îi sunt tot galbine, 
cu 4ece vărgi în lungul corpului, er 
picidrele îi sunt ceva cam roșiatice.

Colorado se înmulțesce fârtetare; 
o singură muierușcă pâte să ouă de 
trei-ori într’un an dela 800—1000 de 
oue, din caii se îac larve (vermi), 
cari se nutresc atât ele, cât și in
sectele lor, cu frun4e de pe curpenii 
cartofilor pănă ce i plivesc de tot, 
așa încât în cele din urmă trebue 
să se usce și să peră dimpreună cu 
tuberculele din pământ, deorece frun- 
4cle plantelor sunt tot așa de lipsă 
pentru răsuflare, ca și plumânile pen
tru om.

Acestă insectă s’a arătat în Eu
ropa venind mai întâiu în Germania 
pe la anul 1877, unde s’au luat mă
surile cele mai aspre, ca ea să nu 
se mai pâtă lăți, ar4ându-se locurile 
atacate cu var nestins și cu foc. De 
atunci nu s’a mai audit despre ea, 
de aceea se crede, că ar fi dispărut 
cu totul din Europa.

Altă insectă, care găuresce tu
berculele din pământ este și coropiș- 
nița, care își depune ouăle ei negre- 
galbine prin cuiburile cartofilor, unde 
după ce se fac larve, încep a găuri 
și a rdde și ele la cartofi, așa încât 
de multe-ori la scos afli cartofi și 
pe jumătate mâncați de acea insectă 
seu de larvele ei. Alt mijloc de stâr- 
pire contra acestei insecte nu esistă, 
decât nimicirea âuălor și a larvelor 
ei cu prilegiul săpatului.

I. Georgescu.

VorKse înțeSepte.
A fugi după noroc, însemnă a 

te depărta de indestulare.
*

Datoria bărbatului este să câș

tige; a femeii să cheltuâscă cu cru
țare.

*
O vorbi fără de-a cugeta este a 

pușca fără de-a ținti.
*

E mai ușor a rîde de alții, decât 
a face ce fac alții.

*
Un grăunte de năsip apasă în 

ochiu; o faptă rea apasă în con- 
sciință.

*
Nestatornicul e ca stegul de pe 

turn.
*

Cine nu cruță creițarul, cu greu 
va ave florenul.

*
Certărețul este ca o ur4ică, pe 

care de-ai prinde-o ori și cum, și 
tot te arde.

POVEȚE.

Jalea (salvea oficinajis) ca medi- 
dicament. Cu frun4ele ver4i de jale 
se pot curați bine dinții și sunt un 
bun medicament contra gingiilor, 
cari sângereză. Apoi din jale se pâte 
găti și ceaiu îndulcit cu miere; în 
fine ea este un bun medicament și 
contra durerii de grumazi.

*
Despre oue. Ouăle se numără 

între substanțele cele mai nutritive, 
și în raport cu aceste proprietăți, 
ele sunt cea mai eftină hrană. Oul 
conține tot ce este necesar desvol- 
tărei corpului nostru. Ca și laptele 
el este alimentul complect preparat 
pentru a susține viața la ori-ce etate, 
der în special în etatea cea mai ti- 
nără. Starea prâspetă seu veche a 
oului este lucru forte important. Stră
bunii noștri Romani numiau ouă de 
aur, oul prâspăt de tot; oul d’o 4i 
îl numiau de argint, er oul de mai 
multe 4il® ’1 chiemau ou de fier. 
Oul fiert și lipit de câjă este prâs
păt; pe când cel vechiu și fiert se 
deslipesce bine. Un ou cel puțin bun 
de mâncare cade la fund, pus în apă, 
pe când un ou rău de mâncat înotă. 
Câja unui ou vechiu este luciâsă și 
netedă, a unui ou prâspăt este grun- 
țâsă. Un ou fiert a cărui câjă se 
usucă repede, este un ou prospăt. Un 
ou prospăt atingînd cu un cap vâr
ful limbei, dă sensațiunea de rece, 
pentru-că albușul fiind în contact cu 
câja, absârbe din căldura limbei și 
produce sensațiunea de răcelă; din 

