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Cetindu despre cele ce se pe
trecu acji în Peșta înaintea oclii- 
loru monarchului nostru, ne vine 
a pune întrebarea, că ore cum de 
au putută ajunge lucrurile așa de
parte, ca acum Ungurii se nu mai 
fiă mulțumiți nici cu ministeriulu 
Tisza, care se laudă mereu că a 
făcută atâtii de multă pentru ma 
ghiarisare și pentru întărirea ideei 
de stată maghiară națională?

Lucrulă este forte ușorii de în- 
țelesă.

Cruvemulu lui Tisza ca sS se 
tfriă la cârma statului a totu mă
gulită și nutrită fantasiile Ungu- 
riloră, cari scimu că suntu des
tulă de mari. Le-a băgată în 
capă idea scâlciată, că statulu a- 
cesta e numai ală Afaghiariloru 
și că prin urmare tote în stată 
trebue sg fiă unguresc!. Și fiindcă 
în acestă stată trăiescă peste cjece 
milione de omeni, cari nu suntă 
Unguri, ci facă parte din alte 
neamuri, guvernulă lui Tisza, pen
tru ca să mulcomesc.ă deșertăciunea 
națională ungurescă, le-a pusă în 
vedere conaționaliloră sei, că decă 
verb asculta de povețele sale 
și se voru supune tuturoră or<5n- 
duieliloră sale, atunci elă va is- 
buti se facă cu timpulă din toți 
locuitorii statului Unguri.

Cu alte cuvinte, Tisza le-a 
promisă Maghiariloru că densulă 
va face ca statulu acesta se fiă 
ună stată națională maghiară și 
în timpă de doue-spre-cjece anî a 
și sciutu să-i amăgescă, că în ade- 
veru va întocmi tote în stată după 
dorința loră. Mai întăiu a ma- 
ghiarisată Tisza administrația și 
justiția precum și tote așecjămin- 
tele publice ale statului, numindă 
în tote posturile publice totă nu
mai funcționari unguri, er după 

aceea a pășită la maghiarisarea 
școleloră tuturoră locuitoriloră, 
flîcendu că decă statulă este un
gurescă, atunci toți locuitorii, cari 
voiescă se se împărtășescă de fo- 
losele lui, trebue să învețe ungu- 
resce.

Der fiind-că poporele nema
ghiare nu vreu cu nici ună preță 
se se lapede de limba și naționa
litatea loră de dragulă fantasma- 
goriiloră ungurescl și fiind-că tote 
înoirile introduse de ministeriulă 
Tisza pentru maghiarisare loveau 
deadreptulu în legea de naționali
tate adusă de dietă la 1868: de 
aceea Tisza, ca să-și ușureze lu
crulă, a susținută, că nisuințele 
Nemaghiariloră de a ave dreptu
rile loră naționale suntă dușmane 
statului ungurescă, cum și’lă în- 
chipuesce elă : de aceea organele 
lui au ațîțată mereu în contra na- 
ționalitățiloru nemaghiare, înfăți- 
șândă acestă lucru ca o vredniciă 
mare în folosulă maghiarismului.

Voindă însă Tisza se ajungă 
la scopulă seu, care nu era nici 
dreptă nici morală, a trebuită se 
se folosescă de totă felulă de omeni 
cari erau gata a-i da mână de a- 
jutoră în lucrarea de zădărnicire a 
drepturiloră naționalităților, der în 
schimbă pentru că-și câștigau 
merite ca maghiarisători, au ce
rută mereu dela șefulă loră tavo- 
rurî și au îngrijită mai multă de- 
câtă putea să le fiă iertată de in
teresele loră particulare. Alai cu 
semă de aici a urmată apoi ma
rele rău, sub care sufere astăcj! 
cumplită și poporulă ungurescă 
și pe care foile oposiționale ma
ghiare îlu boteză cu cuvintele: 
administrația rea și nemorală.

Tote isprăvile de acasă ale re
gimului Tisza atârnau însă înainte 
de tote dela aceea, ca să mulțu- 
mescă pe cei din Viena în pri

vința afaceriloră comune, se facă 
se se voteze creditele pentru pre
gătirile militare și legile pentru 
armată. Și aici Tisza a sciutu 
se amăgescă pe conaționalii sei, 
i'ăcendu-le totă feliulă de speranțe, 
că va dobendi din ce în ce mai 
mari concesiuni.

Acum deodată se schimbară, 
precum scimu, lucrurile. Germa
nia, care s’a aliată cu monarchia 
nostră, pretinde ca armata aus- 
tro-ungară se fiă acji mai multă 
ca ori și când tare prin unitatea 
limbei sale de comandă și totă 
aceea o pretindă și cercurile mi
litare din Viena Urmarea este, 
că în legea cea nouă militară s’au 
introdusă disposițiuni aspre în 
privința învățării limbei germane, 
er guvernulă Tisza a trebuită se 
se supună și ministrulă de instruc
țiune Csaky a și dată poruncă ca 
în tote scolele se se învețe te
meinică limba nemțescă.

După ce Tisza a făcută pe 
conaționalii sei a crede, că sta
tulă e numai ală loră și că totă 
ce este în stată numai maghiară 
pote fi, e lucru firescă ca aceștia 
se se semță acum forte desamă- 
giți, când li se spune scurtă și 
cuprincjetoră, că trebue se învețe 
nemțesce. Aceste puține cuvinte 
zădărniciră deodată tote speran
țele, ce le-a nutrită până acuma 
în inima loră regimulă tiszaistu.

Armele de cari s’a folosită 
Tisza se întorcă acum în contra 
lui. Elă care era pănă mai eri 
„marele patriotă" este ac|I urgi
sită de conaționalii sei nemulțu
miți ca „trădătoră ală intereseloă 
patriei". Ce ne-au adusă regimulă 
Tisza, întrebă ei, —- o adminis- 
trațiă rea și nemorală, dări multe 
ce nu le mai putemă suporta și 
acum ne mai încarcă în spinare 
și limba germană!

Totă mănia și urgia nemulțu- 
mițiloru unguri se descarcă acum 
asupra ministrului-președinte Tisza 
și fiind-că în dietă maioritatea 
este încă a lui, oposițiunea se în
cercă a’lă răsturna prin demons- 
trațiuni înscenate pe stradă.

Asemeni turburărl înse nu se 
potu pune la cale, fără se se cânte 
imnurile lui Kossuth și când e 
vorba de Kossuth nu-i mirare, că 
ei nici nu se mai gândescă că 
monarchulă se află în Peșta.

Afinisteriulă Tisza a fostă a- 
cela, care a nutrită mereu gărgă
unii în capetele șoviniștiloră, elă 
a fostă care a nutrită și cultulă 
lui Kossuth. Și sciută este, că 
celă ce semenă ventă, seceră 
furtună!

ZESetrista politică,.
Diii tiăuntru. Lunia trecută Maies

tățile Loru au venită din Viena la Pesta. 
In locă ca aci se afle liniște și mângă- 
ere în urma perderii prințului de coronă, 
li-s’a pregătită amărîciune și durere. 
Cete de agitatori și turburători unguri cu 
studenții în frunte au demonstrată pe 
strade în contra Maiestățiloru oră Rstri- 
gândă „se trăescă Kossuth", care se scie 
că e celă maimare dușmană ală casei dom- 
nitore. Apoi au cutrierată stradele cân- 
tândă cântece de ale lui Kossuth. Răsvră- 
titorii au vrută se mergă și la paiață in 
Buda, unde trăseseră suveranii noștri, 
der poliția i-a împrăștiată.

MercurI sau făcută erășljdemonstra- 
țiunl. Poliția arestase pe ună conducă- 
toră ală resvrătitorilor Dr. Zoltan Takacs. 
Sera pe la 7 ore se adunară vre-o 200 
de studențl într unu birtă spre a se sfă
tui asupra pașiloră ce aveau să’i între
prindă în contra poliției, din pricina aces
tei arestări. Ună studentă a ținută vorbire 
ațîțătore în care se plângea asupra vol- 
niciei poliției și propuse a se trimite o 
deputațiă la căpitanulă orașului Tordk,

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS."

0 clipită de măniă.
întâmplare adevărată.

In 1870 se afla în arestulă din S. 
unu tinerii pe care’lă vomă numi Iosifă. 
Era de 24 de ani, c’o înfățișare forte 
plăcută, înaltă, sveltă, fața lui era lun- 
găreță, palidă, și pielea de o fineță, în
oată la temple se putea observa, cmn 
i-se înc-rucișeză vinele cele vinete; fața 
acesta ți-se părea că e pătrunsă de o 
întristare adâncă, aprope totdeuna po
somorită. Decă câteodată, ceea ce se’n- 
templa forte rară, î.șl ridica ochii săi 
brunețl-închișl, în ei observate o văpaiă 
melancolică, unit focă mistuitorii, din 
care puteai conchide ușoră, că prin ni- 
mică nu se pote potoli, der că tocmai 
de aceea este mai periculoșii. In timpă 
de optă ani, de. când petrecea în arestă, 
nu s’a ab’pită de nici ună arestantă, 
trăia numai pentru sine și, afară de răs
punsul:' și întrebările de lipsă, nu vorbia 
chiar nimicu. Cu tote astea prin pur
tarea lui plăcută, gata totdeuna d’a aju
tora, îș! câștigă inima tuturoră arestan
țiloră, er prin purtarea lui cuviinciosă, 
bunăvoința mai mariloră săi.

A restanții, cari aveau purtare bună 

și cari aveau și însușiri pentru a. pute 
fi primiți în cancelaria arestului, se pri- 
miau și li-se da de lucru aici în cance
laria. Ținta fiă-cărui arestantă era să 
ajungă în cancelariă, unde aveau și în
lesniri mai multe. Cei ocupați în canee- 
lariă purtau, în locă de mânecară sură, 
rocuri de aceeași față, durmiau despăr- 
țițl de ceilalți, într’o odaia mai mică, 
er pe timpulu mâncării nu trebuiau să 
se ducă în curte, se’șl aducă mâncarea 
de acolo, din căldarea cea mare, aceea 
ll-o aduceau alții. Din acestea se vede 
că vieța arestanțiloră, cari ajungeau în 
candelariă era cu multă mai plăcută, ca 
a celorlalți arestanțl. De aceea multă 
s’a mirată inspectorate arestanțiloră, că 
propunendă lui Iosifu să mergă în can
celariă, acesta răspunse: să’lu cruțe cu 
asemenea ondre. întrebată de causă, asi
gură, c’ar înnebuni, decă ar trebui să 
scrie totă dina.

— Și așaderă nu pote omulă se 
facă nimică pentru tine? întrebă inspec
torate.

— Ba da, stimate domnule, răs
punse Iosifu. Decă ai vre se me iai ca 
servitorii, înl-ai face multă bine.

— Bine, te iau.
Ca servitorii, Iosifă eră harnică, 

acurată și credincioșii, încâtă nu ți-ai 

pofti altă servit.oră. Soția inspectorului, 
o femeia originală, lucrătore, îi fheea 
pentru acestea însușiri și tutele favoruri. 
Mâncarea șl-o căpăta dela mesa loră 
care, deși nu era decâtu o mâncare de 
casă, totuși față cu mâncarea arestan
țiloră era o mâncare forte alesă. Și 
cafea căpăta acum de două ori. Acestă 
plăcere, de care se lipsise de multă, când 
a gustat’o acum pentru întâia dată, îlă 
făcu să zîmbescă și elă. Cu tote acestea 
înzadară s’ar fi încercată cineva se’lă 
facă ceva mai vorbitorii, mai prieti- 
nosă și mai veselă. Arestantulu era ne- 
seliimbată. L’ai fi putută crede mută, 
vădendu-lă dile întregi lucrândă fără 
oboselă și fără a dice o singură vorbă. 
Recunoscința sa însă o arăta destulă de 
învederată prin zelulu său totu mai mare 
și prin atențiunea sa deosebită.

Inspectorulă avea ună frate Teo
doră, proprietară mare, care locuia în
tr’o depărtare numai de câteva ore. 
Acesta venia adesea la fratele său, une
ori petrecea chiar dile întregi la elti și 
totdeuna era servită de Iosifu. Cu pri- 
legiulă acestora petreceri a fostă încân
tată de însușirile alese ale tânărului, 
într’o di Teodoră clise fratelui său :

— Decă ar vre Tosifu, eu așă fi 
forte aplecată se’lu iau în serviciulă 

meu, după-ce va scăpa din arestă.
— Nu-i cu putință, răspunse frate- 

său, numai mortea îlă scote pe bietulă 
Iosifă din casa asta. E osînclită la în- 
chisore pe vietă.

— Nu se pote crede. Omidă acesta 
tăcută, îndatoritorii, care umblă să’țl 
facă tote pe placă, cum și-ar fi putută 
uita de sine și se facă o faptă criminală?!

— Prin o ambițiune vătămată și 
într’o clipită de măniă, răspunse inspec
torate. Decă te intereseză, îți voiu isto
risi întâmplarea lui.

— Iosifă, începu elă, era uniculă 
fiiu ală unui preotă dela sate și s’a bu
curată de o crescere forte bună. Tatălă 
seu stăruia cu deosebire sâ stemescă și 
se nutrescă în elă ună adevărată simtă 
de ondre. O! decă amă sci cum de 
multe-orl simțulă de bine-facere, ce cre- 
demă a-lă sădi în copii, se desfășură în 
blăstămă asupra loră! Durere, pe lângă 
totă asprimea tatălui și pe lângă grija 
cea mai mare, n’a. putută să sterpescă 
din temperamentute lui Iosifă înclinarea 
lui de a se mănia. afară din cale. Copi- 
lulă avea o fire blândă și domolă, mănia 
însă eopleșia acestă naturelă fericită. în 
momente de furia îlă părăsiau tote sim
țirile și îndeplinea lucruri, de ți-se ră
dica pera’n capu. Cu pedepse aspre
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spre a-lă întreba, decă a lucrată la po
runca mai înaltă ori din propriul! seu 
îndemnă. S’a mai hotărîtă, ca stu
denții sâ mergă dinaintea poliției și se 
demonstreze. Un! altă vorbitor! se plân
gea, că studenții âr au fostă vătămațl 
și încă de diarulă d-lui Tisza „Nemzet“, 
care a publicată raporturi mincinose a- 
supra mișcărei studenților!, de aceea ar 
fi bine a face o visită și foiei „Nemzet". 
Propunerea s'a primită cu aclamațiune 
și îndată se puseră în mișcare studenții, 
cari se înarmaseră cu mici fluerătore. Ei 
strigau mereu „abzug Tisza. Fejervari și 
Torăku. înaintea diarului „Nenizet" și a 
lui „Pești Napld“ se opriră și după ce 
strigară „eljenL-uri Redacțiunei lui „Na- 
pld“, începură să strige, să fluere și să 
urle în contra lui „Nemzet“. După aceea 
luară un! numără din „Nemzet“ și-lă 
arseră. Demonstranții plecară la clubulă 
oposițiunei moderate să-i facă ovațiunl. 
Aceeași scenă se întâmplă și înaintea 
clubului stângei extreme. După aceea 
demonstranții merseră înaintea poliției. 
Aci începură a face o larmă infernală 
cântândă : Abzug Tisza ! Abzug Csaki! 
Abzug baro Fejervary! Abzug Torok 
fokapitany! Eljen Dr. Takacs Zoltan! 
Deodată năvăliră fără veste asupra loră 
vr’o 60 de polițiști, unii cu bâte, alții cu 
săbiile scose și începură a îmblăti fără 
milă pe demonstranți. 0 zăpăcelă și în
curcătură de nedescrisă se produse între 
studențl și ceilalți lărmuitori, cari înce
pură a fugi în tote părțile. Vr’o 50 din
tre ei au fostă arestați atunci, er alții mai 
târdiu pe strade de polițiștii cari patrulau. 
Căpitanul! poliției a adresată o proclama
ție cătră poporațiune, prin care inter- 
dice sub cea mai aspră pedepsă orl-ce 
adunare pe strade și orl-ce demonstra- 
țiune.

