
ieUliuea, Administrai unsa si
Tipografia:

BRAȘOVU, piața marș Nr. 22.
Scrisori nefrancate nu ee pri- 
mescu. Manuscripte nu se re- 

trimitu!
Birosrile ie anmciuri: 

Brațovâj piața mare Nr. 22.
Inserate mai primesen în Vlena 
Rudolfu Mosse, Haasenstein& Vogler 
(Otto Maas), Heinrich Schalek, Alois 
Herndl, M.Dukes, A, Oppelik,J- Dan
neberg; în Budapesta: A. F. Qold- 
berger, Anton Mesei, Eckstein Bernal; 
In Frankfurt: G. L. Daubs; Tn Ham

burg: A. Steiner.
Prefulîi inserțiuniloru; o eeria 
garxnondu pe o colona 0 or. 
și 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Reclame pe pagina IH-a o 
seria 10 cr. v. a. s4u 30 bani.

Gr^-criMZZEZiK-cr de zsttZvEIZSTZHLCJ-A.)

„Gazeta" ese în flecara (ți. 
Abonamente pemrn Austr;- iiuaria: 
Pu unu anii 12 po s6se luni 

6 fl., Pe iz ei luni 3 fl.
Pentru România si străinătate: 

Pe unu anu 40 franci, pe s6se 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumără Ia tâte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
Abonaineniuiu pentru Brasovu:

In administrațiune, piața'mare 
Nr. 22, otHgiulu I.: pounu anu 
10 fl., po șdse luni 5 fl., po trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu dugulu in 
casă: Pe ună anu 12 fl. pe 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unii esomplaru 5 cr. v. a. s6u 

15 bani.
Atâtă abonamentelo cătu și 
insorțiunile suntă a se plăti 

înainte.

Nr. 203.—Amilt LII. Brașovii, Duminecă 10 (22) Septemvre

Brașovu, 7 Septemvre v.
După ce a lipsitu mai multă 

vreme, căutându-șî de sănătate la 
băile de mare din străinătate, mi- 
nistrulă președinte Tisza erăși 
8’a reîntorsfi în țeră și îndată a 
alergată la conventultl bisericei 
calvine în Leva.

Negreșitu, că din atingerea cu 
coreligionarii sei calvini, d-lu Tisza 
a voită se-șl ia nou curagiu pen
tru luptele grele, celu mai aș
teptă de aci încolo.

Și într’adeveră nu e lucru pu- 
ținu ce’lfl așteptă și ce se așteptă 
ac|I dela căpetenia guvernului un
guresc! Amărăciunea poporațiu- 
nei statului cresce vSrțendă cu 
ochii. Totu mai multu se dau pe 
față păcătoșiile guvernului și re
lele administrațiunei sale de pănă 
acuma. Speranțele într’o îmbu
nătățire a stării financiare nu s’au 
împlinită. Numai pierderi și de
ficite se vestescfi din tote părțile 
și la grelele sarcini se mai adauge 
acum și o recoltă rea. Pare că 
ar fi lucru tăcută, că nimică, pe 
ce pune odată mâna guvernulă 
Tisza, nu vrea se prospereze și se 
aducă rode bune.

In asemeni împrejurări e lu
cru firescă, că toți se întrebă: 
ce va mai face, ce va mai între
prinde acum d-lă Tisza ca se po- 
tolescă nemulțămirea generală, 
ce cresce și se umflă ca ună po- 
voiu din oră în oră, din minută 
în minută?

Și nu numai noi cei desmoște- 
niți, pentru cari nimeni nu se mai 
îngrijesce a$I la stăpânire, nu nu
mai naționalitățile nemaghiare, ale 
căroru drepturi suntă acjl luate în 
rîsă de cătră șoviniștii dela pu
tere, se plângă în contra stăriloră 
de lucruri create de guvernulă 
Tisza, ci și poporulă maghiară în
suși, care totdeuna s’a bucurată 

de protiă și de privilegiu și n’a 
fostă niciodată tractată cu ură și 
dispreță ca Nemaghiarii.

Par’că Tisza ar ave presem- 
țulă, că lucrurile s’au îngroșată 
forte tare, căci la banchetulă din 
Leva a cțisîi, că ună bărbată pu
blică trebue se aibă curagiulă de 
a păși în contra defăimării oră.

Ministrulă-preșe dinte pfetinde 
der, că este defăimată și promite 
că va da pieptă cu defăimătorii 
lui.

Ce ciudățeniă a sorții! Ună 
ministru, care se credea „atOt-pu- 
ternicu“ și în îngâmfarea lui îșl 
croise ună sistemă completă po
litică de suspițiunare și defăimare, 
numai ca se pdtă lovi cu atâtă 
mai bine în limba și naționali
tatea Româniloră, Slovaciloră, Ser- 
biloră ș. a., despre care crede că 
stă în calea fericire! sale și a sta
tului, acestă ministru se plânge 
acum că este elă însuși defăi
mată!

Decă Românii, Slovacii, Serbii 
acusă pe d-lă Tisza, că le-a căl
cată drepturile, că-i prigonesce și 
că i-a scosă așa cjicendă cu totulă 
din cadrulă constituției, timbrândă 
nisuințele loră drepte și sfinte ca 
nisce nisuințe „dușmane statului11 
— îlă defaimă.

Decă oposițiunea ungurescă îi 
aruncă în iață destrăbălarea ad
ministrației, corupțiunea ce a lă- 
țit’o sistemul seu pretutindeni, volni- 
ciile nesfârșite ale bmeniloră sei 
și risipa loră cu banii statului — 
îlă defaimă.

Decă în fine poporațiunea fără 
deosebire îlă acusă, că, de când 
a venită la putere, n’a făcută 
decâtă a urca dările necurmată 
și a aduce pe bieții țărani, talpa 
țării, la sapă de lemnă, er pe cei 
din clasele proprietariloră, indus- 

triașiloră și comercianțiloră ai pă
gubi mereu — îlă defaimă.

f)ău în fața acestoră felă de 
defăimări are d-lă Tisza lipsă de 
mare, forte mare curagiu ca se le 
stea împotrivă cu peptulă deșchisă.

Tristă curagiu este însă acesta!
Insă d-lă Tisza și-a ridicată 

paharulă la banchetulă calvinescă 
din Leva pentru ca să sosescă 
timpulă adevăratei culturi și li
bertăți, care nu vrea să scie de 
armele suspiționării.

Nu cumva crede ministrulă- 
președinte, că elă însuși va fi în 
stare se aducă aceste timpuri fără 
îndoielă de toți dorite? Mare cu
ragiu mai are și multă se mai 
încrede în puterile sale primulă 
ministru ungurescă!

Der decă ar ave câtă de pu
țină pătrundere, d-lă Tisza ar tre
bui se recunoscă, că prima condi- 
țiune, ca să sosescă timpulă acela 
ală adevăratei libertăți, când sus- 
piționările și defăimările cele reu- 
tăciăse nu voră mai ave nicl-o 
trecere, este căderea sistemului 
de guvernare, care s’a ridicată și 
se susține numai prin suspițiu- 
nări și defăimări.