contră un ou vechiu, în aceleași con- 
dițiuni, nu dă acestă sensațiune, pen- 
tru-că între câje și albuș se grămă- 
desce aer, care este rău conductor 
de căldură. Oulele nrâspete sunt mai 
transparente la mijloc, cele vechi 
mai transparente la capete. Ouăle 
nefecundate sunt mai delicate ca cele 
fecundate. Ar trebui să nu se mă
nânce decât ouă prâspete, der pen
tru-că nu se pâte, este bine a se sci 
să le conservăm. Cel mai bun timp 
pentru a aduna oue pentru conser
vare este timpul dela 15 August pănă 
la 10 Septemvre, er substanța de con
servare cea mai bună este apa de 
var în care s’a topit 6°/0 sare de bu
cătărie. La Introducerea și scâterea 
ouelor din apă trebue să predomine 
cea mai mare curățenie. In Engli- 
tera ouăle se păBtreză în modul ur
mător: se învălue în hârtie de ga
zetă, apoi se grămădesc într’o plasă, 
care se atârnă apoi într’o pivniță 
răcorosă.

*
Influența vârstei părinților asupra 

vârstei copiilor. D. I. Korosi, basat 
pe o statistică de 24.000 cașuri, a 
ajuns la conclusiunile următore: 
Copiii, al căror tată e în vârstă mai 
mică de 20 ani, sunt de constituție 
slabă; cei născuți dintr’un tată în 
etate de 25—45 ani sunt cei mai vi- 
guroși; peste acestă vârstă dă nas- 
cere la copii slabi. Mama jâcă și ea 
un rol mare în natalitate; copii cei 
mai sănătoși și cei mai robuști, nasc 
din mume între 25—35 ani. Trebue^ 
ca mama să fie mai tineră decât 
bărbatul ei cu cel puțin 10 ani; când 
părinții sunt de aceeași vârstă, copiii 
sunt mai debili. Se pâte stabili ur- 
mătârea proporțiune: copii cei mai 
voinici nasc în periâda de 25—4& 
de ani. Dela etatea de 45 ani în sus 
se găsesce deja o medie de 10 la 
sută slăbănogi, și acestă mediă merge 
crescând, admițându-se tot-deuna ca 
diferență de vârstă 10 ani între pă
rinți.

MULTE ȘI DE TOATE.
Câne e întemeîătorui orașului San-Fran- 

cisco?
In anul 1892 a murit întemeiatorul 

orașului San-Franoisco din California în 
etate de 82 de anî ou numele lacob Leese. 
Aoesta șl-a edificat o oasă în anul 1833 pe- 
locul, unde acum se află superba capitală, 
San-Francisoo. Orașul San-Franoisco în 
anul 1846 avea numai 600 de locuitori, în. 
1850 avea 35,000, âr astăcfl are peste- 
300,000 loouitorl.

că ți-arn dat fată ca o flore și mi-o 
faci slujnică, ba îi mai rea ca o 
slujnică capătă slobo4eniă dela stă
pâni să-și caute părinții, der făta 
mea-i oprită să nu vină la mine!"

— „Cine o opresce, cuscră?" în
trebă Ferecatul.

— „Cine te opresce diaga mâ
inii?" întreba lelea Fruaina pe no- 
rusa.

Nu apucă însă nevasta a căsca 
gura, că draga sa de mamă și în
cepu:

— „D’apoi nu-i oprelisce aceea, 
când nu-i slobodă ea să pună stati
vele cu pânza la mine ’n casă, să-i 
pot io mânji și slobo4i, și face țevi, 
cum se duculesce? Că dâră io-s mama 
ei, io am crescut’o... hi., hi., hi!

— „Atâta-i tot năcasu ?“ întrebă 
Ferecatul rî4ând ; „o ! atunci poți bea 
un păhăruț de vinars, c’a fi cum va 
rândui Dumne4eu. Fata d-tale i nu
mai peste drum dela d-ta, pâte merge 
să te ve4ă și poți veni să-o ve4i, 
der — ori te superi, ori ba, să mergă 
ea cu stativele din casa mea și să 
șe4ă acolo cu 4il®l© de-a rândul, nu 
mă învoesc nici eu. Ea-i măritată, 

are să lucre și să trăescă pentru 
bărbatul ei și în casa bărbatului ei. 
La casă e mult lucru, nu numai sta
tivele; noi bărbații suntem mai mult 
tot duși, er muierile nu pot sta nu
mai la stative, și p’afară mai e câte 
ceva, mai nisce oițe, mai nisce găli- 
ciâre, purcei, viței, apoi de acele a 
grijit destul tot Frăsina singură, de- 
acum ar fi vremea să mai aibă și 
sprijână, că de aceea și-a însurat 
feciorul".