Joi s’au repetată demonstrațiunile. 
S’a strigată „Abzug Tisza!“ când minis - 
trulă a eșită din cameră, și „eljen Ap- 
ponyi.u Se ’nțelege că poliția i-a luată 
pe demonstranți pretutindenea la gonă 
dându-le ghionturi și lovindu-i cu săbiile 
și cu bâtele, trecând! cu caii peste ei, 
așa că n’au fostă cruțate nici femei,nici 
copii.

Dr. Takats Zoltan, care încă de mai 
înainte îșl câștigase renume înaintea ti- 
nerimei pentru destoinicia lui de a în
scena demonstrații, |a fostă cum am (Jis! 
arestată. „Erd. Hir.“ dice, că polițiștii 
l'au bătută cu astă ocasiune. Mama 
lui Takats vădendă acesta cerii întreve- 
nirea deputatului dietală Polonyi Geza, 
care se duse la căpitanulă poliției, îi 
mărturisi, că Dr. Takats n’a agitată nici 
dccum tinerimea, ci din contră a um
blată s’o domolescă. Căpitanulă poliției
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însă, cu numele Toriik Jâuos, a răspunsă, 
că „elă este silită seu să-și dea dimisia, 
seu să aresteze pe toți aceia, cari au 
avută rolă conducătoră lă demonstra- 
țiunlu. De aci s’a născută o polemică 
înverșunată între Polonyi și căpitanulă 
poliției, pe care Polonyi l’a făcut! în 
fine atentă asupra urmărilor! și cu 
acesta s’a depărtată.

Demonstrațiile s’au repetată și în 
Clușiu. Studenții s’au dusă în sala dela 
grădina Stadler cântândă cântece kos- 
suthiste și cu ună (steag! cu ins
cripția: Dumnedeu să binecuvinte pe 
Maghiari. Juristulă Franz Bodor pro
puse : Intregă adunarea tinerimii studi- 
ose din Clușă să se pronunțe, că ea se 
alipesce cu trupă cu sufletă la mișcările 
patriotice în cestiunea legii militare; 
spre acestă scop! ține de necesare adu
nări poporale; ea doresce a lua parte 
la adunarea poporală din Clușiu și se 
provocă prin placate cercurile electorale 
ardelenescl ca să se alieze cu ea. Tot
deodată propune a se alege ună comitet 
permanentă, care să facă pașii necesari 
în acestă cestiune. Studentul! Alex. 
Lengyel făcu o comparațiune între eve
nimentele dela 48 și între situațiunea 
de adi. „Atunci, dise elă, s’a ridicată 
ună ministru Ludovic Kossuth (eljen-url 
sgomotose) și a disă: ne rugăm! să ne 
dațl soldați și bani, căci patria este în 
periculă. Deputății s’au sculată unul! 
după altul! și strigară: Văt dăm!! 
Acum erășl se scolă ună ministru și cere 
bani și soldați, căci patria e în periculă. 
AclI însă cei mai buni naționaliști, cari 
nu voescă să sacrifice cele mai scumpe 
tesaure ale patriei, respingă cererile și 
totdeodată și celă mai bună ală națiu- 
nei încă le respinge: L. Kossuth. Vor
bitorul! incheiă cu propunerea, să se tri
mită o telegramă de salutare lui Kossuth. 
Apoi Nic. Bartha dela „Ellenzek“ critica 
aspru legea, vorbi despre înjosirea lim- 
bei ungurescl în armata comună, al! că
rei spirit!, comandă, administrați! și 
limbă sunt! streine. Kulturegyletulă 
încă s’a alăturată la aceste demonstrații 
prin secretarulă lui.

Din afară. Raporturile dintre Frau
da și Germania se totă înăsprescă din 
pricina măsuriloră neumane ce le-a luată 
Germania la granița de cătră Francia. 
Nu’i destulă că Francesii din Alsația și 
Lotaringia, dm cele două provincii ce 
le-a luată în 1871 Germania dela Fran
cia, suntă persecutați cu cea mai mare 
asprime, der încă celor! din Francia, 
cari au părinți și rude în aceste provin
cii, li-se pun! în cale cele mai mari 
pedecl, ca să nu potă visita pe ai loră
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nici în câsulă morții. Așa s’a întâm
plată cu ună medică de regiment! fran- 
cesă, căruia i-a murită mamă-sa în Strass- 
burg, fără ca să i-se dea voiă de stă
pânirea nemțescă se mergă să o vadă. 
Francesii s’au năcăjită cumplită de 
acesta și colonelul! regimentului, de care 
se ține mediculă, a dată ună ordină de 
cji, în care le arată soldațiloră cum se 
portă Germanii cu Francesii. Nu’i vorbă, 
colonelului i-s’au făcută imputări de gu
vernă pentru acesta, der mai multă ca 
să nu dică Germania, că se ațîță armata 
francesă în contra ei. Se vede că chiar 
stăpânirei germane i-s’a făcută rușine de 
purtarea ei, căci din Strassburg se scrie 
cătră „Hamburger Nachrichten“, că se 
voră mai ușura măsurile dela granița 
germană-francesă pentru cașuri, când 
ună Francesă are să alerge la patul! de 
morte ori la îmormentarea unuia dintre 
ai săi.

In Italia se petrec! mari turburărl. 
Ele suntă îndreptate în contra guver
nului, în contra Germaniei și Austro- 
Ungariei, cu ună cuvântă în contra ali
anței tripele și în favorea Franciei. Chel
tuielile cele mari, ce le face guvernul! 
cu înarmările, și sporirea dărilor!, ca să 
acopere aceste cheltuieli, a amărîtu po- 
porațiunea muncitore, care în 8 Febru
arie n. a făcută mari devastări în Roma. 
Astfel! de turburărl erau plănuite și în 
alte orașe, der autoritățile au luat! mă
suri de vreme. In totă casulă, mișcarea 
din Italia e de mare însemnătate și pe
riculos! atât! pentru Italia câtă și 
pentru alianța tripă.

Din Petersburg se scrie cătră „Pol. 
Corr.“, că fostul! ministru bulgară Dră- 
gan Zankov, care a contribuită și la de
tronarea fostului principe ală Bulgariei 
Alexandru de Battenberg, a avută o 
lungă audiență la Țarul! Rusiei, se crede 
că pentru ca să’șl ia rămasă bună. Adecă 
pe la sfârșitul! acestei luni Zankov, în
soțită de mai mulțl foști oficeri bulgari 
de cei fugari de când cu detronarea 
prințului Alexandru, se va duce cătră 
sudă. Acesta se privesce ca ună semnă 
rău pentru peninsula balcanică. Prin
țul! de adi ală Bulgariei, Ferdinand de 
Cobourg, nu pre se bucură de iubirea 
Bulgarilor! și mai alesă cu clerul! s’a 
îndușmănită rău. De aceea apropie
rea lui Zankov de Bulgaria pote să 
fiă periculos! pentru principele Ferdi
nand!.

In Serbia încă nici păna acjl nu s’au 
putută înțelege radicalii cu Regele în 
privința formării noului minister!, care 
trebue să fie radicală, dedrece aceștia 
suntă cei mai poporali în Serbia. Radi
calii ceră amnestiarea tuturor revoluțio-
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narilor! șerbi, regele însă nu vrea, de 
aci neînțelegerea. Radicalii mai au și 
înclinări cătră Rusia, pe când regele nu 
și acesta încă îngreuiază înțelegerea. 
Așa se scrie din Belgrad!, că în cercu
rile militare sârbescl se vorbesce, că ună 
numără de oficeri subalterni și suboficerl 
voră merge în Rusia să facă studii mi
litare pe cheltuiala guvernului rusă. Nu 
se pote sci, decă acestă sgomotă e ori 
nu adevărată, der în totă casulă elă vă- 
desce dorințele radicalilor!.

Germania e nevoită să între la în
voială ca Anglia și cu statele Unite 
pentru Samoa. Acesta în urma hotărîrii 
Angliei de a nu lăsa pe Germani să se 
facă singuri stăpâni pe Samoa, și a ho
tărîrii Statelor! Unite de a ridica aci 
deposits de cărbuni necesari corăbiilor! 
pentru casă de răsboiu. Se’nțelege că celă 
mai bună lucru pentru aceste trei puteri 
e să se’nțelegă în pace, er nu să se în- 
dușmănescă. Anglia și Statele Unite sunt! 
dispuse a căde la învoială. Pote că în 
privința acesta se va ține o conferință 
în Berlină.

Proiectul! de lege militară ce la 
supusă guvernul! germană desbaterei 
consiliului federală se va înfățișa parla
mentului germană spre desbatere și pri
mire îndată ce se va reîntruni. Se dice 
că proiectul! ar privi numai sporirea 
artileriei germane, și mai alesă la graniță 
de cătră Francia, fiindcă artileria aces
teia e mai numerosă.

După cum anunță foile italiene, în 
luna viitore are să se înființeze în Roma 
nnă departament! militară, care va fi 
însărcinată cu stabilirea și supraveghia- 
rea foriificațiiloră (întăririlor!) dela mare 
pe litoralii (țărmurii) Italiei,

împărăția Japoniei va ave acum și 
ea constituțiă. 0 telegramă sosită de 
acolo anunță, că împăratul! Mutsuhito 
a dată o proclamați! pentru o constitu
țiă a imperiului, care a fostă primită de 
popor! cu entusiasmă. In înțelesul! pro- 
clameției, în cursul! anului viitor! se va 
ocupa o adunare constituantă cu prelu
crarea unui proiectă de constituțiune.

SCIR1LE PILEI.
P. Sa Episcopul! Popazu. Aflăm! cu 

părere de râu că Presfinția Sa Episco
pul! Caransebeșului Ion! Popasu e greu 
bolnavă. Ii dorim! din adâncul! inimei 
cea mai grabnică însănătoșare.* * *

Adunare de învățători. Ieri, Vineri 
3/15 Februarie, s’a ținută adunarea ge
nerală estraordinară a „Reuniunei învă
țătorilor! români din districtul! X — Bra
șov!1' in sala de desemnă a gimnasiului

și prin dojeniri seriose și blânde îi suc
cese tatălui său a îneca în elă acestă 
greșelă înfricoșată într’atâta, încâtă Io
sif! se deprinse, ca în cele mai multe 
cașuri să se stăpânescă și mănia să nu 
aibă urmări rele.

Ajungând! vârsta de 15 ani și a- 
vendă aplecare pentru economiă, tatălă 
său îlă duse la ună amică ală său, omă 
cu proprietate mare, îlă încredința aces
tuia rugându-lă să nu-lă tracteze ca pe 
fiiulă unui prietină, să nu-lă cruțe, din 
contră să-lă pună la tot! felulă Ide lucru 
și față de natura lui sălbatică să fiă 
forte aspru. Și într’asta a greșită tatălă, 
care era așa de tare îngrijată pentru 
crescerea fiiu-său, pentru-că forte puțini 
omeni sciu se unescă asprimea cu bune- 
țele și a țin? măsura adevărată între 
ele. Asprimea proprietarului degenera în 
brutalitate și înfuria pe băiatulă ambi
țios! peste măsură. Cu tote astea, deși 
cu încordare forte mare, Iosifă îșl stă
pâni mănia, care clocotea în inima lui. 
A sosită însă timpul!, când acâstă stă
pânire de sine a luată ună sfârșită forte 
înfricoșată.

Era 'n seceriș!, se căraseră snopii 
cei din urmă, șurile și grânarele nu mai 
puteau cuprinde bogatele daruri cerescl. 
losifti lucra 'e peste măsură și, obosită,

șecju pe ună snopi; în timpul! acesta 
servitorii descărcau carul! celă din urmă 
și aședau snopii în șură. Atunci deodată 
se arată proprietarulă și strigă câtă pote 
cătră Iosif!:

— Ce stai aici și trândăvescl? Nu 
vedi că toți lucră?

— Voiamă se mă recreeză puțină, 
răspunse Iosifă, sunt forte obosită.

— Leneșă ești, trândăviile, nimic! 
alta, se răsti stăpânul!, der acesta ațîțată 
de nedreptatea, ce i-se făcuse, îi și res- 
punseu:

— Io nu’să leneșă, acesta o pote —
— Taci!
— Nu tacă, nu mai potă. Te porțl 

cu mine prea aspru!
— Bine, atunci să’țl arătă cum s’a- 

duce ună copilă la ascultare. Și apu
când! în mână ună biciu aruncată pe 
unu a’ă, în fața tuturor! servitorilor! 
și sei ■ i orelor!, trosc!! trosc! ! asupra 
băiatului, care mai multă de măniă și 
rușine, decât! de loviturile îndesate, 
cădu la pământ! aprope fără cunoscință.

Tocmai se sfîrșise lucrul! și se du
seră cu toții în casă să cineze. Iosifă 
rămase întinsă în curte. Erau gata cu 
mâncarea și elă totă nu se mai arătă. 
Atunci cjise proprietarul! cătră adminis
tratorul! său:

— Uită-te numai la băiatulă ăsta 
dâcosă, pe lângă tot! lecția, ce i-am 
dată, are îndrăsnela să nu vie la cină. 
Der, așteptă băete!

— I-ai făcută nedreptate, răspunse 
administratorul!. Iosifă a fostă forte 
harnică, a lucrată mai multă de cum 
îlă ajută puterile și a trebuită să-lă su
pere, că d-ta îi ȚicI leneșă.

— Hm, cjise stăpânul! atinsă, asta 
îmi pare rău, într’adevără îmi pare rău. 
Du-te și-lă chemă d-ta. Ba nu, las’ că 
mă ducă eu singură.

Mai înteiu s’a dusă în odaia tînăru- 
lui, der nu era acolo. Nu l’a găsită în 
casa întreg!. îngrijată alergă numai 
decâtă la grajduri, se temea că băiatulă, 
în turburarea lui, îșl va fi făcută ceva, 
ori va fi fugită și se va fi întors! la 
tată-său, căruia îi va spune nedreptatea 
ce a suferită. Nu l’a aflată nici în graj
duri. Intorcându-se de aici eră în curte, 
unde ’1! lăsase, deodată îi vine ună mi
ros! greu de focă și — ca să sfârșesc! 
iute, în timp! dâ ună cesă, tot! curtea 
se afla în flăcări. Nefericitul! proprie
tară cădii jertfa curajului său desperată. 
Coperișulă casei, cărând! asupra lui, 
îlă îngropa în flăcări, care’lă prefăcură 
în cenușă.