Și căcjându sistemulă, ală că
ruia tată este d-lă Tisza, nu scimă 
(țău, cum va mai pute rămâne 
Tisza.

Speranțele lui Tisza, că cabi- 
netulă reconstruită va face totulă 
cu reforma lui de administrațiă, 
suntă totă așa de deșerte, ca și 
speranțele lui, că-i va succede a 
maghiarisa statulă.

Ca să viă împărăția culturei 
și a libertății adevărate n’avemă 
lipsă de reorganisarea și centra- 
lisarea sistemului de maghiarisare, 
ci avemă lipsă înainte de tăte 
de 6 meni cinstiți și înțelepți, cari 
se semță în adevără cu popbrele, 

să le înțeleagă și se le conducă 
pe cărări bune și rodităre.

Ca să se pdtă săvârși acestă 
lucru și guvernulă să se păta în- 
cunjura cu bărbați, cari să voiescă 
binele popăreloră și să stăruiescă 
sinceră pentru mulțumirea și fe
ricirea loră, trebuesce cu totulă 
altceva, trebuiesce mai ântâiu de 
tote ca cei dela guvernă să aibă 
adevăratulă sâmță de dreptate și 
de libertate.

Nefericită va fi și va rămâne 
orî-ce încercare de a lecui relele 
esistente, pănă ce nu se va smulge 
rădăcina loră, care este pofta ne- 
sățiăsă de maghiarisare și pănă ce 
nu se va introduce ună regimă, 
care să măsure cu măsură egală 
tuturoră popăreloră, respectândă 
cu sfințenia cultura și libertatea 
loră națională!

ZESe-vîsta, politică,.
Din năuntrn. Sesiunea viitora a die

tei ungurescl va fi unii din cele mai de 
interesfl. Guvernulă va ave grea luptă, 
cu oposițiunea. Pe când foile guver
nului caută să îmbete lumea cu apă rece, 
că bvgettdu e echilibrată, că finanțele 
mergă spre bine, oposiția va căuta să 
dovedescă, că cifrele bugetului sunt false, 
că cu darea pe spirtă guvernulă a 
făcută fiasco îndoită, avândă deoparte 
mai puține venituri, de altă parte împu- 
ținendu-se producțiunea spirtului.

Afacerea Kokan de sigură va ridica 
furtuni în dietă. Acestă fostă funcțio
nară mare în ministerulă de comerță, 
care a defraudată sume mari de bani, a 
declarată în dilele acestea înaintea tri
bunalului, că nu numai elă a luată bani 
din cassele ce le administra, ci și alțl 
funcționari, căci mai era o cheia, pe care 
altulă o ținea. A mai spusă, că fostulă 
ministrude comerțSzechenyi a împrumutat 
10,000 fl. spre scopuri electorale, că 
atâtă ministrulă, câtă și secretarulă de

FOILETONULtl „GAZ. TRANS.u

Stânge foenln pană ce ra ia flatară,
de contele Leo Tolstoi.

In sată trăia țăranulă Ivană Scer- 
bacov și îi mergea bine. Elă era încă 
în tdte puterile, era omulă celă mai sîr- 
guinciosă în totă sătulă și avea trei fii, 
cari îi ajutau; celă mai mare era însu
rată, celă de mijlocă abia devenise flă
cău, și și celă de ală treilea era destulă 
de mare, ca să scie umbla cu caii și cu 
plugulă. Nevasta lui Ivan era o femeiă 
cu minte și economă, liniștită și mun
citor e era nora lui. Guri, cari numai se 
mânce der se nu lucreze, nu se aflau la 
casă, afară de tatălă său bătrână — a- 
cesta zăcea bolnavă de asthmă pe cup- 
toră acum deja ală șeptelea ană. Ivan 
avea totă ce-i trebuia în deajunsă — 
trei cai și ună mânză, o vacă c’ună vi- 
țelă, cincl-spre-dece oi. Femeile coseau 
pentru bărbați și lucrau la câmpă, băr
bații îșl îndeplineau munca loră țără- 
nescă. După ce strângeau noulă grâu 
de pe câmpă, mai aveau încă din celă 
vechiu prea destulă. Cu ovăsulă îșl plă
teau dările și ’șl procurau cele de lipsă. 
Ivan n’avea decâtă să trăiescă cu copii 
săi. Der lipită de curtea lui trăia veci- 

nulă Gavrilă șchiopulă, fiulă lui Gard ei 
Ivanov. Intre ei isbucni dușmăniă.

Pănă când a trăită bătrenulă Gardei 
și în curtea vecină poruncea tatălă lui 
Ivană, țăranii trăiau ca nisce buni ve
cini. De aveau trebuință femeile de o 
sîtă ori de o doniță, de le trebuia băr- 
bațiloră o scândură ori o rdtă, trimeteau 
unulă la altulă și’ șl ajutau. De se rătă
cea vițelulă vecinului în aria de treie
rată — îlă goneau de acolo și diceau 
numai: grijițl de vițelu, căci la noi încă 
nu s’a isprăvită cu trieratulă. Ferit’a 
Dumnezeu, ca să fi ascunsă ceva unulă 
de altulă, ca să fi închisă aria de trie
rată ori șura, ori să fi mersă chiar la 
judecătoriă cu vre-o pîră — așa ceva 
nu obicinuiau a face.

Așa trăiau ei pe vremea celoră doi 
bătrâni. Altfelă fu însă, când tinerii 
ajunseră a stăpâni curțile.

C’ună lucru de nimică se ’ncepu.
Nora lui Ivană aduna ouă pentru 

PascI, și’șl lua în fiecare di ună ou pros- 
pătă ouată din coșulă dela telegă în 
șură. Probabilă că copii au spăriată 
găina, ea a sburată peste gardă la ve- 
cinulă și a ouată în curtea lui. Tânăra 
femeiă aude găina cotcodăcindă și ’șl 
gândesce: acum nu e timpă, trebue să 

deretică în casă pentru sărbători; mai 
târdiu mă voiu duce să iau oulă. Sera 
merge în șură — nici ună ou însă nu 
găsesce în coșulă telegii. Ea întrebă pe 
socră-sa, pe cumnatu-său, decă nu l’au 
luată ei. Nu, spună ei, noi nu amă luată 
oulă. Der Tarasca, cumnatulă celă mai 
tînără c|ice:

„Găina ta a ouată în curtea veci
nului, acolo a cotcodăcită, de acolo a 
sburată îndărătă.“

Tînăra femeiă se uită la găina ei; 
acesta șede pe o rudă lângă cocoșă, 
ochii ei începă a se ’nchide, ea stă să 
adormă. Bucurosă ar fi întrebată găina 
că unde a ouată — der găina nu pdte 
răspunde. Și tînăra femeiă se duse la 
vecini.