— „Așa!" borborosi lelea Ana, 
„adecă fata mea să* fiă slujnica cus
crii., er eu, care am făcut’o și am 
apărat’o de foc și de apă, și-am cru- 
țat’o ca pe apa puțină, eu să fiu 
deosebită de a nu o vede numai 
când vor voi streinii! Una ca asta 
nu va fi!

— „Der taci babă, grăi atunci 
badea George, și tu ai avut noră ’n 
casă, der de gura ta s’a dus cu fe
cior cu tot; amu vrei să faci pricină 
și între fată-ta și ginere-t’o? Nu te 
temi de Dumne4eu, că te a bate, că-i 
postul mare!"

— „En taci", — se înfuriâ le
lea Ana — „că nu cu tine grăesc; 

fata-i a mea, casa-i a mea, în casa, 
mea va pune stativele, ori de nu,, 
n’a țesă nici aici! Așa să sciți, că 
de nu lăsațl după mine, rîde dracul 
de voi!"

— „Ba rîde dracul de tine, cus
cră, nu de noi toți, 4ia° Ferecatul 
apăsat, cum 4i°ea ©1 când era mâ
nios. Ți-ai măritat fata, e măritată, 
nu-i a dumitale mai mult, nici nu 
poftesc să fiă a mea, e a lui Vasi- 
lică, el îi este bărbat, de-ar duce o 
în vârful muntelui, ea trebue să 
mergă cu el, fără de a gremujda!"

Acum începu și Măriuca a plânge, 
vă4ând că nime nu prinde parte la 
măsa, er Măriuca era neam cu măsa, 
care vă4®ndu-o plângând, începu mai 
avam a se dăoli: „Vai de mine și de 
mine, că numai o fată am avut, și 
nici aceea n’a avut parte de noroc 
în lume!"

Lelea Frăeina se uita boldiș la 
cruscră-sa, vă4ându-o, că face gâl-- 
cevă fără pic de pricină; Vasilica 
sta și se mira, ce pâte se aibă ne
vasta lui, de plânge, că el nu-și pu
tea închipui se plângă cine-va din 
chiar senin, nebătut; badea George

iee paharul, mulțămi cum scia ea 
mai frumos:

— „Mulțumesc, cuscre, da io 
n’oiu bea ; nici se fîă aur nu mi-ar în 
tra pe grumazi, atâta-s de necăjită1'.

— „Der de ce, rogu-te?" întrebă 
badea Ferecatul.

— „D’apoi, cuscre, cum n’oifi fi, 
că uite dumniata, pe cum bine sci și 
scie tot Bătui, numai fata asta am 
și eu cu inimă cătră mine și... hi... 
hi! (plânge) hi... hi... hi!

— „Ger ce-i, pentiu Dumne4®u“, 
întrebară bărbații, toți trei de-odată.

Der lelea Ana se făcea, că 8e 
"’nădușesce de suspine și de oftări, 
plângea și se văolea cu lacrămi de 
scrâfă, nu putea nici gremujda de 
supărare mare.

Atunci badea Ferecatul, om, care 
n’avea vreme să aștepte pănă și-a 
găta cuscră-sa plânsul, întrebă răs
tit pe muierea lui: „Frăsina, ce ați 
avut? Că aci ați avut ce ați avut". 
Er lelea Frăsina nu așteptă să-o mai 
râge odată, ci începu: „D’apoi ce se 
avem, nimica totă!"

— „Da, borborosi lelea Ana 
plângând, aceea-i la d-ta nimica totă,
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Rente de cordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.45MAI. t are 31 cW0- FLORAR.

O-^lezicLar'Cil sspteraâneî.

Pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.
Dum. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi 
Vin.
Sâm.

12 (ț) Rosalii Epifan
13 2 Rosalii Glie.
14 Cuv. Isidor
15 0. p. Pachomiu
16 Cuv. p. Teodor
17 S. ap. Andronic
18 S. m. Teed. Pet.

24 1 i Rosalii
25 2 Ros. Urban
26 Filip
27 Magdolma
28 'Wilhelm
29 Maximilian
30 Ferdinand

Sursa de mărfuri din Budapesta.
din 20 Maia n. 1896.