Tînărulă, vrednică de compătimire,

care în focul! mâniei sale pătimașe, a- 
prinsese mai înteiu șura, fără a sci ceva 
de sine, ca și mânată de necuratul!, 
rătăci singură pe câmpuri ună cesă în
treg! după săvârșirea faptei. Deodată 
vâdu rădicându-se spre ceră ună noră 
negru înfricoșată, în urma căruia isbucni 
ună sulă de flacără și mai înfricoșată. 
Numai acum îșl veni în ori și alergând! 
cătră omenii din sată, cari veniau să 
stingă focul!, strigă:

— Săriți, scăpațl, ajutați și ucide- 
ți-mâ, eu am dată focă, eu, eu, nebună 
de măniă. Și leșinând! cădii la pămentă.

Când s’a deșteptată era în temniță. 
Era însă bolnavă și credândă că va muia, 
ceru sâ vie tatălă său, ca să-lă roge de 
iertare. Păzitorii lui neomenoșl îi spu
seră atunci, că tatălă lui, de spaima ce 
l’a cuprinsă la aucțulă faptei, a muiată 
numai decâtă.

Firea venjosă a lui Iosifă nu s’a 
sdrobită nici de lovitura acâsta. După o 
bolă îndelungată se făcu eră sănătos!. 
Se începu procesul!. Elă n’a tăgăduită 
nici nu șl-a scusată fapta cu maltrată
rile, ce a suferită, nu se rugă de cru
țare și nu ceru îndurare, era nepăsători, 
rece și tâmpită. Fu judecată la morte. 
Ună suspină ușurătoră îi eși din piept! 
la aucjulă acestei judecăți și pe față i-se
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românii de aici. Obiectele mai însem
nate ce s’au pertractatii suntă următd- 
rele: a) S’au desbătută raportele comi- 
siuniloră alese în adunarea generală tre
cută despre schimbările ce suntii a se 
face în „Normativulă șcclară“ ; b) s’au 
verificatil procesele verbali ale adunării 
gener. trecute, deorece verificărei făcute 
de comisiunea respectivă i-s’au făcută 
greutăți din partea comitetului; c) s'a 
hotărîtă sistarea de o camdată a edării 
foei „Școla și familiau cu încheerea anu
lui ala Ill-lea (tinea lui Martie, c.), de 
drece restanțele abonamentelorii se suie 
la cifra de peste 1200 fi ; aceste restanțe 
voriî fi incassate prin folosirea tuturora 
mijloceloră legali; d) La propunerea d-lui 
învățători și directoră G. Proca dela 
școla capitală din Reșnovă, s’a luata 
condusa în unanimitate, ca Comitetulti 
centrala ala Reuniunei să înainteze Con- 
sistorului archidieeesană din Sibiiu o ce
rere, ea acesta să dispună cele de lipsă 
pentru pregătirea învețătoriloră în lu- 
crula de mână și pentru introducerea 
acestuia între celelalte obiecte de învă- 
țămenta.

* * *

*) De piljă decă cineva a avutu o câr
ciumă in apropierea unei biserici și a fostu su
pusă prin asta oreșlcăroră piedecl de a-și fo
losi dreptulu de cârciumărită, seu decă cineva 
a fostă oprită a-șl folosi dreptulă seu de eătră 
organele politice sub diferite titnle neîntemeiate.

Red.

rulă domnului, mâna dreptă a domnei, 
celă mai bună petrecătoră cu băeții, 
ajutorulă totdeuna gata ală servitoriloră 
și toți îlă iubiau pe „losifă celă mutu", 
cum îlă numiau pentru tăcerea lui. Io- 
sifb într’adevără, din di în di era totă 
mai tăcută. — ț»ile întregi abia
scotea câteva vorbe din gură, niciodată 
însă mai multe decâtă făcea trebuință. 
Tăcăndă îșl făcea lucrulă său, tăcendă 
se juca cu copiii, făcendu-le totă felulă 
de sculpturi în lemnă, ori punendu’i să 
călărescă. Cu închinăciune mută primia 
poruncile stăpâniloră, pe cari apoi le să- 
verșia cu cea mai mare acurateța. Ară- 
tându-se eătră toți prietinosă, gata să 
servescă, în măsură cu multă mai mare 
desvolta aceste însușiri față de stăpânulă 
său, — iubirea și stima lui pentru acesta 
mergea pănă la fanatismă. Când în fața 
lui palidă, pe gura’i încleștată, se furișa 
vr’ună surîsa serbădă, acesta îlă provoca 
numai o laudă ori o vorbă amicabilă de
osebită a stăpânului său. Der chiar și 
umbra unui astfelă de zîmbetă sbura 
totdeuna numai decâtă și fața îi deve- 
nia ca de obiceiu întunecată, suferindă.

In ocupațiune neîntreruptă chiar și 
nenorocitului încă’i trece timpulă iute, 
așa și lui losifă i-a trecută ună ană fără 
să prindă de veste. In restimpulă acesta

Mortea prințului Rudolfă. Mare sen- 
sațiă a produsa purtarea primatelui dela 
Strigoniu cu ocasiunea morții prințului 
de coronă Rudolfu. Când primatele a 
primita scirea, că prințula a murită în 
urma unui ataca de apoplexie, numai 
decâta lua disposițiunile necesare pen
tru a se duce la Viena ca în personă să 
ia parte la îmormentarea prințului; mai 
târdiu însă, după ce primatele fu infor
mata, că prințula s’a sinucisă, numai de 
câtă i-se făcu rău și nici vorbă n’a mai 
fostă, ca elu să ia parte la îmormentare, 
ba nici din jurula lui nu s’£t presentata 
nimenea, denegându-se chiar ,și orl-ce 
semne exteriore de doliu în onorea ră
posatului prința. așa că nici pe basilica 
din Strigoniu, nici pe locuința vre-unuia 
dintre preoții fruntași nu s’a arborată 
stindardă de doliu și în timpulă îmor- 
mentării nici ună clopotă nu s’a trasă 
în acesta orașă. Pe când țera întregă 
era mișcată de durere, pe atunci — c)ice 
„Erd. Hir.“ — primatele îșl făcea în 
grădină obicinuita preumblare ca și 
cum nu s’ar fi întâmplată nimică. Tote 
acestea le-a făcută primatele din moti- 
vulă, că în sensulă canoneloră biseri- 
cescl nu este permisă a se da sinuci- 
diloră asemenea onoruri.

J*  
sj: A

AnticitățI romane. Ministrula ungu- 
rescă de cult-s și instrucțiune publică a 
acordată și pentru anulă 1889 ună aju
toră de stată de fl. 500 pentru desgro- 
pările vechei cetăți romane Zarmiseghe- 
tusa, ce se facă la Grădiște.*

* fr

arătă o espresie de bucuriă. Monarchulă 
însă, considerândă fragedele lui tinerețe, 
îi schimbă pedepsa de morte în închi- 
sore pe vieță. Agrațiarea așa îi tulbură 
mintea, înebuni așa de tare, că au tre
buită să-lă ducă într’o casă do sănătate, 
unde cu dușuri de apă rece și cu că
mașa de forță fit vindecată, pe urmă a- 
dusă în arestulă acesta, în care petrece 
de 8 ani.

Teodoră ascultase cu o compătimire 
adâncă.

— Sărmanulă nenorocită! <]ise elă. 
Trebue se facemă ceva pentru elă. Tre- 
bue să iasă de aici. Omulă se ispășeș
te nu numai în temniță, pedepsa, ce 
o semte consciința lui, este mai mare 
decâtă arestulă. Optă ani de vieță în- 
tr’ună asemenea chină, pe legea mea, 
este de ajunsă, ca să mulțumescă legile. 
Voiu cere monarchului ca să’lă agrațieze, 
— monarchulă îlă va ierta, decă direc- 
torulă și tu veți adeveri, că tlensulă a 
avută totdeuna purtare exemplară.

— Astea să se întâmple, pențni-eă 
se și potu întempla, dise inspectorulă.

încă în cliua aceea se compuse ru- 
garea de agrațiare. directorulă și inspec- 
torulă îi alăturară atestatele cele mai 
bune si rote se trimiseră monarchului. 
losifă nu află nimică de tote acestea,

Forte sinceră e următorea observa
ție a lui ,,Kolozsvar“: Amă fostă dată 
scirea, că gendarmii au oprită la stațiu
nea Ruttka 16 persone, care voiau să 
mergă la America, ca să soape de mise- 
ria de acasă. „Sieb. deutsch. Tgbltt“ 
făcuse și observația, că gendarmii le-au 
aplicată maxima maghiară: Extra Hun- 
gariam non est vita...! La acesta observă 
„Kolozsvar“, „că cele 16 persone prinse 
de gendarnn au fostă tocmai Maghiari; 
der suntă aci mulțime de astfelă de 6- 
menl, în contra emigrării cărora ei, Ma
ghiarii, n’au nimică de obiectată. Din 
contră ar protesta, decă ar voi cineva 
să opreseă pe acești omeni de a emigra“. 
— Nenorocirea reptilei din Clușiu e nu
mai, că acești omeni îi lasă de regulă 
pe Maghiari să facă călătorii pela Ame
rica. Dorința jupanului „Kolozsvăr11 nu 
se va împlini câta e hăulO !

** *
Recrutarea din Sstâ. anu. Municipiile, 

în înțelesulă legii militare de pănă acum, 
au făcuta pregătirile de lipsă pentru re
crutare și au trimisă raportele în astă 
privință ministrului de honvedl. Minis- 
trulă a încunosciințata acum municipiile, 
ca să aștepte nouă instrucțiuni privitore 
la recrutare. Guvernulă adecă voesce 
să se facă recrutarea după noua lege 
militară ce se va vota în dilele acestea.

* *
Renta română. Subscripțiunea rentei 

române de lei 32,500,000, care era să 
se facă în dilele dela 15, 16 și 17 Faură, 
s’a închisă deja în dina primă, între- 
căndă subscrierea multă preste suma 
recerută.

tj: *

Importu oprită. Ministerulîî ungu- 
rescă de agricultură, industria și comerță 
a oprită a se aduce din Rusia vite, ins
trumente de grajdă și hamuri folosite, 
precum și vestminte și încălțăminte pur
tate, sdrențe. Pricina e că în Rusia 

■ bântue boia orientală de vite.
* *

Fulgeră și tunetă. La 10 Februarie 
n. ,6 ore dimineța, a fulgerată și a tu
nată în Sân-Mărtină, lângă Odorheiu.

Rectificare. In numerulă din Du
mineca trecută ală foiei nostre, la Foi- 
letonă, pag. 1, colona 1, în rendulă ală 
4-lea dejosăînsusă este a se ceti Cazarii, 
în locă de: „Cazacii."

Despăgubirea dreptului de cârciuniăritu.
PablicămQ acji din nou în în- 

tregulQ ei, publicațiunea ministru
lui de finance cu privire la des
păgubirea dreptului de cârciumă-

pentru-că nu voiau săi dea speranțe 
nefolositore, cari decă nu s’ar împlini 
să’i amărască mai tare vieța. Nu trecu 
multe dile și Teodoră căpăta răspunsă 
favorabilă la rugarea sa. Cum îlă pri- 
mesce, numai decâtă alergă în orașulă 
celă mai de-aprope și, după o măsură 
trimisă de frate-său, cumpăra tote hai
nele potrivite pentru losifă — numai 
dup’aceea se duse la temniță ca să’lă 
elibereze.

Când inspectorulă, în fața fratelui 
său, împărtăși arestantului scirea, că este 
agrațiată, ună fioră îlă cuprinse pe a- 
eesta în totă corpulă, îi tremurau tote 
membrele. Se reculese însă numai de
câtă.

— Vă mulțămescă, prea iubițiloră 
domni, dise elă, că v'ațl ostenită pentru 
mine. Pote c’ar fi Ifostă mai bine, decă 
așă fi putută să sferșescă vieța aici, der 
vădă că asta n’a fostă scrisă așa. Acum 
trebue să începă altă vieță.

Teodoră îlă întreba, că n’ar vrea 
se mergă cu elă și să primescă ună ser- 
vițiu în economia. Ini, — bucurosă l’ar 
face și administratorii pe moșia lui.

— Nu, lasă-mă să fiu vizitiulă d-tale.
— De ce (tocmai vizitiu întrebă 

Teodoră zimbindă.
— Iubescă caii, răspunse losifă, și- 

ritO, asupra căreia atragemu aten
țiunea proprietarilor^ de regalii:

Publicațiune.
In sensulă § 13 ală articulului de 

lege XXXVI din 1888 despre despăgu
birea dreptului de cârciumărită (regală), 
deosebire făcendă de tăte celelalte con- 
dițiunl cuprinse în acestă lege,—se voră 
despăgubi pentru dreptulă de cârciumă
rită (regală) numai acei proprietari ai 
dreptului acestuia, cari seu singuri, seu 
prin împuterniciții loră legali îșl voră 
arăta in scrisă pretensiunea de despăgu
bire pănă în 31 Martie a. c. 1889 stilulă 
nou la acela inspectoră regescă de dare, 
în a cărui cercă de activitate se află co
muna în care respectivulă proprietară 
are dreptă de cârciumărită *)  numindă 
totodată y comuna în care îșl folosesce 
acestă dreptă.

Se provocă deci toți interesații în
dreptățiți ca pănă în 31 Martie 1S89 
st. nou să’șl arate pretensiunile de des
păgubire la loculă anumită negreșită, 
căci la casă contrară, în înțelesulă le- 
gei de susă, pretensiunile mai târdiu 
arătate nu se voră lua la nici ună casă în 
băgare de semă.

Arătările acestea trebue să conțină 
următorele :

1) Numele comunei în care se folo
sesce dreptulă de regală (cârciumărită):

2) Descrierea exactă a dreptului de 
cârciumărită (regală) pentru care se cere 
despăgubirea ;

3. Numirea acelui dreptă pe teme- 
iulă căruia celă care cere despăgubirea, 
într'adevără șl-a folosită ca proprietară 
dreptulă de cârciumărită.

41 Amintirea despre aceea, cum a 
fostă supusă la dare acestă dreptă.

5) Numele celui ce face rugarea seu, 
decă acesta a însărcinată pe altcineva 
ca în afacerea despăgubirei să’lă repre- 
senteze, numele și locuința representan- 
tului.

6) Venitulă pe care proprietarulu l a 
trasă din dreptulă de regală (cârciumă
rită) în anii 1882 — 1886, și pe care vo
esce ca la socotirea sumei de despăgu
bire să se ia de basă.

La casă când cu dreptulă de câr
ciumărită ar fi fostă și case, seu alte 
drepturi ori avere nemișcătore date în 
arendă și venitulă întregă ar fi fostă 
supusă dărei de rente, atunci respecti
vulă proprietară are să documenteze, că 
din venitulă întregă câtă cade exclu
sivă pe dreptulă de regală, să îșl pro
cure spre scopulă acesta documentele de 
lipsă.

*) Pentru comit-atulu Brașovului și alu 
Făgărașului este inspectoratulă de dare din 
Brașovă competentă.—Red.

apoi animalele, cari nu sciu nimioă de 
vinovăția și rușinea mea, voră pute și să 
mă iubescă.