Bătrâna tocmai îi ese înainte.
„Ce vreai tu, nevastă?“
„Găina mea, bunico, a sburată adl 

la voi — n’a ouată undeva vr’ună ou?“
„Nici c’am văcțut’o cu ochii. Cu aju- 

torulă lui Dumnedeu ale nostre ouă deja 
de multă; ouăle nostre le-amă adunată, 
străine nu ne trebuescă. Noi, draga mea, 
nu mergemă în curți străine să adunămă 
ouă!“

Cuvintele acestea mâhniră pe tânăra 
femeiă; ea spuse o vorbă de prisosă,

vecina îi răspunse la ea cu două vorbe 
de prisosă — și acum se începu certa. 
Nevasta lui Ioană, care căra apă, trecu 
■pe lângă ele, și ea se amestecă în certă; 
nevasta lui Gavrilă veni și ea totă de-a 
fuga, ocărî pe vecina, pomeni de ceea ce 
a fost și adause ceea ce n’a fostă. Era 
o larmă ce te asurdia! Toți strigau, îi 
lua gura pe dinainte și rostiau grele [cu
vinte. Tu ești așa și așa..... tu ești o
hoță.....  o destrăbălată.....  tu ’ți omorî
bărbatulă cu veninO. — Și tu ești o cer- 
șitore.....  a-i găurită sîta mea.......pănă
și cobilița nostră o ai, dă-o încoce.

îi apucă cobilița și varsă apa din 
donițe, îșl rupă hainele de pe ele, se 
bată. Tocmai venea Gavrilă cu căruțulă 
dela câmpă, elă sări în ajutorulă neves
tei sale. Acum veni și Ivană cu fiiulă 
său celă mai mare și toți se încăierară 
amară; elă era ună omă tare, dădu brânci 
celorlalți, lui Gavrilă îi rupse ună smoeă 
de pâră din barbă. Sătulă întregă se 
adunase și numai cu greu au putută fi 
despărțițl cei ce se băteau.

Acesta fu începutulQ.
Gavrilă îșl înfășură părulă smulsă 

într’o hârtiă și plecă la judecătoria co
munală.

„Nu pentru aceea“, disc elti, „am 
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statQ MatlekovicI luau din cassă avan- [ 
usrl de bani, că totă din banii acestora 
a împrumutată la avisulă ministrului și 
pe alțl funcționari, că se făceau chel- 
tuell orbe în ministeriu, așa în anulă 
esposiției din Pesta s’au cheltuită 80,000 
fl. numai pentru birjl. Aceste mărturi
siri ale defraudatorului Kokan au făcută 
sânge rău între guvernamentali, și fos- 
tulă ministru Szechenyi cu secretarulă 
de stată MatlekovicI au publicată câte o 
declarațiune dicendă, ca suntă îneadevă- 
rate cele spuse de Kokan. Tribunalulă 
însă a amânată procesulă, pentru ca să 
se cerceteze, decă mărturisirile lui Kokan 
despre defraudărl săvârșite și de alțl func
ționari suntă adevărate, și să se dove- 
descă, cine păstra a doua cheia a cassei 
esposiției ungurescl din Pesta.

Oposiția va face de sigură interpe
lări în dietă în acestă afacere, care arată 
vădită gradulă de imoralitate, de risipă 
și destrăbălare, în care se află adminis
trația sub regimulă tiszaistă.

Nici nu isprăviseră diarele cu afa
cerea Kokan, și etă că se grăbi depu- 
tatulă sasă guvernamentală Baussnern 
din cerculă Agnitei să le dea și elă temă 
de vorbită. Nici să se fi vorbită cu stă- 
pânu-său Tisza, ca să mai dea la o parte 
de pe tapetă afacerea Kokan, și nu s’ar 
fi nimerită mai bine vorbirea sa dela 
13 Septemvre cătră alegătorii săi sași. 
Foile ungurescl ale guvernului s’au și 
grăbită a acrie, și scriu încă și acjl des
pre ortaculă lui Tisza, care a găsită cu 
cale, ori mai bine disă a cutezată să se 
atingă de naționalități într’ună modă, 
care trebue să le indigneze. A disu a- 
decă deputatulă sasă, după ce s’a de
clarată din nou pentru desvoltarea uni
tară națională maghiară a statului, pen
tru ideia de stătu maghiară, pentru ca 
Sașii să se supună acestei idei a ma- 
ghiarisării, pentru întărirea posițiunei 
maghiarismului, fiindă acesta și în inte- 
resulă imperiului germană, — a 
repetămă, că afară de Sași, celelalte națio
nalități gravitezi în afară, că Sașii nu 
trebue se scotă castanele din focă pen
tru elementele dușmane statului ale ce
lorlalte naționalități de limbă nema
ghiară, care suntă de dece și de douădecl 
de ori mai mari la numără decâtă Sașii.

Puțină ne pasă nouă, decă deputa
tulă Baussnern va îmbrăca atilă, va îu- 
călța cisme cu pinteni, își va unge mus
tățile cu behe și va dice „isten44 în locă 
de „Gott44. Vorba e, că de unde ’șl-a 
luată elă cutezanța, ca să nu 4icemQ 
altfelă, de a timbra naționalitățile 
nemaghiare de dușmane statului, care 
nu e numai ală Maghiariloră, ci ală 
nostru ală tuturora, stată poliglotă, er 
nu maghiară ? De unde atâta îndrăsnelă 
de a dice, că naținoalitățile nemaghiare 

— afară de Sași! — graviteză în afară? 
D-lă Bussnern rămână sluga ori lacehulă 
politică ală d-lui Tisza, der să dea pace 
naționalitățiloră nemaghiare, care vreu 
să rămână ceea ce suntă, er nu să 
se facă vencjătdrele limbei și naționali
tății loru.

Rămâne ca foile naționale săsescl 
să desaprobe purtarea d-lui Baussnern, 
căruia se vede că-i arde sufletulă de 
sete după vr’o decorațiă ungurescă, ca 
cea care a capătat’o în dilele trecute 
deputatulă sasă guvernamentală Fluger 
din Bistrița, totă pentru supunerea sa 
ideii de stată maghiară, purtare ce de 
minune a caracterisat’o cu acestă oca- 
siune ună altă sasă toastândă pentru 
renegați.

Pe când regimulă ungurescă cu la
cheii săi politici bate câmpii în nebuna 
credință, că Nemaghiarii își voră lăpăda 
limba și naționalitatea ca să se facă 
Unguri, lucru ce nu se va întâmpla 
câtă va fi lumea, pe atunci în Austria 
lucreză Cehii din răsputeri la realisarea 
planului loră, de a se încorona monar- 
chulă nostru ca rege ală Boemiei, care 
să aibă apoi și ea miniștrii săi, cum au 
Ungurii. Foile ungurescl au amenințat, că 
de se va face încoronarea ca rege ală 
Boemiei, Ungaria seva rupe de Austria, 
rămânândă unită cu ea numai prin mo- 
narchă. Foile cehe le-au răspunsă, că 
cu atâtă mai bine va fi dâcă Ungurii voră 
face acestă lucru, căci atunci celă pu
țină se va îmbunătăți în Austria starea 
financiară și economică. Acestă răspunsă, 
la care nu s’au așteptată foile ungurescl, 
a făcută sânge rău în Pesta, unde cre
deau că voră speria pe Cehi cu amenin
țări de felulă celoră de mai susă. Tema 
celoră din Pesta e, că prin încoronarea 
boemă se va pune temeliă federalismului 
și egalei îndreptățiri naționale în mo- 
narchiă și se va da o lovitură de mdrte 
supremației de rassă dualiste.