Semințe

=5
® 2* tu
3 g

-

Prețul p02
100 ohilogx.

dela | nănă

Grâu Bănățenesc 80 7.05 7.15
Grâu dela Tisa 80 7.10 7.20
Grâu de Pesta 80 7.05 7.15
Grâu de Alba-regala 80 7.05 7.15
Grâu de Bâcska 80 7.15 7.25
Grâu ung. de nord 80 .— .—

35 o a Prețul per
Sîimfnțe veohi . .DOlUl 5 w 100 cb.ilgr.

oii nouă 3 gO g, dela pana

Secară 70-72 6.30 6 35
Orz nutreț 60—62 4.40 4.70
Orz de vinars 62.64 5.10 5 70
Orz de bere 64.66 — —,—
Ov6s 39.41 6.15 6.50
Cucuruz bănăț. 75
Cucuruz altîi soiu 73 .— .—
Cucuruz „ — .—
Hirișcă „ •— — —.—

0 o 1 n ]
Cursul

Din 22 Maiu st. n. 1896.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.

Mesura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fi. cr.

1H. L. Grâul cel mai frumos 5 90
n Grâu mijlooiu . . 5 60

Grâu mai slab . . 5 —
u Grâu mestecat 3 40
n Săoară frumbsă . . 3 60
H Sficară mijlociă . . 3 30
îi Orz frumos . . 3 —
n Orz mijlociu . . . 2 80
H Ovăs frumos . . . 2 50
H Ovâs mijlociu 2 30
n Cucuruz .... 3 20
M Mălaiu.................... 5
11 Mazăre.................... 6 40
J J Linte.................... 8 —
11 Fasole.................... 6 —
>1 Sămânță de in 7 60
11 Sămânță de cânepă 5 20

Cartofi .... — 80

1 kilă
Măzăriohe .... — —
Carnea de vită . . — 48
Carnea de porc . — 52
Carnea de berbece . — —

100 kil. Său de vită prospăt 21 —
Său de vită topit . 32 —

Ze er

Cursul leșurilor private 
din 20 Maiu 1896

deln până
Productodiv.

Sem. de trif. Luțernf; ungur. 27.- 35.—
— transilvană —.— —.—
— bănățenă _ —
ii roșiâ 27.- 29.—

Oleu de rap. rafinat duplu -.— —.—
Oleu de in —. - —.—
Uns. de porc dela Pesta 51 — 52.—

11 dela țâră —
Slănină sventată 45.— 45.50

)) afumată 50.- 51.—
S6u —. —.—
Prune din Bosnia în buțl 10.25 10.75

din Serbia în saci 10.- 10.50
Lictar slavon nou 14.- 14 50

Jț bănățenesc 12.50 13.50
Nuci din Ungaria
Gogoși unguresc!

n serbesc!
Miere brută _ — _ —

n gaibină strecurată — —.—
Ceară de Rosenau _ .—
Spirt brut _ _ ,—

DrojdiuțG de spirt —-

©garsoaB Sa bures sSân ¥ieraa.
Din 22 Maifi 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.45
Renta de oordne ung. 4% • . • 98.85
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 124.50
Impr. cftil. fer. ung. în argint 4t/2°/0 101.50
Oblig. căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. ou premii . . . . 151. -
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.75
Renta de hârtie austr..........................101.20
Renta de argint austr..........................101.10

cixmp- vtjsdsj.
Basilica . . . 6.80 7.20
Credit .... 198.— 199.—
Clary 40 11. m. c. . 56.50 59.50
Navig. pe Dunăre 139.— 143.—
Insbruck .... 28.— 29.—
Krakau .... 25.75 26.25
Laibach .... 22.25 23.25
Buda .... 63.25 64.—
Palfiy .... 60.50 61.—
Crucea roșie austr. 17.80 18.60

dto ung'. , 10.— 10.50
dto ital. 12.— 12.40

Rudolf .... 25.— 26.—
Salm .... 68.— 70.—
Salzburg .... 2b,50 27.50
St. Genois 70.— 71.—
Stanislau . 43.— 45.—
Trieitine 4’/2”/0 1C0 m. c. 147.— 151.—

dto 4°/n 50 69.— 73.—
Waldstein 61.— 63.--
SerbescI 3% 34 — 34.25

dto de 10 franci —,— —.—
Banca h. ung. 4°/0 119.25 120.25

cari au efect escelent în contra tutu- 
3 ror bălelor de stomach, sunt un me- 
I dicament neap&rat de lăgosă. 
| pentru ori-ce casă, la lipsă do 
| apetit, slăbiciunea stomach ului, respi- 
9 rafia cu miros greu, vânturi, râgăelă, 
3 colică, catar de stomach, flegmă, găl- 
| binare, grefă și vomare, constipațiă, și 
l la durere de cap, încărcarea stomachu- 
e lui cu mâncări și băuturi, limbrici, su- 
? ferințe de splina, ficat și hemoroide ca 
3 mijloc aprobat și sigur de vindecare.