— Asta voră pute-o și omenii, c]ise 
eu bunătate Teodoră. De altmintrelea 
în casa mea nu se va afla de trecutulă tău, 
afară decă’lă vei trăda tu singură. Do
rința însă să ți-se împlinescă, deși prea 
bucurosă te-așă fi aședată într’o condi
ția mai bună.

losifă mulțumi inspectorului în cu
vinte mișcătore și se duse cu fratele 
acestuia, eătră care avea o atragere și mai 
mare atâtă pentru cultura câtă și pen
tru caracterulă lui celă nobilă. Abia 
trecură câteva dile și nou venitulă așa 
s’a familiarisată cu ale casei, de cugetai 
că e crescută acolo. Teodoră niciodată 
n’a fostă mulțumită cu îngrijirea și ți
nerea cailoră ca acum, der Iosifil grija 
și grajdurile celorlalte animale, pentru 
economiăînsă s’a dovedit, că este o adevă
rată comoră. Acuși purta socotelile și 
corespondența lui Teodoră, acuși făcea 
pentru bucătăresă surcele și’i aducea 
apă: acuși lega cununile și buchetele 
(6truț.ele) cele mai frumose, acuși eră se 
ocupa cu vitele. Elă punea mesa și o 
împodobia, servia la mesă, fiorbea cafeua, 
o punea în filigeneși o da la masă jună 
împrejură. Era secretarulă și camerie-

In cașurile acelea decă cineva din
tre proprietarii dreptului de regală în 
sensulă § 4. respective §§ 6—10 ai art. 
de lege XXXVI din 1888 ar pretinde 
ca față de elă să se facă escepțiune dela 
procedura ordinară mai susă amintită și 
pretensiunea lui de despăgubire să se 
socotescă pe calea escepțională amintită 
în lege : acela are să producă respective 
să alăture la cererea de insinuare tote 
documentele pe cari îșl întemeiază acestă 
rugare, și tote acestea dimpreună cu ce
rerea de insinuare să le așternă negre
șită pănă în 31 Martie 1889 st. n. la 
inspectorulă de dare competentă în 
scrisă, căci la casă contrară documen
tele mai târdiu produse nu se voră lua 
nicidecum în considerare și în lipsa do- 
cumenteloru necesari, față cu acei pe- 
tenți nu se va aplica modulă escepțio
nală stipulată în lege.

Cașurile escepționale cuprinse în 
§§-ii 6—10 ai legei amintite în cari are 
locă procedura escepțională, precum și 
documentele pe cari respectivii proprie
tari au ale așterne dimpreună cu cererea 
de insinuare pănă în 31 Martie 1889 sub 
strictele urmări de susă suntă urmă
torele :

1. Decă cineva, din considerațiunl 
față cu liniștea publică, seu în urma 
vre-unei măsuri oficiose greșite*)  nu șl-a 
putută folosi dreptulă de regală (cârcl- 
mărită) în astfeliu de măsură, precum 
Far fi putută folosi decă n’ar fi fostă 
piedecile de susă, cu alte cuvinte decă 
cineva este în stare a dovedi, că densulă 
după dreptulă său de regală (cârclmă- 
rită) ar fi avutu mai multă venită, pre
cum într'adevără a avută decă nu ar fi 
esistată cutare și cutare piedecă seu mă
suri greșite oficiose, în casulă acesta res- 
pectivulu deodată cu insinuarea:

a) să arate în scrisă că prin care 
măsură oficiosă i s’a micșorată venitulă 
și să alăture hârtiile, cari dovedescă a- 
ceste măsuri.

b) decă insinuantele (seu petentulu) 
susține, că măsura oficială a fostă „gre- 
șită“. cu provocare la legea seu ordina- 
țiunea respectivă, se arate, că disposi- 
țiunea aceea într'adevără a fostă greșită.

c) cu contracte, documente de re
laxare și alte documente să arate că 
prin măsura amintită oficială a avută 
pagubă.

decă proprietarulă voesce ca suma 
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lui de despăgubire să se statorescă în 
asâmânare cu dreptulă de cârclmărită 
din altă comună vecină, atunci trebue să 
amintescă comuna seu comunele, a că 
rorfl venittî voesce ca să fîă băgată în 
semă la statorirea sumei lui de despă
gubire ;

e) să se dechiare în privința aceea, 
că voesce insinuantele și decă nu den
sulă, cine voesce a lua în arendă drep
tulă de cârclmărită din cestiune, decă 
statulă ar pretinde ca suma de despă
gubire să se asigure prin arendarea 
dreptului ?

Decă cu finea anului 1886 dreptulă 
de regala s'a regulata prin sentința in
trată în vigore seu cela puțină s’au fă
cută pași spre regulare, și dâcă proprie- 
tarula susține, că pe timpulU procedărei 
de regulare nu șl-a putută folosi drep
tulă așa precum l’ar fi putută folosi :

A) Decă dintre anii 1882 —1886 au 
fostă unuia seu mai mulțl ani din cari 
se vede venitulă anuala după regulare, 
atunci petentulă are se se roge ca ve
nitulă arătată în anulă stadiului de re
gulare să se ia de basă;

B) seu decă în timpulă de 5 ani de 
susă regularea nu s’a întâmplată și sta- 
diulă de regulare n’a intrată încă:

a) atunci are respectivulă a docu
menta cu decisiune oficiosă, că pănă în 
fiuea anului 1886 regularea dreptului de 
regală încă nu s’a întâmplată, seu celă 
puțină că procedura de regulare s’a în
cepută ;

b) cu contracte, cu notițe de cum
părarea mărfii, și alte asemenea docu
mente, să arate că venitulă dreptului de 
cârciumărită într’adevără este mai mare 
ca înainte de regulare.

c) Decă proprietarulă voesce, ca suma 
lui de despăgubire să se statorescă cu 
luare în băgare de semă a altei comune 
asemenea, atunci trebue amintite comu
nele seu comuna a cărui venită doresce 
ca să fiă băgată în semă, seu luată în 
considerare.

d) Are proprietarulă să se dechiare, 
decă doresce singură, și decă nu den- 
sulă, cine voesce să ia în arendă dreptulă 
de cârciumărită din cestiune la casă 
când erariulă ar pretinde ca venitulă su
mei de despăgubire să se asigure prin 
arendă ?

4. La casă când după dreptulă de 
cârciumărită (regală) nu s’ar fi plătită 
într’adevără dare de venite, respective 
dare de carnete și rente, deră proprie
tarulă este în stare să documenteze, că 
în venitulă care a fostă supusă dărei 
de venite, darea de chiriă de casă seu a 
altei dări pe care a plătit’o densulă seu 
celă ce a folosită dreptulă de cârciumă
rită, a fostă cuprinsă și venitulă dreptul de 

regală (cârciumărită, și astteliu a fostă 
supus și venitul acesta dărei.In cașul acesta 
cu ocasiunea insinuărei, respective arătă- 
rei pretensiunei de despăgubire:

a) să se alăture contractulă de a- 
rândă seu altă documentă care în sen- 
sulă legiloră nostre se pote privi ca 
documentă autentică, din care să se vedă 
că dreptulă de cârclmărită într’adevără 
a fostă dată în arândă și folosință cu 
alte drepturi seu obiecte, și cu aceste 
din urmă s'a folosită și dreptulă de 
cârclmărită (regală.) Pe lângă dovada 
acesta trebue să mai alăture la arătarea 
de susă respectivulă proprietară încă și 
cărticica de dare, registrulă de dare seu 
actulă de măsurări de dare din care să 
se vedă, că și venitulă din dreptulă de 
cârclmăritîî (regală) a fostă supusă dărei 
seu decă proprietarulă nu ar fi în stare 
a produce aceste documente, atunci tr.. - 
bue să arate oficiulă la care, și numă- 
rulă sub care se află aceste documente.

b) să se alăture mai departe astfeliu 
de cărticele de dare, fasiunl, registre de 
dare, și datele cari s’au folosită la pre
gătirea acestora, asemenea și pro- 
tocolele comisiunei măsurătote -recla- 
matore de dare, ale comisiunei admi
nistrative financiare, din cari să se vedă, 
că la darea aruncată s’a luată ca temeiu 
și venitulă din dreptulă de cârclmărită, 
în casulă acesta să se provoce respecti
vulă proprietară la ună concetățenă ală 
său, care n’are dreptulă de cârclmărită, 
a cărui dare însă este aruncată sub a- 
cele împrejurări și pe acelă temeiu, așa 
încâtă asemănândă darea petentelui des- 
păgubirei cu a concetățenului său, să se 
vedă, că proprietarulă dreptului de cârcl
mărită este însărcinată cu sumă mai 
mare de dare, de aceea pentru că are 
și’șl folosesce și dreptulă de cârclmărită 
(regală), seu decă hârtiile de susă nu 
le-ar pute alătura, să se provoce la ele 
ca în punctulă a) diu susă.

5) Decă proprietarulă șl-a cumpărat 
dreptulă de regală dela stată înainte de 
Ianuarie 1888 și suma despăgubirei vo
esce să se statorescă pe temeiulă prețu
lui cumpărării; în casulă acesta deodată 
cu arătarea (insinuarea) pretensiunei de 
despăgubire:

a) să arate cu contractulă de cum
părare seu cu documentulă pe a cărui 
basă șl-a agonisită acestă dreptă de 
cârciumărită, că l’a cumpărată dela stat 
dela 1 Ianuarie 1882 și sub ce felă de 
condițiunl;

bj să arate că la casă de a fi cum
părată dimpreună cu dreptulă de regală 
și casa de cârciumărită seu altă avere 
nemișcătore, pe acestea din urmă cu 
câtă le prețuesce ?

6) Decă proprietarulă este în stare 
a documenta cu datele ertate în lege, 
că densulă într’adevără a avută ună 
mai mare venită ca acela după oare a 
fostă supusă și a plătită dare, în casulă 
acesta deodată cu insinuarea pretensiu
nei de despăgubire :

a) să arate cu contracte, socoteli 
seu cu alte documente demne de credut,
— cari suntă a se alătura la insinuare
— că diu 1 Ianuarie 1887 pănă în 31 
Decemvre 1886 a avută într’adeveru din 
dreptulă de cârciumărită ună venită mai 
mare ca acela, care în timpulă acesta 
a fostă supusă dării.

b) Decă proprietarulă n’ar ave ast- 
felă de documente demne de credută, 
să arate, că în ce modă credibilă voesce 
să documenteze că într’adevără din drep
tulă de cârciumărită a trasă mai multă 
venită, ca acela după care a fostă în
sărcinată cu dare.

c) In casulă punctului b) de susă 
are proprietarulă să producă datele des
pre cumpărarea și vinderea beuturiloră 
spirtuose și adecă la vină și bere să a- 
rate cu hârtiile respective, că după aceste 
beuturl cu câtă dare de consumă a fost 
însărcinată, la spirtă să arate conturile 
de cumpărare, și astfelu se documenteze 
seu celă puțină să arate posibilitatea 
că într’adevără a avută ună venită mai 
mare, ca acela după care i-s’a măsurată 
darea, și în fine

d) Atâtă în casulă de sub punctulă 
a) câtă și b) trebue respectivulă propri
etară să amintescă cu numele o comună 
vecină, care în privința venitului din 
dreptulă de cârciumărită este asemenea 
cu aceea în care îșl folosesce densulă 
dreptulă seu de cârciumărită după care 
cere despăgubire, așa încâtă venitulă 
din comuna la care se provocă în com- 
parațiă totuși este mai mare ca ală pe- 
tentulni.

Tote aceste documente se voră lua 
în strictă băgare de semă, de aceea este 
în interesulă proprietariloră ca tote do
cumentele cari le au la mână să le fo- 
losescă și în întrebuințarea acestora să 
fiă cu cea mai mare luare aminte.

Mai detaiate deslușiri în privința a- 
cesta dă articululă de lege XXXVI din 
1888 și instrucțiunea de esecutare care 
se potă căpăta în tote librăriile.

Id afacerea licenței de cârcînmărită 
dă acuma „Neues Pester Journal1* ur- 
mătorele lămuriri, în urma întrebărei ce 
i se făcură:

ajunse favoritulă întregului personală de 
casă, er stăpânii nu’lă tractau ca servi
torii, ci ca pe ună membru din familiă. 
Cu tote acestea, tocmai acuma deve- 
nia totă mai posomorita, tota mai 
palida. Se părea, că prin o lucrare în
doită stăruia să se scape de ceva ce’la 
apasă pe sufleta, une-ori se silia așa 
de multa, încâtă stăpânula trebuia sâ’la 
oprescă să nu muncescă atâta. De altă 
parte câte-odată așa se cufunda în gân
duri, încâtă îșl pironia ochii nemișcațl 
asupra unui puncta, îșl lăsa mânile în 
josă, uitânda tote dinjurula său. Causa 
schimbării acesteia stăpâna o esplica cu 
dragostea, ce l’ar fi cuprinsa pentru Emi
lia, fata lora din casă. Pote că nici nu 
s’a înșelata în credința asta. Emilia era 
o fetiță curățică, modestă, bine crescută 
și forte drăgălașă, a cărei purtare și în
fățișare puteau îndreptăți înclinarea spre 
dânsa a unui bărbata seriosa cum era 
losifa. Atențiunea ce arăta Iosifă cătră 
fata din casă, stăpâna o găsia cu multa 
mai mare, decâta să’șl închipuescă, că 
n’o arată din alta puncta de vedere. 
Cumcă nici Emilia nueranepăsătdre față 
de „losifa cela muta1* o dovedea înro- 
șirea și încurcătura, în care ajungea când 
elfi îi da atențiune. Acesta, ce e drepta, 
nu consta în altceva, decâtfi oă o scutea

„Repetămu, că organele finan
ciare nu suntu îndreptățite a pre

tinde ca arendașii de regalii, a- 
rendașii de birturi și cârciumarii, 
precum și indivizii împuterniciți 
din partea arcndașiloru de regalii 
a vinde beuturl, se-șl procure îna
inte de 15 Faurii o licență, seu 
se-i amenințe cu confiscarea beu- 
turiloru decă denșii n’ar ave li
cență. Direcțiunile de finance nici 
nu au de Iacii dreptulă se libereze li
cențe pentru muțarea de beuturl pe 
anulă 188!). Ministrulil de finance 
scie negreșitu mai bine cum este 
a se înțelege legea regaliiloră ; 
intrându disposițiile acestei legi 
în privința venerării de beuturl 
conformii § 70 numai cu 1 Ianu
arie 1890 în vigore, ministerulu 
de finance cjice în legea de ese
cutare § 4: „Pentru venejarea de 
beuturl ( în anulă 1889) nu este de 
lipsă o licență din partea organe- 
lorti financiare.

„Decă înse aceste organe sus
ținu contrarulu, atunci acesta e o 
ilegalitate în contra ordinațiunii 
de esecutare dată de ministeriulu 
de finance și decă ele lucră în- 
contra acestei ordinațiuni atunci 
trebue se se apeleze îndată la di
recțiunea financeloră, și mai târ- 
<|iu, decă și acesta nu va privi 
ca greșită procedura organeloru 
subalterne, să se apeleze la minis
teriulu de finance unde de siguru 
voru afla dreptate. In recursă se 
fiă aceste organe superiore rugate 
ca subalternii financiari se fiă con
damnați să le restitue pagubele 
și spesele avute.u

TELEGRAMELE „GAZ. TRANSA
(Serviciul^ biuroului de coresp. din Pesta)

Budapesta, 16Febr. Ședințadeeri 
a camerei deputaților a fostu câtu 
se pote de turtunosă în urma pur
tării oposițiunei din pricina acte- 
loru de volniciă ale poliției. Eri 
n’au fostu demonstrațiunî.