Din afară. Foile ungurescl atragă 
atențiunea guvernului asupra următorei 
comunicări ce o face „Odjelt, diarulă 
guvernului sârbescă după foia „Svobodafi, 
care apare în Nișă : „Frațiloru noștri de 
dincolo de Dunăre nu le mai e cu putință 
a rcmâne sub guvernulă ungur eseu, și ei 
caută a se colonisa pe teritorulă nostru. 
La 29 Augustă v. veniră cu trenulă 40 
de bravi grănițerl, ca să vadă pămân
turile din cerculă Kosanic, ce suntă des
tinate de guvernulă sârbescă pentru 
colonii și care au să se’mpartă la 150 de 
familii. Emigranții suntă omeni sănătoși, 
puternici și cu stare bună, cari potă 
chiar dela începută să se coloniseze cu 
succesă. Ei suntă din Starcevași Omo- 
lice de lângă Panciova. înainte cu cinci 
dile au emigrată cinci familii, industriași 

din Panciova, în cerculă Toplic. Din 
ordinulă ministrului de lucrări publice 
și construcțiunl, emigranții au la dispo- 
sițiă calea ferată fără nici o plată44. Foile 
ungurescl strigă, că cei din Serbia unel- 
tescă printre Serbii din Bănată și Țâra 
ungurescă. Der ore de bine fugă acei 
omeni? De oe nu cere reptila „Neues 
Pester Journal44, care strigă 'mai tare, 
ca guvernulă să ia măsuri de a înlătura 
relele, ce silescă familii întregi să-și pă- 
răsescă căminulă, în care nemă de ne- 
mulă loră s’au pomenită? Trebue că 
grele și amare suntă suferințele, ce silesc 
pe omeni la ună astfelă de pasă.

Din Parisă se scrie cătră „Pester Cor
respondent1, că în cercurile bine informate 
se crede seriosă, cumcă alianța defensivă 
între Francia și Rusia e deja asigurată 
și aprope de a se încheia. Asta ar fi o 
dungă trasă peste socotela monarchiști- 
lorăși boulangiștiloră, dice numita foiă, 
căci alianța cu Rusia, chiar în forma 
cea mai inofensivă, ar însemna câștigarea 
tuturoră inimiloră francese. Celă ce-i 
aduce Franciei acestă alianță, acela îi 
aduce împlinirea visuriloră sale ferbințl, 
nu de a ataca pe Germania, ci de a se 
apăra de ea și de Italia. Cei din Ber
lină, Viena și Roma însă nu credă, că 
numai acesta ar fi scopulă alianței fran- 
co-ruse.

Ce a foștii România pentru Bulgari?
In Țilele acestea a murită la 

Parisu marele patriotă bulgară și 
președinte ală sobraniei (cameră) 
Zdharia Stoianovu. Pentru a arăta 
Româniloră ce omă a fostă acestă 
luptătoră fără pregetă pentru po- 
porulă bulgară, der mai alesă ce 
a fostă România pentru poporulă 
bulgară, și negreșită că pentru 
tâte poporele dela Balcani, repro- 
ducemă scrisorea de mai josă, ce 
reposatulă mare patriotă bulgară 
a adresat’o d-lui redactoră ală 
„Telegrafului Română14 din Bu- 
curesci, Z. C. Arbure, în momente 
de grea cumpena pentru Bulgaria. 
Etă acea scrisdre plină de iubire 
pentru România:

Amiciloră! Nu esistă ună singură 
Bulgară mai multă seu mai puțină inte
ligentă și patriotă, care n’ar fi călcată 
pământulă liberă ală României și nu s’ar 
fi folosită de ospitalitatea frățescă a Ro
mâniloră. Intr’o epocă de o jumătate se- 
colă, într’o epocă grosnică și negră pen
tru noi, privirea poporului bulgară a 
fostă pururea țintită asupra malului stângă 
ală Dunărei. Totă ce e onestă și nobilă, 
totă ce avea vr’o inițiativă și fu coprinsă 
de ideia d’a salva patria s’a nenorocită, 
totă ce n’a putută trăi și respira în Bul

garia robită, lucră și trăia în sfânta Ro
mânii. ’Ml-aducă aminte precum ’șl-a- 
ducă aminte toți amicii mei, că cuvin
tele : România, BuCurescl, Giurgiu, Plo- 
iesci, Brăila, Galați și așa mai departe, 
au fostă pentru noi ouvinte sfinte și egale 
cu cuvintele din sfânta scriptură. Când 
vr’unulă din patrioții noștri, prigonită 
crudă de guvernulă otomană, scăpa, în 
fine, din ghiarele străinului neîndură- 
toră, elă găsia refugiu într’ună orașă ală 
României.

Da, frațiloră Români, pământulă 
vostru a fostă pentru noi pământulă fă
găduită. La începutulă renascerei nostre 
naționale, cele dintâi voci, cari ne tre- 
diră din somnulă robiei, s’au aucȚtă din 
România. Țera vostră a fostă pentru noi 
focarulu luminății alu libertății, speranța 
în viață nouă, în progresă. Deși vasali 
puterniciloră Sultani, Românii au îndu
rată, ba chiară au patronată organisarea 
comiteteloră revoluționare, au permisă 
lui Panovsky să pronunțe discursurile 
sale înfocate, au permisă lui Liuben Ca- 
raveloff tipărirea diareloră „Svoboda44 și 
„Nezavisimosti44. Voi ați permisă neas
tâmpăratului Botew să ne trimită „Cu- 
vântulă refugiatului bulgară44 și apoi a 
edita „Snamea44 (stindardulă), organe de 
publicitate, cari, dacă ar fi apărută acum 
în Bulgaria, ar fi indignată de sigură 
elementele din care se compune tagma 
trădătoriloră patriei nostre multă în
cercate.

Pământulă vostru a hrănită pe apos
tolii libertății bulgare, pe luptătorii uri
ași ai independenței nostre, pe Levsky, 
Bencovsky, Hadji-Dumitru, Caragea, Co- 
low, adică întregulă șiră ală martiriloră 
noștri, căduțl apoi pe câmpulă sfintei 
lupte, morțl în ștrengă și prin temni
țele turcești.

Salutare der pământului sfântă alu Ro
mâniei, să fia bine cuvântată! România a 
fostă a doua patriă pentru mii de mar
tiri ai noștri.

După liberarea Bulgariei, simpatia 
poporului română a rămasă nemărginită 
pentru noi. La 1885, când dușmanii nă
văliră sub zidurile Slivniței și ale Vidi- 
nului, când am fostă părăsiți de Europa 
întregă, atunci numai în pieptulă română 
s’a găsită o inimă plină de compătimire 
pentru noi, numai în parlamentrlă ro
mână s’a ridicată vocea pentru causa 
dreptă a poporului bulgară.