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

Picături veritabile sunt numai ace- 
| lea, pe a căror embalage este lipită o 
3 fășiă verde cu cuvintele : „B e z e u g e 
I die Echtheit“ cu subscrierea mea.

Picăturile Maria-Zeller veritabile 
S se află: în Brașov: farmaciile Iul. 
I Ilornung, F. Jekelius W-we, Franz Kel- 
B lemen, Fd. Kugler la Hygiea, Vict. 
1 Roth, H. G. Oberi. Hosszufalu : 
I farmacia Carl Gross. Csernâtfalu: 
S farmacia Josef Drodtleff.

CsarsuS pâeieâ SSrașow.
Din 23 Maid 1896.

Sanonote rom. Camp. 9.49 Vend. 9.52
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.51 Vend. 9.53
Galbeni Cump. 5.65 Vend, 5.65
Ruble rusescl Cump. 127 Vend. —
Mărci germane Cump. 58.30 Vend.
Lire turoesol Cump. 10.60 Vend.
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Proprietar: OrB AureO HlaaresiaaMță
Redactor resuonsallil Gregoriu RSaiop.

Nrul 4957—1896.
PUBWAHWl

Orașul Brașov (în Ungaria) in- 
tenționâză, ca se vendă pe cale de 
oferte „per butuc44 qnantul de 34800 
m3 de lemne de brad și molift pres
cris pro 1896 pănă inclusive 1904, 
mai departe cruțările din an. 1895 
și în fine, tot per butuc, lemnele de 
fag din clasa economică B pro 1897 
pănă inclusive 1904 în cantitate de 
15000 m3 din revierul Timiș.

Se preferă ofereați pentru între
gul quant de lemne de brad și fag. 
In cas însă când se ofereză numai 
pentru singuratice soiuri de lemne, 
atunci îșl reservă comuna orășenescă

față de lemnele de fag dreptul re
giei proprii. Condițiunile de oferte 
și acele contractuale se află în de
cursul drelor ofieibse la oficiul fores- 
tieral-orășenesc spre esaminare din 
partea fiă-cărui.

Ofertele provecjute cu timbru de 
50 er., în carl are de a se aminti 
în cifre și litere suma oferată, și care 
are se conțină tot-de-odată dechie- 
rațiunea, cumcă oferentului îi sunt 
cunoscute condițiunile de oferte și 
acele contractuale și că se supune 
lor, — au de a se așterne pănă în 
10 Iunie a. c. la 12 ore la prâniț sub
stitutului de primar, senatorului Ca
rol Iacobi, Ofertele au ca se conțină 
un vadiu de 10°/0 din suma oferată 
pentru un quant anual de lemne de 
brad de 3900 m„ și pentru un quant 
anual de lemne de fag de 1900 m3.

In ofert are se se amintescă nu
mele și locuința oferentului.

Ofertele se vor deschide în amin
tita 4i la 12y4 ore înainte de prân4 
în biroul primarului.

Se observă în fine, cum că amin 
titele păduri zac în nemijlocita apro
piere de calea ferată.

Brașov, 6 Maiu 1896. 
976,3-3 Magistratul orâșsnesc.

fc s® mai ®ferâ 
m văaiă mcă-odafcă ooassa 
ca numai O CT) să se

pentru V.Uv cumpere
o colecție splendidă, de

1 ciasornic de 
DllCail busunar Prima 

fi. 3.50 Auker- Remon - 
toir umblă pre
cis, și cu garan
ție de 3 ani.

1 lanț imita
ție d’aur pancer.

2 inele imi
tație d’aur cel 
mai nou fason, și 
cu similibriliant 
imit, și rubine.

2 nasturi de 
manjete, de aur 
imit., cu meha- 
nism patentat.

1 ac cu broș pentru dame forte 
frumos.