Berlină, 16 Februarie. Minis- 
trulu Friedberg n’a demisionată 
de bună voia, ci la îndemnulă lui 
Bismarck. — Oficerulă Wissmann 
a plecată în Africa orientală.

Parisu, 16 Februarie. Situațiu- 
nea e neschimbată. După scirile 
din urmă, ia asupra’șî formarea 
cabinetului președintele camerei 
Meline, după ce ministerulu Floquet 
a demisionată.

BucurescT, 16 Februarie. Ca
mera a întărită votulăde eri, prin 
care s’a respinsă propunerea de-

de orl-ce lucru mai greu, se ducea în 
locuia ei, decă avea se mergă ceva mai 
departe, și făcea pentru ea orl-ce lucru, 
care credea că-i este neplăcuta. Când 
la asemenea ocasiunl Emilia îi mulțumea 
mai cu draga de cum ar fi vruta pote 
singură, Iosifă, ce e drepta, îșl pleca ca- 
pula cu frumosu’i pâră blondă, atunci o 
roșeță repede sbura peste fața lui nobilă, 
der nicl-odată nu răspundea nimica.

Stăpâna casei, o femeiă forte veselă, 
care iubea multă pe fata de casă pen
tru purtarea ei vrednică, îșl da multă 
silință ca sâ se alegă ceva din dragostea 
asta și, în secreta, făuria totu felula de 
planuri pentru împreunarea tineriloră. 
Ea descoperi și bărbatului seu că „Iosif 
ala nostru1* și Emilia se iubescă la olaltă 
rugându-la sS îngrijescă ca „copii**  sS 
se cunune și sâ rămână totă în casă. 
Teodora încă spera, că însurătdrea, tra- 
iula lamiliară și postulă onorifică de ad
ministratorii voră avâ o influință bine- 
făcâtăre asupra firei posomorite a favo
ritului lord, de aceea îșl propuse sâ lă- 
murescă treba câtă mai curendă.

Intr’aceea Iosifă îșl câștigă ună duș
mană neîmpăcată în grădinarulă casei, 
Stană, ună băiată tînâră frumușelă, der 
fără crescere și necioplita. Acesta încă 
iubea pe Emilia, o ceruse mai de multe 

ori și totu de atâtea-orl a rămasă cu 
buzele umflate. Stană băga în curend 
de semă, că Iosifă este totă vina la pur
tarea Emiliei față de ela, de aceea îlă 
urgisea și începu ală năcăji cu totă fe- 
lulă de nimicuri. Iosifă în felulă sân 
tăcută, le respingea tote cu dispreță.

— E fricosu ca ună iepure, dicea 
Stană cătră servitori, și veți aucji, cum 
se va ruga numai de iertare, decă ’i 
voiu trage o sfântă de bătaiă.

Nu s'a liniștită grădinarulă pănă 
n’a provocată scena dorită de ela. Era 
într'o Duminecă dimineța pe la mijlo- 
culă verii. Elă ședea cu pipa ’n gură 
pe o laviță în curte, servitorii lângă el. 
Tocmai atunci ese Iosifă dela cai și vre 
să se ducă în casă. Stană strigă după el:

— A! d-ta, „domnule” losifa!
Iosifă se întdree și așteptă s'audă 

oe are sâ-i mai dică.
— D-ta trebue sâ aduci încă astăzi 

parii, pentru-că am lipsă de ei mâne 
dimineță.

— Astăcjl nu potă, fu râspunsulă. 
Peruncesce să ți-i aducă Ionă ori Cra- 
ciună.

— Râu așa! strigă Stana. Ce are 
Ionă și Crăciună cu lucrula d-tale? A- 
poi, de! „coconașilora1* le cam place sâ 
nu lucre.

losifa dete cu râcelă din umeri și 
plecă mai departe. Der grădinarulă vâ- 
duse pe Emilia la ferestră în casa stă- 
pâniloră și voia se’lă umilescă în ochii 
ei. Elă nu băgă de semă, că Teodoră, 
care se afla la biblioteca sa, prin feres
tre deschisă audise cele petrecute îutre 
ei. Stană sări în calea lui Iosifă.

— Stai în locă, necioplitule, și râs- 
punde-ml, strigă elă.

Iosifă, după cum se părea, cu li- 
niscea cea mai mare, îlă dă deoparte și 
trece mai nainte.

Stană făcea spume de măniă.
— Ce, câne, vrei sâ te aeățl de 

mine? sbieră elă. Așteptă, sâ-țl arătă 
eu ție.

Căutătura ce i-o aruncă Iosifă ar fi 
putută îndemna pe bețivulă acesta sâ-șl 
tragă de semă, der nu, acesta sări deo- 
da asupra lui și începu sâ-lă croâscă 
p> -dfa. Der nu lovise încă bine și 
St căfju singură la pămentă, amețită. 
Cu o lovitură înfricoșată cu pumnulă 
lom In îlă întinse la pămentă. Galbină 
ca . era, mușcându-șl buzele și cu ochii 
înh li>ațl sta Iosifă în locă. Servitorii 
în. i meniseră de spaimă, Emilia țipă de 
friiă. Atunci Teodoră strigă din fe
rești a.

— Duce-țl pe Stană în odaia lui, 
er tu, Iosife, vino în susă.
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putatului Blaremberg de a se pune 
cabinetultl Brătianu în stare de a- 
cusațiune.

ECOlTOMlX.

Lucrarea pămeutului.
(Urmare din Nr. 12 aid „Gaz. Trans.“).

b) Pămentulă puhaiu și aratul!.
Unelta cea mai însemnată, cu aju

torul! căreia lucrămii, întorcemă și fa
cem! pământul! puhaiu, este plugulă.

Unora dintre cetitorii noștri nici 
prin minte nu le plesuesce, ce a fostă 
în stare să facă plugulă. Plugulă este 
adevăratul! întemeiătortt ală satelor!, 
ală orașelor! și al! împărățiilor!. 0- 
menii se aședară în locuințe statornice 
numai după-ce începură a întrebuința 
plugul!.

Poporele, care trăiesc! numai din 
vânată, îșl aședă corturile în locurile 
acelea, unde găsesc! multe dobitoce 
sălbatice, poporele nomadice cutrieră 
cu turmele lor! ținuturi întregi și re
man! la un! loch numai pănă atunci, 
pănă când au pășune pentru vite ; după 
aceea se strămută în alte locuri, după 
cum facă în țări depărtate de noi încă 
și astădl multe popore, și după cum 
cam facă în ținuturile nostre țiganii 
corturarl.

Altcum au trebuită și trebue să 
facă poporele, cari lucră pământul!. 
Plugulă nu se pote strămuta cu locuin
ța așa de ușori dintr’ună loc! în altulă, 
el! nu îșl pote duce cu sine avuția sa, 
pămentulă, pe care îl! lucră în sudorea 
feței sale; plugarulă trebue să secere 
acolo, unde a semănată.

Plugarii cei dintâi au avută să în
tâmpine greutăți forte mari; loră nu 
le-a fostă ușori să lucre și să are pă
mentulă, pentru-că nu aveau pluguri în
tocmite bine ca ale nostre de astădl și 
nu aveau vite învățate la jugă și la 
hamă; ba nu cunosceau nici barăml 
ferul!, materia aceea, fără de care noi 
astădl nu ne putemă închipui ună plugă. 
Plugurile lor! cresceau de a gata prin 
pădurij; erau numai nisce lemne strâmbe, 
nisce cârlige de lemn!. Cu uneltele a- 
cestea ticălose scormoniau, rîcăiau puțini 
bieții plugari la început! pământul! co
pleșită de ierburi. Și plugurile acestea 
trebuia să le tragă ei înșiși, pentru-că, 
după cum s’a disi mai înainte, nu aveau 
vite de jug! și de hamă.

Au trebuită să trecă pote mii de ani, 
pănă când au începută plugarii să între
buințeze în locul! lemnului strâmbă plu
gurile, care puteau și pot! nu numai 
scormoni pământul!, der îl! pot! și ara 
în brazde și îl! pot! întorce.

Plugurile suntăȘ întocmite în două 
feluri, și anume sunt! pluguri neschim- 
bătore seu într’o brazdă și pluguri schim- 
bătore. Părțile lucrătore ale plugului 
neschimbători sunt!: cuțitul! seu ferul! 
cel! lungă, brăzdarulă seu ferul! cel! 
lată și cormăna (cormanul!) sâu urechia. 
Cu plugulă acesta brazda se pote întorce 
numai într’o parte, și mai cu semă în 
partea dreptă. La plugurile schimbătore 
putemă schimba ferul! cel! lungă de-a 
drepta și de-a stânga ferului celui lată 
și tot! astfel! și cormanul!, așa că pu
temă ara și întorce brazda în drepta 
seu în stânga, după cum voimă. Când 
arăm! cu plugulă neschimbători trebue 
să fiă două brazde deschise, er când 
arăm! cu plugulă schimbători este de 
ajunsă și numai una, fiind-că la capătul! 
brazdei seu ală locului părțile lucrătore 
ale plugului le putemă aședa de cea
laltă parte, și ne putemă întorce pe 
aceeași brazdă. Impregiurarea asta este 
de însemnătate, fiind-că pe moșiă nu 
rămână brazde deschise, șanțuri seu 
rozore, în care scimă, că bucatele nu 
se facă.

In timpul! mai nou s’au făcut! plu
guri schimbătore, cu care putemă lua 
brazde tot! atât! de late și le putemă 
întorce totă atât! de bine, ca și cu cele 
mai bune pluguri neschimbătore. De 
aceea plugarii vor! face bine, decă vor! 
întrebuința pluguri schimbătore pretu
tindeni, unde nu sunt! siliți să împartă 
locurile de arătură în parțele mici, seu 
în straturi, din pricină, că pămentulă 
este apătosă.

Mai deosebim! pluguri cu rotile și 
plugari ftră rotile seu rotițe, care sunt! 
erășl de două feliurl și anume cu radîmă 
(picior!) seu fără radîmă. La plugurile 
cu rotile vitele de jugă sîmtă greutate 
și povară mai mare, decât! la cele fără 
rotile, pentru-că rotilele se frecă de pă
mânt! și împregiurarea acesta le îngreu
nez! povara; la plugurile fără racjîmă 
nu este frecare de loci, și din pricina 
acesta vitelor! de jugă le vine cu multă 
mai ușoră. De altă parte plugurile cu 
rotile au umblet! mai liniștită și mai 
statornică și acesta le vine plugarilor! 
mai bine la socotelă; ele se pot! și 
schimba mai ușoră decât! celelalte plu
guri.

La arată trebue să mai luăm! și 
alte lucruri în semă: decă pământul! 
este oblu, șeu se află pe vre-o costă, 
decă este petrosă seu fără petri, decă 
e trândosă, lutosă, argilosă și greu de 
lucrată, seu este pământ! puhaiu și u- 
șoră de lucrată, adecă pământ! năsiposă, 
vărosă seu pămentă negru humosă. Im- 
pregiurările acestea trebue să le luăm! 

totdeauna în samă, când cumpărăm! seu 
când lăsăm! să ne facă ună plug! nou, 
pentru-că nu aflăm! pluguri, care să se 
potrivesc! pentru tote împregiurările și 
cu care să putemă face lucru bună în 
tote împregiurările amintite mai susă. 
Din pricina acesta fiescecare plugar! 
să-și alegă plugulă acela, care se potri- 
vesce mai bine cu felul! și soiul! pă
mânturilor! sale, și cu care păte face 
în tote împregiurările lucru bun! și cum 
se cade. Dela plug! atârnă mult!. Cu 
o uneltă bună pote lucra destul! de bine 
și ună lucrător! mai slăbuț!, der cu una 
rea nu pote face multă ispravă nici oel! 
mai bună lucrător!.

Dela plug! se cere, ca să fie trai
nică să se potă lesne direge, să aibă 
umbletă ușoră și statornică și vitele să 
nu simtă povară prea grea; să mai re- 
cere, ca să curețe bine țărîna din brazdă, 
să facă brazde frumose și curate, să pu
temă ara și întorce cu elă pămentulă, 
când este uscată și umedă, înțelenită și 
puhavă, când este înierboșată seu neîn- 
ierboșată, să putemă face cu elă arătură 
mai adâncă seu mai la suprafață, să pu
temă lua brazde mai mari seu mai mici, 
mai late seu mai înguste, și în sfârșită 
ca să nu fie prea greu și scumpă.

Suntă anumite regule, pe care trebue 
să le urmămă, când facem! ună plugă 
nou, decă e, ca plugulă să se potrivescă 
cu cerințele pe care le-am! amintită 
mai susă. Regulele acestea suntă ur- 
mătorele:

Ferulă celă lată trebue să fie așe- 
4ată și întocmită astfel!, ca să nu se 
târâie pe brazdă cu totă partea de de- 
subtă, ci numai cu tăișul!; să taie braz
da netedă și s’o ridice așa, ca cormanul! 
s’o potă apuca și întorce bine. De aceea 
ferulă celă lată dela plugurile de lemn! 
cele vechi să fie câtă se pote de bol
tită (bulbucată) și partea de desubtă să 
fie așa de găvănăsă, ca capul! tălpii 
plugului seu ală plasului să nu se târăie 
pe pămentă. Ca faurul! să pot! da 
ferului celui lată forma acesta și să-lă 
potă înțepeni bine, lemnarul! seu rota
rul! să nu subție și netezesc! capul! 
plasului, ci să-lă lase dreptă și cu dungi; 
atunci faurul! pote da ferului forma po
trivită și lemnul! îl! pote tăia și subția 
după cum trebue, ca să se potrivescă 
ferul! bine pe elă.

Cormanele șuiate și încovoiate în 
modă potrivită întorc! țărîna și brazda 
mai bine decât! cormanele boltite și 
oble, der și acestea o întorc! destul! 
de bine, dâcă sunt! mișcătâre, adecă 
decă le putem! aședa la capătul! de 
dindărăpti mai susă seu mai jos! după 
cum cere trebuința. Decă pământul! 

este puhaiu și fragedă, așa că se varsă 
când îl! arăm!, trebue să aședămă cor
manul! mai josă, altcum țărîna cade 
jos! în brazdă: dec! pă mântui! este 
umedă, tare și înierboșată așa că brazda 
se ține ca cureua, trebue să punem! 
cormanul! cu capătul! de dinapoi mai 
susă, ca dunga lui de dedesubt! să 
alunece pe dunga de de-asupra a braz
dei și s’o întorcă. Cormanele boltite 
(bulbucate) și cele oble nu se frecă 
așa de tare de brazdă ca cele înco
voiate ; și nu lucesc! atât! de multă 
pămentulă umedă sâu chiar udă ca acelea. 
Decă cormanele luciescă și spoiescă braz
dele pe partea, care vine de-asupra, adecă 
pe partea tăiată de ferulă celă lată ală 
plugului, se astupă, se înfundă găurelele 
sâu porii din brazde și aerul! nu pote 
pătrunde cu înlesnire în pământ!. Co - 
manele de fer! suntă mai bune și mai 
potrivite decât! cele de lemn!, fiind-că 
nu se frâcă așa de tare de brazde și 
nici pămentul! nu se lipesce și nu se 
încarcă așa de tare pe ele, ca pe cele 
de lemnă.