Am fostă atunci în capitala Româ
niei și am vădută cu ochii mei, că ne
norocirile nostre au fostă ca și ale vos- 
tre și că triumfulă victorieloră nostre vă 
bucura, precum ară fi fostă triumfulă 
vostru.

In diua nefastă de 9 A.ugustă, când 
de la Nordă se grămădeu nori negri a- 
supra patriei nostre, când libertatea bul-

lăsată să’ml crescă barba, ca să ’ml-o 
smulgă ună ticălosă ca Wanika44.

Și nevasta lui se fălea înaintea ve- 
ciniloră, că pe Ivană l’au dată pe mâna 
judecătoriei și va trebui să mergă în 
Siberia.

încă din prima di bătrânulă de pe 
cuptoră căuta să îmblândescă pe ai săi, 
der tinerii nici că’lă ascultau. Elă le 
dise :

„Lucru de nimică faceți, băieți, din 
lucru de nimică începeți, scie Dumnedeu 
ce istoriă. Gândiți-vă, că certa s’a iscată 
dintr’ună ou. Decă copii au luată ună 
ou, ei bine — Dumnedeu cu ei. Ce 
lucru mare e ună ou! Bunulă Dumnedeu 
dă la toți. Decă a scăpată o vorbă rea, 
fă er lucrurile bune și dă pildă, cum 
trebue să se vorbescă mai bine. Decă 
v’atl bătută — omenii suntă plini de 
păcată — și acesta se întâmplă câte o- 
dată. Mergeți acum și vă împăcațl — 
și apoi uitați cele ce s’au petrecută. De 
aveți însă ceva rău în gândă — veți 
păți’o voi înși-vă rău.44

Tinerii nu băgară în semă vorbele 
bătrânului, ei își gândeu; elă vorbesce 
numai așa, spre a bonbăni ca bătrânii.

„Barba nu i-am smuls’o44, cjise Ivană, 

„elă singură și-a smuls’o și fiulă său 
îmi sfârticâ cămașa de totă — etă că
mașa. “

Pentru cămașă făcu o jalbă. Ei se 
pîrîră la judele de pace și la judecătoria 
comunală. Pe când procesuau, se perdu 
la Gavrilă cuiulă dela oiștea telegei. Fe
meile dela Gavrilă cleveteau pe fiiulă 
lui Ivană, că elă a furată cuiulă. Amă vă
dută, diceau ele, cum se furișa noptea la 
telegă, și cumătră a disă, că s’a oprită 
cu căruța la cârciumă și a oferită câr- 
ciumarului cuiulă spre vândare.

ErășI se începă jălbile. Și în curți 
nu s’audu, cli de di, decâtă înjurături și 
câte odată ajunge lucrulă și la încăie
rări. Și copii înjură, învață dela cei în 
vârstă ; decă femeile se adună la rîu, ele 
nu bată atâtă rufele cu maiulă, câtă mai 
multă le umblă limba — și totă numai 
spre rău.

La începută se cleveteau numai 
bărbații, mai târdiu însă, îndată ce nu 
era ceva încuiată, se furau în faptă; și 
astfelă învățară și pe femei și pe copii 
să facă așa. Ei trăiau unii cu alții totă 
mai rău. Ivană Scerbacov ca și Gavrilă 
șchiopulă se pârâu necurmată în adu
nări, la judecătoria comunală, la judele 

de pace, așa că începură a fi urîțl la 
tote judecătoriile. Aci face Gavrilă pe 
Ivană să plătescă pedepse în bani ori îlă 
aduce în arestă, aci Ivană pe Gavrilă. Și 
cu câtă mai mare pagubă își facă, cu 
atâtă mai tare cresce furia loră. Cânii 
când se înhață, cu câtă dureză mai 
multă încăierarea, cu atâtă devină mai 
turbați. De lovescl ună câne dindărătă, 
elă crede că celălaltă îlă mușcă, și se 
'kțîță-și mai tare. Așa și țăranii aceștia: 
ei își târăscă jalbele înaintea judecătoriei, 
aci este pedepsită unulă, aci celălaltă, 
ori se bagă unulă pe altulă în arestă — 
și pentru tote acestea flacăra dușmăniei, 
devine totă mai mare. Așteptă numai, 
că ți-oiu face-o eu! Și așa o duseră șese 
ani îndelungați. Bătrânulă de pe cup
toră îi vorbea mereu fiului său la inimă:

„Ce faceți voi, copiiloră? Aruncați 
socotelele vostre câtă colo, lămuriți-vă 
nu duceți pre departe amărăciunile — 
va fi mai bine. Cu câtă vă veți mânia 
și înfuria mai multă, cu atâtă va fi mai 
rău.44

Nimeni n’asculta însă de bătrână.
(Va urma.)

□Trei arrxici.
După Fritz Marlin.

Era o di frumosă de vâră, când la 
târgulă din B. se întâlniră trei cunoscuțî 
cari erau prietini buni încă de pe când se 
aflau ca studențl la școla de agronomiă 
din M. Fiecare dintre ei fu surprinsă 
în modă plăcută, când începură a se 
recunosce de pe trăsurile fețeloră, căci 
totă omulă se bucură, - când se pote în
tâlni c’ună cunoscută din tinerețe, care 
îi revocă în memoriă acele dile fericite. 
Din causa asta bucuria celoră trei amici 
din tinerețe numai mică nu s’a putută 
numi, când își dădură manile și se în
trebară mai totdeodată: Cum îți merge 
ție, lone? Vasilie, ce mai faci tu? Și tu 
Nicolae, mai(trăescl? Acestei salutări ve
sele îi urmă însă o tăcere adâncă, căci 
privirea loră nu era de astfelă, ca din- 
tr’însa să fi putută omulă conchide la o 
stare bună a loră.

Ei se aședară la o masă mai ferită. 
Se părea că nu are să fiă o petrecere 
de Domne-ajută, dedrece fiecare se ru
șina a’șl descoperi starea lui. După-ce 
însă vinulă își arăta puterea, Ioană își 
călca pe inimă și puse capătă tăcerei 
dicendă: 
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gară era gata să se ascundă prin stân
cile și strâmtorile sălbatice ale Balca- 
niloră, am fostă în România. Și inima 
mea de patriotă bulgară, sângerîndă, nu 
va uita ceea ce am vădută, nu va uita 
spectacolulu frumosă, ce înfățișase capi
tala României în t|iua de Augustă, 
când în persona prințului Alecsandru 
poporală română întâmpină Bulgaria li
beră și independentă.

Destinulă României este frumoșii,! Din 
România ne vinii radele binefăcătore ale 
libertății, raclele redeșteptării nostre morale. 
TJsurpătorii și trădătorii dela 9 Augustă 
șciau bine simțămintele cavalerești ale po
porului românii, tocmai pentru acesta ei 
se țineau departe de malurile Dunărei 
române și’și căutau sprijinulă în puterea 
gendarmului dela ‘Reni.