3 nasturi pentru Ohemisete imit, 
d’aur.

Tete aceste 10 obiecte practice 
costă la olaltă numai flh 3«âO ca*., 
împreună cu ceasornicul.

Trimiteri se efectueză cu ram
bursa.

Cui nu-i convine primesce banii 
îndărăt.

tlLlWU 
LiU!

1 ciasornic de

660,5—6.
AJffa’ed FSscher,

Vien I. Adlergasse 12.

te trăsnesce Dumneițeu sfântul și pe 
tine și pe măta'“

Vecjend lelea Ana ce-i și cum, 
temendu-se se nu o încaere și pe ea, 
fugi mâncând pământul și strigând: 
„Eșițl, omeni buni, că tâlharii îmi 
omâră fata44. Tot așa merse țipo
tind pân’acasă, acolo deschise te
restra cea de cătră drum și de-acolo 
făcea o holcă, de se adunară vecinii 
în gura ei. Cei din casa Ferecatului 
stau înmărmuriți; Măriuca se bocea 
după ușă, lelea Frăsina îșl freca mâ- 
nile și ofta, badea George sta piro
nit pe un scaun, ca înlemnit, er Fe
recatul nu se putea destul mira, că 
cum pote cineva face gâlcevă din 
nimica. Omenii în drum și pe la 
portă stau cu gura căscată, nesciind 
ce se 4i°ă, ce se facă. Er lelea Ana 
tot meliță din terestră; noroc, că 
casa era cam departe de drum, era 
în mijlocul grădinei.

(Va urma.)

Stabilimentul de iiydroțer^ie' !
dela băile de aburi ale Eforiei șcdlelor române 0

Mapța m 2® ifaio stț @
(p Instalațiune modernă de primul rang pentru tote 0 

f procedurile hydroterapeutice, sub control medical. 
f b

DUȘURI perfecte de tot felul 
cu temperatură și presiune va
riabilă.

MESSAGE.
CURE ELECTRICE.
BĂI HYDRO-ELECTRICE. (Sfe-

temul bicelular al prof. Gartner).

daagaSă peraftrsii bărbați șâ femes.
Medicul stabilimentului: Dr. G. Baiulescu.

PF Deschis în decursul anului întreg. "W 0
Informațiunl și prospecte se pot lua la ' @

Administrația bailor. 0

BĂI MEDICALE (sare, estract 
de brad etc.)

BĂI DE PUTINĂ.
BĂI DE ABUR.
BĂI RECI (basin').
ÎNHALAȚIUNI.
CURA lui KNEIPP.

era galbin ca cera de rușinea, ce 
i-o face odorul de muiere; er badea 
Ferecatul sta și el uimit și nu acia, 
•cum sS curme gâlceva. Lelea Ana 
cu Măriuca se tot boceau. Atunci 

■se apropiâ Vasilica de nevasta lui 
și-i 4i°e:

— „Măriuca, nu te boci, așteptă 
păn’ a muri măta, c’apoi ai vreme 

.se te bocesc! până nu-i vede bine. 
Bătută nu ești, flămândă și g61ă încă 
nu ești; taci der și-ți caută ceva de 
lucru, adă pe masă, că noi venim 
dela lucru, nu dela staturi. Er d ta, 
aderă, de vrei, bea un păhăruț de 
vinars și te pune de mănâncă cu 
noi, de unde nu — du-te acasă, nu 
face gâlcevă între noi, că nu-țl mân
căm bucăturile“.

Atunci lelea Ana ca nebună se 
repefli pe ușă afară țipotind cât o 
lua gura: „Tulvai, că vreu tâlharii 
se me omdră, „trăgend pe Măriuca 
după sine. Der Vasilica prinse pe 
Măriuca de mână, se nu o lase, er 
vec|end, că se svercolesce și vre se 
mergă după mă-sa, o apucă de cap 
și o hățiînderept strigând : „Te-ai mă
ritat, șecji unde ești, ori de nu —
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Hotelul pomul verde Brașov.
Subscrisul are ondrea a aduce la cunoscința on. public, 

dela I Aprilie a luat ca antreprenor

Hotelul pomul verde
25 odăi, arangiate din nou, cu cel mai mare confort dela
cr. în sus. Salon pentru nunți, banchete și petreceri private,

stau la disposițiă. <
Bucătăriă germană și românescă. Mâncările cele mai alese, i 
Vinuri curate și escelente din Transilvania și Ungaria. I 
BSere prima calitate. Serviciu prompt.
Rugându-me pentru visitare cât mai numerosă sunt cu tot 

respectul gata spre serviciu. George Sorea
961,6—6 antreprenorul hotelului. '

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

are
ori si
cautat.