Plasul! seu talpa plugului să nu se 
târăie pe talpa brazdei, adecă pe pămân
tul! pe care a stat! brazda înainte de 
a-o întorce, decât! numai cu capătul! 
de dinapoi. Plasul! să fie mai bine ceva 
mai lung!, pentru-că atunci plugulă are 
și în pămentulă greu de lucrată umbletă 
mai ușoră și mai statornică. Dâcă pla- 
suli este de lemnă, capătul! sâu partea 
lui de dinapoi s’o îmbrăcăm! cu feri 
(ferecăm!), ca să nu se tocescă prea 
tare, er de altă parte ca să micșorăm! 
frecarea.

Grindeiulă la plugurile fără rotile 
seu la rarițe să fie scurtă, âr la plugu
rile cu rotile să fie piezișă, adecă di
nainte să stea mai susă decât! dinapoi. 
Asta este de lipsă, fiind-că atunci pu
tem! aședa grindeiuli pe rotile așa, ca 
acestea să stea aprope de ferul! cel! 
lat! al! plugului seu cu alte cuvinte 
plugul! să pote acăța mai scurtă. Decă 
plugul! este acățată scurtă, vitele tragă 
povara mai de aprope și nu sîmtă greu
tate atât! de mare ca atunci, când plu
gul! este acățată lungă. Vitele sîmtă 
greutate cu atât! mai mică și le trebue 
putere cu atât! mai puțină, ca să tragă 
povara, cu câtă suntă mai aptope de 
ea. Firesce, că decă plugulă este scurtă, 
ori ce pașă greșită, ce îl! facă vitele, 
se simte mai tare, decât! atunci când 
plugul! este lungi, și plugarul!, care 
ară, trebue să fie cu mai mare băgare 
de sâmă la mersul! vitelor!; de aceea 
lucrătorilor! leneși și fără băgare de 
semă nici nn le place să are cu pluguri 
scurte; ei bine, dâr pentru lenea lucră-

să-lă lasă de moștenire din neam! în 
neam! ? Niciodată!

— Tu mărescl lucrurile prea tare, 
răspunse Teodoră desaprobândă. Eu 
sunt! de părere, că o femeiă bună și 
copii drăgălași ar aduce multă ușurare 
inimei tale bolnave și amărîte. Dragostea, 
nevinovăția loră, ar lua de pe capul! 
tău blăstemulă, care de altcum pocăința 
ta l’a spălată cea mai mare parte.

— Unuia, care a omorîtă pe tată- 
său, nimic! nu i-se pote ierta, stăpârie. 
Pentru mine nu este grațiă, nici aici, 
nici în ceea lume. Cu buzele mele afu
risite să sărută gura curată a unui bă
iat! nevinovată ? O, domnul! meu, decă 
ai sci cum petrec! eu nopțile 1 Dec’ai 
sci cum flăcările, cari le-am pricinuit! 
odiniără, se bată deasupra capului meu 
și din mijlocul! lor! se ridică vedeniile 
uriașe ale tatălui meu ucisă și ceea a 
stăpânului, care a murit! în foc!... cum 
mă blastămă din nou și se aruncă asu
pra mea... o, fii bun! și lasă-mă în pace!

Teodor! vedea chinul! sărmanului, 
vedea cum i-se scurg! sudori de pe 
frunte.

— Liniștește-te, dragul! meu, îl! 
mângăiâ elă, voiam numai fericirea ta, 
du-te și te restaurâză.

— Este iertată să vorbesc! acum 

cu Emilia? întrebă Iosifă.
— De sigură. Der ce vrei ou ea 

în turburarea în care te afli?
— Să-i taiu totă speranța, răspunse 

Iosifă cu voce de desperare. Vrâu să 
afle cine e acela, pe care îi! iubesce, 
ca inima ei să se întorcă cu dispreț! de 
cătră mine.

— Iosife, nu fii nebun! !
— Asta trebue să o facă, stăpâne. 

Fata n’o potă înșela.
— Bine, du-te, fă ce trebue să faci.
Când întră Iosifă în odaia în care 

se afla Emilia, acâsta stetea încă la fe- 
restră și-lă aștepta înspăimântată să-lă 
vâcjă trecând! âră prin curte.

— Ce ai avută, Iosife? întreba ea 
spăriată vătjându-lă turburată. Te-a în
fruntată domnul! ? A fostă aspru ou 
tine ?

— Ba nu, nu, a fostă blândă ca tot- 
dâuna.

— De ce pari dâră așa turburată ? 
Iosifă alerga spre ea și-i cuprinse 

amândouă mânile.
— Pentru că te iubesc!, cum n’a 

mai fostă iubită altă femeiă, și fiind! că 
trebue să renunță pentru totdâuna la 
acâstă iubire.

— Să renunți? îngână Emilia. Și 
pentru ce?

— Emiliă, sunt ună criminalistă 
ună oină care a săvârșită fărădelegi' 
căruia uu-i ertată să-și alipâscă altă 
ființă de elă, cu atât! mai vârtos! o fe
meiă curată și nevinovată. Să scii, cine 
este bărbatul!, a cărui inimă o ferioescl 
și o sfâșii cu iubirea d-tale.

— Cruță-țl astă mărturisire sdrobi- 
târe, omă nenorocită! Sciu totă. întâm
plarea mă aduse anulă trecută în apro
pierea d-tale, pe când durmiai la amâdl 
în grădină. Puținele cuvinte întrerupte, 
care le-ai grăită prin somnă, ml-au des
coperită totul!.

— Și d-ta n’ai urgisită pe celă oe 
a pusă focă? N’ai blăstămată pe cela 
oe a ucisă pe tatăl! său ? întreba Iosifă 
într'uDă răsuflu.

- Nu. Te -am compătimită din inimă 
și di iarnă să te potă mângâia și liniști. 
Cor: p imirea acâsta fără să bagă de 
Hi1' a prefăcută în iubire, în dorință 
fierbinte ca sortea d-tale tristă să o pu
tem! împărți împreună.

— Nu se pâte. Eu trebue să merg! 
singură pe drumul! meu, să trăesoă sin
gur.' să mori singură.

— Și de oe, Iosife?
— De ce, copilă? strigă elă despe

rat Fiind! că sunt ună monstru, a 
cfiru sămânță trebue să se stîngă, 

Iosifă merse iute în casă; ajunsă 
aici, se aruncă la piciorele domnului său, 
îi cuprinse genunchii cu mânile-i tre- 
murătore și se rugă cu vocea aprope 
înădușită de turburare:

— Stăpâne, nu mă bate !
Teodoră privia la el! uimită.
— Ce-țl trece prin capă ? M’ai vă

zută vreodată bătând! vr’ună omă, ori 
și numai ună dobitocă ?

— Nu, stăpâne, dâr eu sunt forte 
vinovată.

— Ridică-te, nu îngenunchia înain
tea omeniloră. De altmintrelea vina ta 
n’a fostă așa mare precum țl-o închipu- 
escl tu; am fostă martoră, cum te-a 
ațîțată de tare. Pote c’ai fi fostă mai 
cn cruțare față de elă, dâcă ai fi sciută 
că elă de gelosiă se portă astfel!!

— Gelosiă ? gangă vi Iosifă.
— Tu scii, că Emilia a respinsă pe 

Stană, pentru că ea te iubesce pe tine.
— Când aș sci una ca asta, stăpâne, 

ar trebui să nebunesc!.
— De ce, Iosife ? Eu m’așă bucura, 

dâcă ai lua-o de nevastă și am și chib
zuită să-ți faci o renduelă, cum se cu
vine unui tată de familiă.

— Nicl-odată, nici odată, <|ise Iosif! 
cu spaimă. Asta nu se pâte de loc!. 
Blăetămulă, care zace pe capul! meu,
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torului, noi nu trebue să împovărămă 
vitele prea tare și de prisosii. Ca să 
putemă săvârși unii lucru, avemil lipsă 
de anumită putere, care va trebui să fie 
cu atâta mai mare, cu câtă este mai 
greu lucrulti, ce-lă săvârșimă.

Decă săvârșimă cu vitele lucruri 
grele, adecă decă le împovărămă mai 
tare, trebue să le nutrimă mai bine 
decâtă atunci, când facemă cu ele lu
cruri mai ușore, altcum vitele slăbescii. 
De aceea se nu împovărămă vitele nici
odată cu poveri de prisos, pentru-că avemil 
perdere seu în nutreță, avendă de a nu
tri vitele mai bine, seu în aceea, că vitele 
slăbescii. Rotilele plugului trebuie să aibă 
căpătâiu, adecă se fie întocmite așa, ca 
să putemă aședa grindeiulă pe ele 
mai sustl seu mai josă, după cum avemil 
se arămii mai înafară seu mai adencă. 
Decă rotilele n’au întocmirea acesta, și 
avemil să slobodimă plugulă mai 
adâncă, nu putemii face alt-cum, decâtă 
numai așa, că acățămă plugulă mai 
lungă. Fiindă însă plugulă acățată mai 
lungă, vitele tragă povara pre din de
părtare și prin acesta se împovăreză încă 
odată așa de tare ca înteiu și anume se 
împovăreză de-o parte prin arătura mai 
adencă, er de altă parte prin aceea, că 
lungimă plugulă.— Osia rotileloră să fiă 
de feră, er rotilele să fiă ferecate cu 
rafurl de feră grose fără obedl de lemnă. 
Pe rotilele acestea nu se încarcă și nu se 
lipesce pămentă și gunoiu.

Cornele plugului să fiă totdeuna 
câtă se pote de înalte; mai bine ceva 
mai înalte și mai lungi, decâtă pre scurte 
Fiindă cornele mai înalte seu mai lungi, 
putemă cârmui cu ele plugulă mai lesne 
și mai ușoră și nu simțimă mai nici o 
greutate, când îlă cârmuimă în drepta 
seu în stânga.

Cornele plugului le putemă asemăDa 
în privința acesta cu lăstarulă. Scimă, că 
decă așe^ămă lăstarulă cu ună capătă 
sub o petră mare, er sub lăstari punemă 
ună butucă de lemnă și apăsămă în josă 
de celalaltă capătă ală lăstarului ne vine 
cu atâtă mai ușoră să ridicămă petra, 
cu câtă este mai lungă partea lăstaru
lui de care apăsămă, decâtă aceea, unde 
se află petra. Cornele cele scurte, pe care 
le aflămă mai adeseori la pluguri, au și 
altă parte rea. Plugarulă este silită să se 
plece, să se gheboșeze; prin acesta se 
osteuesce mai tare și capătă încă și du
reri și junghiuri în spate; de altă Iparte 
se lasă și se sprijinesce pe cornele plu
gului, și prin jacesta împovăreză vitele 
și îndesă și bătucesce pământulă din 
brasdă prea tare, mai cu semă decă este 
umedă.

A ara bine și cum se cuvine nu 

este cine scie ce lucru mare și minunată 
și nu se cere vre-o înțelepciune mare. 
Ca să fiă cineva plugară bună și har
nică se cere numai puțină băgare de 
semă și deprindere mai îndelungată. 
Când arămă să nu ne uitărnă și să nu 
privimă numai la plugă, ci să fimă cu 
băgare de semă și la vite, ca să ve- 
demă greșela îndată și s'o putemă în
drepta încă la vreme. Plugarulă să fiă 
cu luare aminte mai cu semă la partea 
de dinainte a grindeiului, pentru-că de 
aici se pote vede câtă de mare seu de 
lată este brasda; îndreptarea seu direc
țiunea, ce o are partea de dinainte a 
grindeiului, totă aceeași o are și ferulă 
celă lungă și celă lată. Decă ne uitărnă 
la partea de dinainte a grindeiului și 
băgămă de semă, că brasda începe a se 
îngusta, trebue să cârmuimă cornele 
plugului puțină spre arătură, er decă 
brazda începe a se lăți, le cârnimă spre 
înafară, spre partea nearată; altcum nu 
suntemă în stare să tragemă brasde 
drepte și să luămă brasdele de-o potrivă 
de late. Decă plugarulă bagă de semă 
numai la ferulă celă lungă seu la ferulă 
celă lată, că brasda este prea lată seu 
prea îngustă, greșela este făcută și n’o 
mai pote îndrepta; decă bagă de semă 
acesta la grindeiu, o pote îndrepta prin 
aceea, că cârnesce puțină plugulă în 
drepta seu în stânga. Brasdele trebue 
să fiă totdeuna drepte, pentru-că bras
dele strîmbe tare întârdieză lucrulă. Intre 
două locuri seu puncte calea cea mai 
scurtă este calea cea .dreptă, și de aceea 
brasdele strâmbe suntă mai lungi de
câtă cele drepte ; cu câtă este însă calea 
mai lungă, cu atâtă mai multă timpă ne 
trebue, ca să facemă calea aceea. Decă 
brasda are multe cârnituri, strâmbături 
și suciturl mici în drepta și în stânga, 
nu suntemă în stare a lua brasde întoc
mite și de o potrivă de late. La locurile 
acelea, unde amă luată brasda mai lată, 
se nască ridicăturl, er acolo, unde amă 
luat’o mai îngustă se nască afundăturl; 
din pricina acesta arătura nu pote fi 
nici cum oblă, ceea ce este de lipsă. 
Și mai rău este arată pămentulă, decă 
brasdele nu suntă întorse și răsturnate 
bine, ci stau în parte deschise. Ună locă 
arată astfelă nu se pote sămăna îndată, 
pentru-că sămențele apucă sub brasdă, 
ajungă prea adencă, și nu potd încolți 
și răsări; afară de acesta în locurile, 
unde brasdele suntă deschise, crescă bu
ruienele cu droia. Ca să putemă întdree 
brasda cum se cuvine, nu atârnă numai 
dela întocmirea plugului, ci și dela altă 
împrejurare, dela adâncimea și lățimea 
brasdei. Cu câtă luămă brasda mai 
adencă, cu atâtă trebue să fiă și mai 

lată, și cu câtă arămă mai în afară, cu 
atâtă trebue să fie brasda mai îngustă; 
altcum plugulă nicl-odată nu va pute 
întdree brasda bine.

Pămentulă este arată bine, decă 
brasdele nu suntă prea late și suntă în- 
torse bine, și decă pămentulă după ară
tură este oblu și cu multă mai rădicată 
decâtă mai înainte; împrejurarea asta 
din urmă este o dovadă, că amă făcută 
pămentulă destulă de puhavă.

Sentințe.
Cine pbte istorisi bine și fru- 

mosu, are nu numai societatea, ci 
și copiii în mâna sa. Keiiner.

Femeia, care nu scie istorisi, 
se nu se căsetorescă, er bărbatulu, 
care nu scie istorisi, se nu se 
facă învețătoru. Dînter.

învețătoru pote ii numai acela, 
care singură este învețatu.

Vincentic de Beauvais.
*

Cunoscințele, care ni-le câști- 
tigămfi fără ca se prin4ă rădă
cini în noi. suntu ce e dreptă, pro
prietatea nostră, der nu facă parte 
din noi. Aurulu și fildeșulo potti 
împodobi lira, der nu-i potd da 
sunetă. otto.

*

învățătorii buni suntu ca norii 
ceriului: prin cuvintele loru dur- 
duie, prin vieță lumineză, er prin 
activitatea loru aducu țării multe 
fructe. Bfihrins.