Cu întristare și amărăciune ne gân- 
dimă, că pănă acum n’amă răsplătită cu 
nimică poporului română pentru tote 
astea. In temelia libertății nostre zacă 
osămintele fiiloră României, er noi nici 
două cuvinte de mulțămire n’am pronun
țată pănă acum.

Scițl ore pentru ce ? Nu ne acusațl. 
Poporală bulgară și clasa nostră inteli
gentă cu evlaviă pronunță cuventulă 
sfântă de România, der vai! nu suntemă 
încă pe picidrele nostre; și decă adl nu 
mai esistă în Bulgaria iataganulă, apoi 
esistă rublele, a căroră înrîurire e multă 
mai groznică, multă mai neîndurătore.

Mare și solemnă va fi momentulă, 
când două popore vecine îșl vor întinde 
frățesce mâna și vor încheia o alianță 
puternică, compuindă o federațiune în
temeiată pe respectarea libertățiloră re
ciproce. Nu esistă absolută nici unii 
singură motivă, pentru ca Românii și 
Bulgarii să nu trăiescă, precum au tră
ită, într’o pace bună și înțelegere, nu 
esistă asemenea nici ună motivă ca să 
se mai repete odată resbelulă frațicidă 
între Șerbi și Bulgari.

Sub domnia vostră la Bolgradă și în 
coloniile bulgare din sudulă Basarabiei 
în curgerea de 30 ani a domnită libertate 
și a strălucită civilisațiune, er acum vai 1 
acolo domnesce ună stanovoi și cance
laria sa.

Așa der să trăiescă poporală ro
mână, să trăiască regele Carolă, să tră
iască. Tonă Brătianu, numele căruia este 
strinsă legată cu emanciparea nostră 
politică. Zaharia Stoianoff.

De ce nu pote 4i°e astfeld unti 
poporu din patriă, necum unii po- 
poru streinu, și despre Unguri?

Românii la școlele industriale. După 
raportele școleloră industriale susținute 

de universitatea săsescă, în anulă șco
lară 1888/89 au fostă: la școlă indus
trială din Sibiiu: 47 învățăcei români pe 
lângă 363 germani și 81 unguri; la cea 
din Brașovă: 152 români pe lângă 234 
germani și 53 unguri; la cea din Sighi- 
șora : 24 români pe lângă 161 germani 
și 1 țigană; la cea din Bistrița: 21 ro
mâni pe lângă 86 germani și 42 unguri; 
la cea din Mediașă: 8 români pe lângă 
121 germani, 6 unguri și 9 israelițl; la 
cea din Sebeșă: 13 români pe lângă 62 
germani, 70 unguri, 1 israelită și 1 de 
altă naționalitate; la cea din Oreștiă: 34. 
români pe lângă 34 germani, 46 unguri 
ți 4 cehi; la cea din Agnita: 4 români 
pe lângă 109 germani, 3 unguri și 1 is- 
raelită ; la cea din Cohalmu: 4 români 
pe lângă 58 germani și 9 unguri. E de 
observata, că jidovii și armenii suntă 
socotiți între unguri, afară de Mediașă. 
Sebeșă și Agnita, și anume 43 jidovi și 
1 armenă. Cu totulă suntă deci: 307 
români pe lângă 1218 germani, 213 un-' 
guri, 43 jidovi, 4 cehi, 1 armenă, 1 ți
gană și 1 de altă naționalitate.

* ♦
Din pașaliculu Făgărașului. In șe

dința dela 16 Septemvre a comitetului 
administrativă, inspectorulă școlară un- 
gurescă a făcută arătare, că s’au cons
tituită scaunele școlastice comunale în 
mai multe comune, în care pănă acum 
existau scaunele școlastice întărite de 
comitetulă din Sibiiu ală școleloră ro
mâne grănițărescl. Cu acestă ocasiune, 
fostele scaune școlare au protestată în 
contra alegerii nouăloru scaune, care s’a 
făcută la porunca stăpânirii ungurescl, 
der protestele au fostă fără nici o dis- 
cuțiune respinse de slușbașii ungurescl, 
cari au fostă de față la alegere, fiindcă 
așa era porunca inspectorului școlară 
ungurescă.

Avemă deci de’ înregistrată încă o 
nelegiuire a stăpânirii ungurescl în con
tra școleloră românescl.

* * *
Din pașaliculu Solnocu-Dobecei. In 

comuna Chiraleșă, locuită de Români și 
Sași, se ținu deunădile o „ședință" a re- 
presentanței comunale. Omenii fiindă 
la câmpă, ședința se ținu cu trei membri, 
Notarulă, ținendă în mână o hârtiă scrisă 
unguresce, spuse „adunării1* : D-lă fisol- 
găbirău a poruncită în scrisorea acesta, 
ca comuna Chiraleșă (nemțesse Kirieleis) 
să-și schimbe numele; elă are deja ună 
nou nume pentru comună și anume : 
„Cserhalom". Omenii-lăînțelegă, stau ui
miți. Der nu e multă de vorbită po
runca e aci și trebue să i-se supună, 
dice notarulă. „Adunarea" de 4 omeni 
decide deci: Comuna Chiraleșă să se 
numescă de aci înainte „Cserhalom" și 
să roge pe ministrulă să primescă acestă 

schimbare de nume. Pentru ce să nu 
mergă? înainte cu câțiva ani încă a 
mersă, când în comuna Măgherușă toți 
Jidovii, și nu suntă puțini acolo, trebuiră 
să-și maghiariseze numele la poruncă și apoi 
se rugară să li-se încuviințeze schimbarea 
numelui! Toți au făcută acesta, afară 
de unulă (onăre lui), pe care nu l’a în
spăimântată nici amenințarea cu inspec
toral de dare. Când audiră acum țăranii 
din Chiraleșă, că numele comunei loră, 
care vine înainte deja în documente din 
suta a 14-ea, a fostă schimbată de „co
munitate" (? ? ?), li-se păru lucrulă de 
totu prostă și făcură recursă.

Bine făcură locuitorii, de au apelată 
în contra acestei nelegiuiri ungurescl. 
Der vorba e, că cum de n’au espedată 
pe notarulă Vlădară cu poruncă cu totă 
la stăpânu-său .fisolgăbirăulă ? Fiți har
nici Româniloră ChiraleșenI și nu vă 
lăsațl să-și bată jocă de voi dușmanii 
numiriloră vostre românescl!

*• . * *
țz> Stegulfi. negru-galhenu la honvedi. 

Foile ungurescl au făcută mare larmă, 
că la esercițiile de honvedi în Monoră 
au fostă aședate în diferite locuri ste- 
gurl negre-galbene. In acestă privință 
„Pester Lloyd" dă din parte competentă 
următorele lămuriri: însemnarea locu- 
înțeloră comandanțiloră husariloră con
centrați în Monoră cu stegurl negre- 
galbene s’a făcută pe temeiulă disposi- 
țiunei regulamentului de serviciu pen
tru honvedi, II. punct 21, după care în 
casă de răsboiu, precum și la manevre 
„cartierele comandanțiloră superiori au să 
se facă cunoscute prin stegurl negre-gal
bene, etc." Acăstă disposițiune nu înlă
tura stegulă națională ală honvecfiloră, 
der e necesară să fiă însemnate coman
daturile și cancelariile printr’ună singură 
felă de semne, ca să nu se’ntâmple gre
șeli, cari ară pute ave urmări periculose 
în casă de răsboiu, mai alesă că acum 
honvedimea formeză o parte întregitore 
a armatei comune.