Qo 
DU

Karl Irk
et Tartler. JX. waamar, jmuuru jxuyiw îanx..,
Hornung farmacist, Heinrich G. Obert, Ferdinand Jekelius farmsoist, 
farmacist. Heinrich Wagner, Karl Harth, Ioan Dușoiu 
Fritz Czekely, K. Zerbes. — în Făgăraș: La Domnii: 
M. A. Graser, I. larosch, Heinrich Schul, Alexander Nehrer 
în Cohalni: La Domnii: Ernst Wolff, Eduard Victor Melas.

efect miraculos! Nu există alt mijloc de a prăpădi 
ce insecte, de aceea îl laudă milione de cumpărători; și e forte

Semnele sunt: 1) Sticla sigilată. 2) Numele: „Zaclierlin.“ 
iflâ dn VDllflQTfi ' Brașovu: La Domnii 1. L. et A. Hesshaimer, 
111(1 ilU lullUdlu. Heinrich Zinz, Dimitrie Eremios nepoții, Emil Por, 
Franz Kelcmen farmacist, Julius Muller, Carol Schuster farmacist. Teutsch 
N. Griidinar, Eduard Kugler farm., Succesorul Anton Zeriff, Julius 

Victor Roth 
et Fiu, Fritz Geisberger, 

Richard Glein farmaoist, 
Jacob Fleisig. —
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Hotel și restaurațiune Ziegler B
(odinidră „Hotel Slepalz:“)

în baia Basna (Baassen, Felsd-Bajom) 3
lângă Mediaș în Transilvania J

recomandă, prin întocmirea sa elegantă și posiția deosebit "J 
favorabilă, tuturor dspeților, cari vor se cerceteze acest loc 
cură, avend cu deosebire odăi de pasageri cu aer curat și W

prospect plăcut, întocmite cu tote comforturile pentru timp W 
mai scurt seu mai lung pentru sesonul de baie.

Vinuri escelente de masă și desert, beuturl recorîtâre, Q 
în localul restaurațiunei, precum și bucătăriă gustuosă, Q 
sunt recomandate dspeților pe lângă cele mai moderate prețuri. W

W” Deschiderea în 25 Main 1896. g
Pentru cercetare numerose se rdgă W

cu totă stima: W
ZâegieB*, ÎS 

proprietar. O
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Restaurația în Grădina Reuniune! de 
Industrie [Gewerbe Verein).

Am onorea a aduce la cunosciința On. public, că am 
luat cu arendă

Grădina Reimiunei Industriale
din Strada Porții

și am întrodus și iluminația CU Auer și am îeBtaurat locul de popice, 
îmi voiu da tdtă silința a mulțămi pe On. dspeți cu mân

cări bune și curate. Cost dau și afară din local.
Spre vânzare voiu aduce vinuri naturale curate pentru masă 

și desert, asemenea bere Czellbrău și bere de Steinbruch și alte 
beuturl recoritore.

Grădina stă la disposiția reuniunilor și societății pentru 
producțiunl și petreceri. Asemenea salonul cel mare, care este 
fdrte potrivit pentru nunți, se pdte folosi de on. public.

Asigurând prețuri ieftine și serviciu prompt me recomand 
on. public

L&sdwig
rcHtiiurutetir.

cu deosebită stimă:

Institut de spălat și călcat
Hrașov, strada Orfanilor ^'r. Sî.

Subscrisa are ondre a recomanda Ou. Public „institutul seu 
de spălat și călcat“ unde se primesc rufe pentru spă
lat și călcat spre cea mai deplină mulțumire a ori și cui, spă
latul e fără întrebuințarea varului clorhidric și CU 
cele mai moderate prețuri.

Primesc angagiament de a spăla și călca la timp și CU cea 
mai mare punctualitate tot felul de albituri, trusourl de 
mirese, perdele și tot felul de articule de modă, dându-le un

I 

țj
mirese, perueie și tot ierni ae articuie ae
lustru briiant și făcendu le albe ca zăpada.

Hj 3—& RHaria RfiHoc.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