*
Numai iubirea pote deschide 

învățătorului calea spre inima co
pilului. Grife.

♦
Orî-ce patimă este unu venne, 

care rode la măduva vieții omului.
G. 1. vast.

*

Lenea școlarului trebue să fie 
suplinită prin diligința învățătorului 

Amos Comenius.
*

Invățătorulu, care lucră pentru 
perfecționarea sa propriă, lucră 
tot-odată și pentru perfecționraea 
SCOlei sale. h. Pestalozzi

Onorea trebue să te caute pe 
tine, er nu tu onorea. KOckerti

*

Unu cuceritoru mare, care nu 
este mai multă decâtu cuceritoru, 
este numai unu jȚomu mică. Cine 
iubesce însă omenimea în copii și 
se jertfesce pentru crescerea și 
cultivarea ei, acela este ună băr- 
batu mare, deși nu amintesce nu
mele lui nici unu călindaru de 
stătu. Numele lui este scrisă în 
ceră și ângerii îlă pronunță cu 
respectă. I. M. Sailer.

HIGIENA.

Nutrirea copiiloru de țiță.

Pentru ună copilă de țiță tre
bue să se aibă in vedere nu numai 
natura nutrimentului, der și ren- 
duiala sugerii. Numai astfelă elă 
se pbte face tare, voinică și nu 
sufere de nemistuire seu de urdi- 
nare, atâtă de desă la aceia, cari 
suntă nutriți fără nici o renduială. 
Arătămu aci orele când copilulă 
trebue să sugă, atâtă cjiua câtă și 
noptea, și apoi când e bine să în- 
cepă a i-se da nutrimentă vertosă.

Copii suntu forte lacomi în cele 
dinteiu luni ale vieței lor a. Ei ai
sta mereu cu țîța în gură. In tote 
însă trebue o măsură. In timpulă 
(jilei le este de ajunsă să sugă la 
fie-care două bre. Noptea să sugă 
mai rară, pentru ca ast-ielu mama 
seu doica să se potă și densele 
odihni; e bine ca copii să fiă o- 
bicinuiți a suge nbptea numai de 
două ori, între orele 8 sera și 8 
dimineță, er dela a cincea seu a 
șesea lună încolo numai o singură 
dată. La începută se obiclnuescă 
copii greu de totă cu acestă ren
duială ; der încetă încetă, copilulă 
ajunge a se obiclnui să nu se deș
tepte decâte la orele când trebue 
să sugă. Când copilulă suge prea 
desă, i-se turbură stomaculu, care 
n’a avută timpă din destulă ca să 
mistuiască, se umflă și astfelă se 
pote bolnăvi copilulă. Sugendă 
mai rară, copilulă suge mai cu 
poftă și mai multă, ajungendu ast- 
î’elu a suge si laptele dela fundulă 
țîței, care este mai bună, mai gras, 
pe când celă de d’asupra e totde
una sarbădu. N’ar fi rău, decă pa
ternă, să cântărimă din când în 
câud copilulă, înainte și după su- 
gere. pentru a vede decă a suptă 
celă puțină între 60—100 grame 
de lapte. In străinătate se află 
ună ielă de cântară pentru acesta. 
Laptele mumei seu ală doicei tre
bue să fiă singurulu nutrimentă ală

și ție, totă secretulâ meu nefericita. 
Cine scie, decă cu timpula n’ar trebui 
să le descoperă totă fărădelegea mea, ca 
acuma ție, și cine scie, decă ei m’ar 
putea ierta.... nu, nu, niciodată nu! asta 
nu se va întâmpla.

Emilia, vărsândă șiroie de lacrimi, 
cădu la pământa frecându-șl mânile. E10 
o ridica și o strînse la piepta.

— Fii cu minte, o rugă ele. Tu 
îmi sdrobescl inima. Ce vrei dela mine ? 
Spune-mi ce poftesol, și-ți împlinesctt.

— Nimic, decât răgaz. Cumpănesce 
bine înainte de a nimici fericirea mea 
și pe a ta.

Ostenita de morte, răspunse ela:
— Bine, nu acuma, nu în clipita 

asta. Der acum fii liniștită, nu mai 
plânge.... eu trebue să me depărteză.

Emilia, cunoscânda acurateța lui în 
servițiu, îla lăsa să se ducă, der mai 
nainte îi strînse înc’odată mânile la buze 
șoptindu-i: mulțamu, mulțamă, scumpula 
meu.

Iosifa pleca. Deodată însă pe ea o 
cuprinse o presimțire înfricoșată și strigă 
după ela : Iosite, Iosife!

Elă se întorse iute îndăretO, o ou- 
prinse în brațe și, ca nebuna, o copleși 
cu sărutări înfocate. In sfîrșită se des
făcu de ea și se depărta cu pași grăbiți. 

Ea, la ferestră după ela; îla văclu tre- 
cânda prin curte, gălbinO ca cera, sdro- 
bită îu tote membrele. Umbletula lui, 
de altădată drepta, acum era plecata, 
mai multa se târăia decâtă mergea. Ela 
intra în grajda ca să ducă calula la 
scăldătore, eși însă numai decâtă, calula 
venia după ela ca una câne. Fără șea 
și frâu, fără o funișoră ca să îndrepte 
dobitocula, se aruncă pe elO, îla atinse 
ușortt pe comă, îla netedi puțina pe 
grumazi și hopa! odată s’a făcuta nevă
zuta. Emilia îi făcu semna cu cârpa, 
der ela nu-șl mai întorse capula. Ne- 
grula sări ușoră și cu grațiă peste gar- 
dulă cam înăltișoră ala curții. Iosifa 
părea una leu, așa se țină de țepănă pe 
spinarea animalului, păru’i auriu fâlfăia 
în.aera. Emilia credea, că niciodată nu 
l’a văduta așa ffumosă.

O oră mai târdiu Teodora cu câțiva 
âspețl ședeau în salonula din grădină, 
luau dejunula și’șl petreceau vesela, când 
deodată intră înăuntru Emilia palidă ca 
mortea. Abia răsuflânda îngână numai: 
Iosifa, Iosifa....

— Ce-i cu elâ ? întrebă Teodora 
spăriata

— Morta..... morta..... înnecata.....
da.... da....

Dicând acestea, Emilia îl atrase cătră 

ferestră salonului dinspre curte. Calula 
stetea, pare-că jălindO, cu capula ple
cata spre pământâ singura, fără prieti- 
nula și conducetorula său.

— lunecată, de siguru ! strigă Teo
dora cu durere și, părăsindu-la puterile, 
cădu întruna jeța. O, când vora învăța 
odată dmenii să credă în grația, adecă 
în mila dumnedeescă!

Cadavrula nenorocitului fit găsită la 
țărmure numai a treia (fi-

In inima lui sfâșiată, de durere și 
china, era acum liniște. înmormântarea 
în cimiterula satului nu i-s’a denegatfi, 
astfelă l’au pusă la odichnă acolo, unde 
somnula lui blândă n’a mai fostă turbu
rată de visuri chinuitore.

Emilia cJece primăveri d’a rendulă 
împodobi mormentulă iubitului ei cu 
florile cele mai frumose și cu cununi 
prospete, pănă când o scose și pe ea 
din casa lui Teodoră, unde a fosta trac
tată mai multă ca prietină decâtă ca 
servitore. Ea fu înmormântată lângă 
Iosifă. Corpurile loră suntă unite... Să 
sperămă, că și sufletele loră voră fi în 
veci laolaltă.

Tradusă de
Petra-Petrescu. 

câmpiă afurisită, care trebue presărată 
cu sare, ca se nu mai producă rode.

Elă, obosita, cădii pe unii scauntî, 
ea pe genunchi înaintea lui și fața-i 
inundată de lacrăml o ascunse în ma
nile lu .

— Nu plânge! o ruga elti cu voce 
slabă. Nu mă lăsa să mai facil unii pă- 
catîi. Domne 1 ce fericita așa fi se te 
potâ strînge la piepta ca pe nevasta 
mea și câtă de nenorocita mă simtă, 
fiindă că trebue să renunța la tine.

— Nu face una ca asta, iubitulu 
meu, nu face, se rugă ea, îmbrățișându-la 
cu amândouă mânile pe după capă, la- 
să-mă să fiu eu a ta. Mă voiu ruga pen
tru tine diua-noptea și ruga ndstră, a 
amândurora, va împăca mânia dumne- 
deescă. Copii noștri îi voma cresce vir
tuoși și cu frica lui Dumnezeu.

— Copii noștri! Femeiă nu scii, că 
scrisa este: păcatele părințiloră le voiu 
pedepsi în ala treilea și în ala patrulea 
neamă.

_  Ba nu, nu, pentru că mai este 
scrisă: aceia, cari mă iubesca și ascultă 
poruncile mele, îi voiu binecuvânta pănă 
întră miia spiță.

_  Si eu ar trebui să tremura totă 
vieța, că odată pote veni momentula ca 
întâmplarea să le descopere și loră, ca
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copilului în cele șese luni dela în
cepută. In luna a șeptea se li se 
dea o coje de pâne spre a o suge 
și ca beutură puțlnu vinii cu apă 
și zaliăru. Apoi, puțină supă. Se 
va urma înse, der mai puținu, și 
cu alăptarea pănă la vremea în
țărcatului, care e bine se se facă 
între 12—18 luni. — (După „Ialo- 
mițeanulu).

îngrijirea odftii de dnrinitA.
Odaia unde dorme omulu tre- 

bue să fiă odaia cea mai aerisită 
cea mai ventilată. Piua odaia de 
dormită trebue bine curățită și lă
sată cu ferestrele deschise, er aș- 
ternuturile întinse aiară la aeră. 
Pentru unu omă sănetosă nu tre- 
bue ca odaia de dormită se fiă mai 
multă încălzită decâtă pănă la 14 
seu 18 grade; pentru copii și 6- 
menl slabi trebue mai multă căl
dură. Fie-care omu trebue se aibă 
celu puțină 14 metri cubici de aeră 
în odaia de durmită.

Din traista cu minciunile.

Că dor' a fostă cătană.
„Ce’i, măi Pralo, de ce cauți așa a 

pagubă? întrebă popa Gligortî pe-unfl 
Țiganti înalta și spătosă, ce tocmai ve
nise la densula.

„Ce să fiă, prea cinstite; a murită 
dada.**

„Atunci e rău, măi Țigane!“
„Rău și nu prea, părințele!**
„Cum așa, măi buzatule?**
„Vecfi, °â ne-a rămasa dela dada o 

grădină plină cu napi.**
„Atunci e bine, măi Țigane!**
„Bine și nu prea, părintele!“
„Cum așa, măi sucitule!“
„Apoi așa, că s’au învățata porci 

Românilora, de vina și ne mănâncă 
napii.**

„Atunci e rău, măi Țigane !u
„Rău și nu prea, cinstite părinte1*!
„Cum așa, întortochiatule?1*
„Apoi așa, că noi încă ne-amfi în

vățata de prindemă câte-ună purcela de 
ala Românilora și-la facemfi friptură.“

„Atunci e bine, măi Țigane! “
„Bine și nu prea, căci Românii încă 

sunta ai dracului. Mai în fiecare di omoră 
pe câte unuia de ai noștri și dada tota 
așa a pățit’o!“

„Apoi în urma urmelora tota e rău, 
măi Țigaue, ierte-la D-cjeu. pe bătrânulif!**

„D'asta n’ai nici o grijă, părinte !.. 
Ori o vrea D-deu, ori uu, tota trebue 
se-la ierte, că dor’a fosta cătană !**

Eu nici baiu nu le-aveamă.
„Unde-ai fosta, măi Țigane1* ?
— La stâna lui Colibă, Românico ! 
„Și ce ai mâncata aco ou ?
Lapte fierta, luată urda, nu sciu ce-a 

fosta scosa de mai’nainte. Mi-a pusa 
într’o cupă lungă, la vale de strungă cu 
șepte voinici alăturea. Unu le hârăia, 
altule mârăia; eu nici baiu nu le-ave ama!

Nu veițî, că-i oiă?
Una cioroiu mergea pe drumfi cu 

purdelașula său cela mica de mână. Vă- 
denda acesta o capră, ce umbla de colo 
pănă colo prin șanță, îla întrebă pe gran- 
gorula cela bătrâna:

„Măi dado, ce pasăre e ahaia c’o 
ascliiă în spate și cu două bețe la capă?**

„Da nu vetfi, vorbule, că-i oiă!**,  
fu răspunsula înțeleptului dadă.

Acum mai <țică și altulu!
„Măi Țigane, mâncare-ai cașfi ?“
—Câta de vrășmașa!
„ Der urdă?**
—Câta de multă!
„Der jințită ?“
—Rece tigăițe!
Da cu oile t’i’ duce, să le păzescl ?“ 
—Acum mai (jică și altuia, că eu 

am disă destule!

Tergulu de rîmători din Steinbruch. La 11
Febr.n. starea rimătoriloră a fostă de 105 183 
capete, la 12 Febr. au intrată 1675 capete și au 
eșită 942, rămânendă la 12 Februarie uni nu- 
meru de 105,916 capete. — Se notezi: marfă, un- 
gurescă veche, grea dela 50 pănă la 5 cr. — 
marfă ungurefă tineră grea dela 51 cr. pănă la 
5 cr., de mijlocii dela 5 cr. pănă la 5’/3 cr. 
— ușoră dela 50 cr. pănă la 50'/, cr. — marfă 
țtrăn&că grea dela 50 pănă la 51’/, cr. — de 
mijlocii dela 481/, pănă la 50 cr. — ușâră dela 
48 cr. pănă la 19 cr. — Marfă de România, 
de Balcony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela — — cr. tran
sito mijlociă grea dela 47—48 cr. transito 
ușdră dela 46—47 cr. — Porci îngrășațl de unii 
unii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 41/,.

Trageri la sorți,
Sachsen-Meiningen, losurl de 7 fi.

s’au sortată la 1 crt. seriele:
113, 873, 2106, 2617, 3661, 4164, 5087, 
5901, 6963, 7740, 8503, 126, 967, 2148, 
2621, 3675, 4280, 5175, 6164,7005, 7854, 
8635, 303, 1059,2179,2832,3721,4423, 
5184, 6233, 7081,7959,8881, 482, 1075, 
2198, 2995, 3781, 4456, 5226, 6366, 7172, 
8070, 8927, 488, 1333, 2297, 3063, 3890, 
4610, 5247, 6370, 7217, 8212, 9059, 553, 
1685, 2319, 3242, 3997, 4630, 5308, 6683, 
7236, 8250, 9161, 570, 1704, 2378, 3275, 
4041, 4822, 5622, 6692, 7302, 8319, 9438, 

684, 1807, 2447,3306,4081,4865,5644, 
6801, 7646, 8408, 9494, 762. 1883, 2455, 
3430. 4141, 6005, 5748, 6951, 7730, 8418. 
9660, 858, 2068, 2482, 3634, 4149, 5057.

Orașulîi Augsburg s’au sortată la 1 
crt senele *
133, 469, 576,- 981, 1201, 1409, 1439, 
1766, 1958, 2099, 146, 495, 966, 1192, 
1216, 1433, 1553, 1823, 2016, 2130.

Sortarea premieloră se întâmplă la 
1 Martie a. c.

Bursa de mărfuri din Budapesta dela 13 Febr. 1889.

Semințe
5 X
2 w 
£ u 
0 ®

Prețul per
100 chilgr.