Nu era mai bine să citescă șoviniștii 
regulamentulă de honvedi, înainte de a 
face gălăgiă pentru ca să rămână apoi 
cu buzele umflate?I * * *

Sbuciumări kulturegyletiste. Pentru 
grădina ungurescă de copii din Făgăraș, 
Kulturegyletulă va da în timpă de cinci 
ani o subvențiune anuală de câte 200 fl.

Grădina e făcută negreșită pentru 
Jidovii din Făgărașă, căci Românii ddră 
n’au mâncată bureți nebuni să-și dea co
pii în astfelă de cuiburi de maghia- 
risare.

** *
Dou§ cerculare. Din Lugoșă amu pri

mită două cerculare ale I. P. S. S. Epis
copului Dr. Victoră Mihalyi de Apșa, 

adresate clerului diecesană. In ună cir
culară se publică catalogulă bogatei și 
prețiosei biblioteci și ală museului die
cesană din Lugoșiu. Biblioteca conține 
pănă acuma 2511 opuri. Colecțiunea ma- 
nuscripteloră, stampeloră, inscripțiuni- 
loră și sculpturiloră antice, apoi cea nu
mismatică, de petrifacte, de minerale și 
plante este considerabilă. Ală doilea 
cerculară primită conține publicarea en
ciclicei Papei dela Roma din 20 Iuniu 
1888 despre „Libertatea umană", precum 
și recomandațiunl pentru cumpărarea 
unoră opuri bisericescl.

* * *
„Virtus Romana Rediviva", societatea 

studențiloră din Năsăudă, s’a constituită 
pentru an. 1889/90 în 14 Septemvre în 
presența d-lui conducătoră Gabrielă Scri- 
donu, profes. gimn., alegendu-se : preșe
dinte : Titu Popă, stud, de cl. VIII; vi
cepreședinte : Ioană Prădanu, stud, de 
cl. VII; notară: Ioană Mititeanu, stud, 
de cl. VIII; redactoru: Nicolau Tanco, 
stud, de cl. VIII; bibliotecară: Dănilă 
Aluașă, stud, de cl. VIII; vicebibliotecară: 
Ioană Belciugă, stud, de cl. VII.; cassară: 
Ambrosiu Plăianu, stud, de cl. VIL; con- 
troloră: Alexandru Popă, studentă de 
cl. VII.

** *
Invitatoriu la solemnitatea sfințirei 

noului edificiu școlară gr. cat. din 
Rodna-vechiă, care se va celebra la 29 
Septemvre st. n. a. c. după următorulă 
programă: 1) Oficiarea cultului divină 
în biserica parochială gr. cat. cu înce- 
putulă la 8 ore a. m. 2) Sfințirea edifi
ciului școlară la 10 ore a. m. 3) Prândă 
festivă la 1 oră p. m. cu prețulă de 
personă 1 fl. 20. 4) Petrecere de jocă 
cu începutulă la 8 ore sera. Prețulă de 
intrare pentru o personă singuratică 1 fl.t 
er în familiă 80 cr. de personă. Venitulă 
curat este destinat în favorul fondului școlar 
gr. cat. locală. Suprasolvirile se primesc 
cu mulțămită și se voră chita pe cale 
diaristică. Rodna-vechiă, la 15 Septem
vre 1889. Pentru comitetulă arangiatoră: 
Președinte : Gerasimă Domide. Secretară : 
Ioană Popă Reteganulă.

NB. Stimații domni, cari dorescă a 
participa la acestă solemnitate, precum 
și la prândulă festivă, suntă rugați a 
se însinua negreșită la președintele co
mitetului arangiatoră pănă inclusive 26
1. Ic., pentru a se pute face disposiți- 
unile de lipsă față cu încuartirarea os- 
pețiloră și pregătirea prândului.

* * *
Minele de aură din Ardelu îmbogă- 

țescă societățile streine. „Harkort’sche 
Bergwerks-Actien-Gesellschaft", care a 
cumpărată mine de aură în Ardelă, e 
în posițiune a plăti pentru anulă espirat

„Nu ’mi-ar folosi nimică, decăv’așă 
spune minciuni, că mie îmi merge bine. 
Voi totă nu ’ml-ațl crede, și eu vreau 
să am celă puțină mângăerea, vouă ca 
la nisce prietini să vă potă descoperi 
inima mea. ScițI bine, că eu ca studentă 
eram unulă dintre cei mai vioi, și că 
aveam mare trecere și înaintea fetelora. 
De aceea îmi căutam fericirea într’o 
căsătoria cu zestre mare, și mi-a și suc- 
cesă, căci eu am câștigată inima unei 
văduve avute, care eră se bucura să ca
pete ună bărbată tînără. Eu am fostă 
atâtă de orbită de acea fericire, adecă 
de a deveni omă avută, încâtă nici nu 
m’am gândită, că ore potrivită ar fi 
acestă căsătoria pentru mine. M’am și 
înșelată destulă de amară, când m’am 
tredită din acea bețiă de bucuriă, și 
am aflată că ea e o femeiă rea și aple
cată numai spre certă, și că cu gura ei 
cea rea a mâncată dilele celui dintâiu 
bărbată. După ce m’am convinsă despre 
acestea, am pierdută tote voia de a mai 
lucra și nu aveam nici o atragere cătră 
casă. Și unde nu e înțelegere între că
sătoriți, unde nu se simte fericită în 
cerculă familiei, acolo omulă bucurosă 
îșl; caută distracțiune și petrecere în alte 

părți. Eu mergeam bucurosă la târguri 
și ospețe, și ca să potă scăpa mai ușoră 
din ochii nevestei, am începută și ună 
negoță cu cai, care numai câștigă nu 
îmi aducea. Eu prea bine vedeamă, că 
așa nu potă înainta, și de multe ori așă 
fi fostă aplecată a începe altă vieță, 
însă femeia mă certa și batjocurea îna
intea servitoriloră, dicândă că eu îipră- 
deză averea și că eu, când m’a luată, 
eram golă ca napulă, și multe altele, cari 
mă supărau adâncă. Să fiu eu batjo- 
curită înaintea servitoriloră, asta nu’ml 
convenea, și urmarea era că lipseam 
câtă mai multă de acasă. Cum că o mo- 
șiă nu pote prospera, decă nu e bărba- 
tulă acasă, și decă femeia e cam dom- 
nosă, o scițl voi destulă de bine, nu e 
lipsă de esplicare. Am ajunsă la atâta, 
încâtă am fostă silită a vinde moșia, și 
acum ne aflămă pe o moșioră săracă, 
pe care o ținemă în arendă. Mie din 
acea fericire nu mi-a rămasă decâtă o 
femeiă rea de gură, care e cu multă 
mai bătrână ca mine, și era cu multă 
mai bine, decă luam una tînără, harnică 
și fără avere, așă fi câștigată numai cu 
ea, și la nici ună casă nu puteam să 
ajungă mai rău, și aveam, de nu altceva, 

cel puțin liniște și bună înțelegere în casă."
Nici unuia dintre amici nu’i veni 

în minte, să facă pe Idnă atentă la aceea, 
câtă vină portă elă însuși la nefericirea 
lui și că ce nedreptate a comisă și elă 
cu nevasta lui, căreia i-a jurată credință 
numai din acelă motivă, ca să pună 
mâna pe bani.