Grâu Bănațenescă — — —.—
3râu dela Tisa 79 7 45 7.50
3-râu de Pesta 79 7 40 7.24
Grâu de Alba-regală 79 7 45 7.50
Grâu de Bâcska 79 7.45 7.50
Grâu ung. de nordti 79 7.30 7.35

Semințe Eoinlu Calitate» Prețul per
100 cililor.vechi on neue per Hect.
dela | pănă

Săcară — "70—72 5 60 5.80
Orzu Nutrețu 60.62 5.60 5.90

jj de vinars 62.64 6 20 7—
i» de bere 64.66 7.35 8.50

OvSsii — 39.41 5.25 5.70
Cucuruzi bănăț. 75 4.75 4.75

îi alt soiu 73 4.70 4 75
— —,— —,—

Hirișcă ii — 5 40 5.75

Producte div. S oiulii Cursulu

dela | până

Sem. de trif. Luternă ungur. 54.— 66.—
» franceaă

»• roșiă 52.— 62.—
Oleu de rap. rafinată dupla 37.- 37.50

<D Oleu de in 6.75 6.85
ș Uns. de porc dela Pesta 59.50 60.-

dela țeră — —
o Slănină sventată 51.— 51.60

12 ii afumată 56 — 57 —
u Seu 32 50 33-
8 Prune din Bosnia în buțl 10.— 10.25
■“* din Serbia în saci 16.— 10.25
PU Lictară slavonu nou
•3 .. bănățenescă
3 Nuci din Ungaria

Gogoși unguresc!
serbesc!

Miere brută
n galbină strecurată _____ —.—

Ceară do Rosenau 116. 117.
SpirtU brută 14.75 15.—

Drojdiuțe spirtde 18 5019 —

Cursul u pieței Brașovu
din 16 Februarie st. n. 1889.

Bancnote românesc! Cump. 9.37 Vend. 9.39
Argintă românescă - „ 9.30 H 9.35
Napoleon-d’orI - - - „ 9.58 n 9.60
Lire turcescl - - - „ 10.84 H 10.86
Imperiali - - - - „ 9.84 n 9.86
GalbinI „ 5.60 n 5.65
Scris, fonc. „Albina“6'/g „ 101— n ——

„ r n 5»/. „ 98.50 M 99—
Ruble rusescl - - - „ 127— „ 128—
Discontulă - - - - 6*/,-8 ’/. pe ană.

Cnrsuln la bursa de Viena
din 14 Febuarie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 111.30
Renta de hârtia 5°/0 ------ 94.10
Imprumutulă căiloril ferate ungare - 146.—
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 99.10
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - - 119.— 
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

oști ungare (3-a emisiune) - - 114.70 
Bonuri rurale ungare ----- 104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.75
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.71
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.71
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.71
Bonuri croato-slavone ----- 105.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 884.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 313 25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 311.60 
Galbeni împărătesei- ------ 5.68
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.59
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.30
Londra 10 Livres sterlings - - - - 121.35

Editoră și Redactori responsabilii: 
Or. Aurel Mureșianu.

Nru. 658-1889.

PUBLICAȚIUNE
In esecutarea art. de lege VII din 

an. 1888 referitorii la regularea veteri- 
nariloră se aduci din partea subscrisului 
căpitănată cele mai esențiale disposițiunl 
din amintita lege spre strictă îndeplinire.

A. Pentru posesorii de vite.
1. Insciințarea vițeiloru are să se 

esecute în decursă de 3 dile.
2. Fiecare schimbare în vitele cor

nute are să se arate în decursă de 10 (file.
3. Fiecare morbu a unei vite cor

nute are să se arate îndată.
4. Celă puțină cu o di înainte de 

ce se intenționeză vendarea unei vite, 
are ca să se procare pașaportulă asupra 
vitei.

5. Validitatea unui astfelă de pașa- 
portu pentru vita (mânată la tergurl) se 
estinde numai pe 10 dile.

6. Pașaporte de vite au de a se pro- 
pcura : entru vite cornute (chiar și pentru 
viței), pentru cai, mândl, rîmători, pur
cei, oi, miei, capre și iedl.
B. Pentru măcelari, îngrășitori de vite, 

neguțători de vite și cojocari.
1. Fie-care vită corniță adusă pe 

teritoriulă brașoveană are ca să se arate 
pe lângă așternerea pașaportului pentru 
vită, în decursă de 12 6re la căpităna- 
tulă orășenescă.

2. Vite mari cornute și viței au ca 
să se ucidă numai în o măcelărie publică.

3. Atâtă înainte câtă și după ucide
rea unei vite are ca să se examineze vita 
de cătră veterinară.

4. Pașaportele animaleloră ucise în 
locuri private, precum și acele pentru 
animalele morte, au ca să se așternă fără 
întârziere căpitănatului orășenescă.

Contra făptuitorii se voră pedepsi 
în sensulă §§ 146—154 cu o pedepsă pănă 
la 100 fi. v. a. seu arestă corăspundătoră.

Brașovă, 30 Ianuarie 1889. 
nnnifnnntnln nnflnnnnnnh

Cea mai bună 66,36—31

Hârtie de țigarrete
este veritahilulu

de GAWLEY & HENRY, în PARIS
A se feri de imitațiune.

Acestă hârtia se recomandă cu căldură 
din partea domniloră Dr. J. J. l’ohl, D. E. 
Ludwig, D. M. Lippniann, profesori de chi
mie la universitatea din Viena, pentru cu
rățenia sa absolută și pentru că nu are în 
consistența sa nici o materia stricăciosă;

Tuse nu mai este!
Efectulă surprindătoră ală sucu

lui de ceapă, rațională disolvată și 
preparată pentru suferințe de tuse, 
plumînl, de peptă și de gâtă se con
stată în modulă celă mai strălucita 
după întrebuințarea bonbonelorQ de 
ceapă ale Ini 0. Tietze. In pachete â 
20 40 cr. se află numai la urmă-
toi . deposite:

11 Brașovă la Franz Kellemen, 
farmacia la „Biserica Albă** ; Depoulă 
principal în Kremsier la farm. F. Krizan.

Numere singuratice din „Ga 
zeta Transilvaniei**  â 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross, în li
brăria Niculac Ciurcu și Adoll

U 1_I 1_I 1_I L-f

ABONAMENTE„GAZETA TRANSILVANIEI**
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria:
Pe trei luni 3 fl. Pe șese luni 6 fi. Pe unu anu 12 fl.

Pentru România și străinătate:
Pe trei luni 10 fr. Pe șese luni 20 fr. Pe unu anti 40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
Pe anu 2 fl. Pe șese luni 1 fl. Pe trei luni 50 cr.

Pentru România și străinătate:
Pe anu 8 franci. Pe șese luni 4 fr. Pe trei luni 2 fr.

rry- ANUNCIU
Subsemnatulu maestru-templaiTii (măsar), 

distinsă cu diploma de recunoscință la Esposiția română din 
Sibiiu 1881 pentru desteritate ca sculptorn în lemnu, după o 
practică de mai mulțl ani aici, câtu și în regatulfi Româ
niei face cunoscută onor, publică, că a deschisă atellemlu 
seu propriu în Brașovă și esecută ori-ce comande de mobile 
și constrncțiuni după modelnrile cele mai moderne și cn 
prețurile cele mai moderate.

Iancn G. Colibanl,
SclxeivL, stra,d.a fâxLtâ.ziel XTo. -41©.

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H -'H
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Ganzseidene bedruckte Foulards fi. 1.20
rcrfcf. Dc!'’;n~).

Qaidon RrOnariîrtQC f*n ’arî nnt> farbia (au*  alic £i*tfaibcin  95 kr. bis
OUIUCil UI UlluUiSiMMț fl. i).25 p. Hlct. (in ’b dual.)—rcrfcnbct robcmvrifc 

portc= unb jollfrci bas vțabrifs=î)cpot G. Henueberg țji. u. K. bojiief.), Zurich. Uluftcr iun 
acbciib. lâricțc fojlcn țO tr. porto.

97 cr.
6 ștergare 

mustra- Carro

Versandi-Geschăft

94 cr.
3 cuțite de 

tablă argintii 
London-Brit

Numai 1 ii. 80 cr

Tipografia A. MUREȘIANU, Bra, șovu

97 cr.
6 părechi de 
batiste unico- 
loro seu co

lorate.

Numai 2 fi. 50 cr.
costă, unu frumoșii orologiu de părete 
cu deșteptătorii cu clopotii în prevasfi 
de lemnu de nucii cu o tablă de cifre 
ce singură lumineză, merge bine și 

deșteptă regulată.

Numai 4 fi. 50 cr.
costă ună cesornicfi de buzunară cylindru de 
argintă-nikel cu mașinăria regulată și cu în 
vfihtore guilochată frumoșii provfidută deasn 
pra cu sticlă netedă.

Numai 5 fi.
costă unu

Gherocu de diniiâ
eleganții, gata, căldurosft, 
din cea mai fină di mia 
Stiriană. pentru orl-ce mă
rime, pentruorl-ce mesura 
în tote colorile, pentru 
tdnmă si iarnă.

Avertisment ti! Picăturile de stomachft Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. —- ('a semnă, că suntu veritabile, servesce învălitorea roșiă provfcdută en 
marca de protecțiane de mai susu, și alară de acesta pe fiecare prescriere de În
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se fie arătatft, că acesta s’a tipăritu 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Franz AeîZe/nen, farmacia la Biserica Albă“. 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand Iekelius; farm. K. L. Schuster-, 
farm. Heinrich G. Obert; farm. Ed. Kugler la „Higiea“ : fa iii. G. Iekelius înHoszufalu.

Băile Tușnadu: farmacia Alex. Dobay. Cohalinâ: farm. Ed. Melos > farmacia E. 
Wolff, Fcldioră: (Marienburg), farm. IP17. Schneider. Făgâraști: farm. u. 'Bildner, farm. 
Hermann. Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. Bete#, farm Barabas Fer. 13.52—48

S< cr.
I cârpă de 
metase lungă 
de 1 cotii di
ferite colori.

AvisU â-lora abonați!*
Totodată facemfi cunoscută tuturoru D-loru abonați^ că mai 

avenul din anii trecuți numeri pentru complectarea colșcțiunilorii 
„Bazetei". precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administratiune în casu de trebuință.

97 cr.
I cârpă de în
velit pentru 
dame. ' 4 ma
re, căldurosă

97 cr.
I Ciubucti cu 
tevă de vișin.

Ca mdsuru la comandare e de »\junsu
M v \ lungiinoa pantalonului, grosimea pieptului 

l Ș> lungimea mânecilorti. precum si felulil 
— eolorei. Mustre nu so potîi trimite, dedrece 

costumele suntu tote gata.
Aceleași costume pentru copii dela 6 pană la 13 ani 

orl-ce calitate suntu ca 2 fi. mai ieftine.
Transporturile cu ,.NACHNAHI>'E“.

v • Numai 5 fi. 25 cr.
costă unii cesomicu remontoir de argintti-nikel 
itUră cheia, este de trasu la scăriță, cu arătă

torii de secunde regulata, sticlă netedă și cu aparate me- 
chanicii de arătătorii. Mai departe același reinontoir (le 
argintii veritabilii de 13 loii fl. 8.50. ______

Numai 3 fi. 90 cr.
costă unu orologiu deșteptătorii de bronzu, e de aură francesd, 
cu unii tonii curatu, o podobă pentru ori și cine pentru 
casă și călătoria cu ună mechanismfl neruinabilu.

Picăturile de stomachu MÂRIÂZELLER, 
care lucră escelentu în contra iunircru boleloru de stoniachu.

Neîntrecute pentru lipsa de apetiiu, slăbiciunea stomacbului, res- 
cb pirațiunea cu inircsfi greu, umflare (vânturi), răgăclă acră, colică, ca-

\ tarn de stomachti. acrelă, formarea de petră și năsipft, producerea esce- 
: slVit flegma, gâlbinare, greață și vomare, durere de cupft (d6că provine

• dela stomachft), cârcei la stomachft. constipațiune seu încuiare, încăr-
« carea stomachulni cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 

* /■> (• ( ficatti si de haemoihoide. — Prețulu unei sticle dinpreunâ cu preș-
• criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită <le mare 70 cr.

.’ {***% Espediția centrală prin farmacistul?!
T Cari Brady, Kremsier (Moravia.)

' ’51 Picăturile de stomachft Mariazellernu sunt-ft unu remediu secreții, 
schuumarka. Părțile conținetore suntu arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
■Verita/bile se aflâ zxxa.1 îxn. tote fazrxxiejoiile.

97 cr.
1 Pălăriă de 
bărbațidinfilz 
mole în tote 

colorile.
97 cr.

I cămașă de 
damă cu bro
derie, de Chi

ffon.
97

I pânzătură bu 
nă de masă, 
albă, Damast 
ori colorată.

97 cr,
I cârpă, com
pleta, marc, 

gata.

9 4 cr.
I Evantail de 
damă ornată 
cudeseinnurl 
și modern.

97 cr.
12 linguri de 
cafea argintă 
curat Lon
don-Britt.

97 cr.
I Braceletă 

bătută cu pie- 
tri.

97 cr.
I cămașă băr- 
băteecă din 
Cliifton finu, 
Creton seu 

Oxford.
97 cr.

3 părechi de 
ciorapi de da
me, calitate 

bună.
97 cr.

I corsetu de 
nopte cu bro
derie, de Chi

ffon finu.
97 cr.

6§ervete albe 
ori colorate 
Mustră-Da- 

mastft.
97 cr.

I covoră de 
patu Stofa- 

lute frumosă 
desenată.

97 cr.
i Cigaretă de 

spumă de 
mare.

91 cr.
I aparafti de 
focii mecha- 
nicft.se aprin
de singură.

97 cr.
I medalionii 
fasonft nou 
cu pietri

5 an; garanția. |
Aceste orologe cu pendulă suntu 

aședate într’unfi castfind de nucii sculp
tata ce este de o lungime de 1 metru 
și de o lățime de 35 centimetri, mon- 
tatu, e provedutti cu o tablă de sticlă, 

iinti poleită și are unii 
mechamsmuaprope inruinabilii.1

Spirala duplă, secundariulil bine 
regulata, așa că acest orologiu este ne
întrecută in mersulp seu și totodată 
servesce și ca mobilă frumosă.

Cutia în care se împachetezi este 
socotită la prețu în. 70 cr.

1 bucată 30 coji pă- 
nură de munte

fl. 5.50

1 bucată 30 coti 
Chiffon 
fl. 5.50

duzină cârpe albe 
de inu 
90 cr.

i bucată 30 coti atlas 
bunii Gradl

fl. 6.50

1 bucată bună colo
rată de materie pen

tru patu fl. 6.50

6 bucăți cârpe de in
3 coti lungime 2coti 

lărgime fl. 8.50
1 bucată 30 coti 
Barchent-albu 

fl. 6.50

1 duzină de cârpede 
buzunar cu margine 

colorată fl. 2.25

1 garnitură Bcuret 
din stofă fină Bou- 

ret fl. 10.
1 garnit. color.deca- 
fea, 1 pânzătură, 6 

șervete fl. 2.25.

1 duzină de șterga
re de inu 

fl. 2.50

1 restu de covoru
6 metri

2 fl.

nicft.se