Vasile oftă și cjise:
„ Domne mulțămescu’țl , că mai 

sunt, și alții ca mine, nu sunt singur când 
vine vorba la tânguire. Amice lone! Precum 
la nefericirea ta a contribuit femea ta, așa 
la a mea portă vina părinții mei. Voi scițl, 
că eu la școlă totdeuna am avut bani destui 
căci tatăl meu era bogătan, și mama mă gri- 
jea ca lumina ochiului; eanu putea suferi, 
ca eu să ducă lipsă de ceva, ba și asta 
’mi-a mai băgat’o în capă, că eu nu tre
bue să învăță atâta, fiindcă am avere des
tulă, și așa mi-am perdută timpulă celă 
scumpă ală tinerețeloră și mă îndestu- 
leam cu aceea, că suntă avută destulă 
și că pe lumea asta nu’ml mai pote 
lipsi nimică. Eu am luată conducerea 
economiei încă de tînără, fără de a ave 
esperiența de lipsă, ce o pretinde așa o 
moșiă mare. Ba unde nu aflaiu și ună 
puiu de fetișoră, care asemenea șl-a per

dută părinții de timpuriu, și căreia i-a 
rămasă o frumușică avere. Mi se părea 
acum, că fericirea mea ’șl-a ajunsă cul
mea, și nimeni nu se mai îndoia, că eu 
m’am născută într’o di bună. Atâtea 
laude și admirări m’au făcută mândru 
și lăudărosă, și credeamă că nu suntă 
numai avută, der și cuminte. Făceamă 
totă felulă de reparări, cum le-am vă
dută la școla de agronomia și în alte 
părți, însă fără de a le pricepe îndestulă 
și fără de a le pute aduce la îndepli
nire, și țăranii, cărora le-am spusă că 
voiescă a le arăta, cum au să lucre pă- 
mântulă, dedeu din umeră, căci ei bine 
vedeau, că eu nu iau în băgare de semă 
starea pământului și că făceamă lucruri, 
cari nicidecum nu se potriveau cu clima 
și regiunile nostre. Toți aceia, cari sciau 
a mă măguli și linguși, o aveau bine la 
mine și pentru ei era totdeuna masă 
plină. De slăbiciunile mele sciau să se 
folosescă forte bine unii Jidani. Ei ne- 
gustoreu în continuu cu mine, acum cu 
cai, mâne cu trăsuri frumdse, și când 
(liceam, că n’am bani la îndemână, îmi 
dedeu chiar și de aceia, pentru cari eu 
n’aveam decâtă să subscriu ună pote
cuță de hârtiă, care cu timpulă se pre-
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o dividends, de 16y2 procente. Câștigulă 
provine mai alesă din mina de aură de 
la Ruda, în cele șese luni din urmă ale 
anului trecută. In anulă curentă s’a 
scosă erășl multă aură, numai pentru 
lunile Iulie și Augustă se vină 113 chi- 
lograme. Societatea posede și mina St. 
EvangeliștI dela Zdraholță și mai parti
cipă cu 50 procente și la mina unui 
consorțiu dela Fizeșdă-Măgura.

* * *
Omoru și jafu. In comuna Tartolță 

lângă Sătmară s’a comis într’o familiă de 
ș6se persone două omoruri în modul cel mai 
înfiorătoră. Despre astă faptă înfricoșată 
se scrie următărele: In noptea dela 13 
spre 14 Septemvre s’au găsită morțl bo- 
gatulă proprietară losefă Jzsâk dimpre
ună cu fiiulă său, er ceilalți patru mem
bri ai familiei răniți greu, fără consciință, 
încâtă cei rămași în vieță pănă acum 
n’au putută fi ascultați din partea comi
siei judecătorescl, Cercetarea a consta
tată pănă acum numai, că năvălirea asu
pra nenorocițiloră s’a făcută cu intențiă 
de a jăfui, pentru că lipsescă toți banii 
gata, tote bijuteriile și libelele de păs
trare despre 15—20,000 fi. S’a descope
rită mai departe, că hoții, după ce au 
săvârșită fapta, au intrată în pivnița lui 
Jzsâk și și-au petrecută bandă vină pănă 
în dori. Gendarmeria umblă după ei 
cu tătă stăruința închidendă pănă astădl 
cincl-spre-dece persone. Se presupune, 
că este și răsbunare la mijlocă, fiind-că 
Jzsâk făcea mai nainte mare gheșeftă cu 
cămătăria.

* * *
Zăpadă. Pe munții Oibinului și Sa

dului a ninsă, spune „H. Z.“, din care 
pricină temperatura e forte rece, cum e 
și la Brașovă de câteva dile, unde plouă 
în tote dilele și unde în săptămâna a- 
cesta a câdutu și petră. Zăpadă a că- 
dută și în alte părți ale|Carpațiloră, în 
Moravia și Boemia.

* * *
Vânători de câni. „Sieb. D. Tgbltt.“ 

Nr. 2794 e informată din Nadeșa despre 
următorea „patriotică11 vânătdre de câni: 
„De vr’o doi ani esistă m comitatulă 
Ternavei mici ună stătută, după care 
cânii trebuescă supuși la dare. In dilele 
trecute, după ce primarulă de aci s’a 
înarmată pe sine, pe câțiva jurați ai săi 
și pe servitorii oficiului cu pusei, însoțiți 
de o calfă de hingheră, se duseră din 
casă ’n casă, ca să afle cânii nesupuși 
la dare și să-i împusce. In multe locuri 
erau numai copii acasă și, fără să-i mai 
facă pe aceștia dinainte atențî despre 
ceea ce are să se întâmple, cânii fură 
împușcațl în curte, așa că bieții copii 
nu numai se spăriară, ci unii leșinară, 
și din causa acesta torturați de spaimă 
au și adl nopți de insomniă. La începută

se credea, că de aceea a fostă adusă 
calfa de hingheră din Sighișora, ca să 
îngrope cânii ; der nu! cânii au fostă 
aruncați ici și colea în părău, ba doi 
zăceu chiar lângă podulă de tăere, in 
fața ferestrei unui locuitoră. Se vorbesce, 
că scopulă chemării calfei de hingheră 
a fostă, ca elă să plătescă primarului 
de fiecare câne câte 10 cr. N’ar fi fostă 
mai ușoră, mai cu minte și mai cu scopă 
să noteze cânii nesupuși dării și să-i su
pună acesteia11 ?

„Frumosă11 meseriă pentru ună pri
mară și pentru nisce jurați! Vorba e, 
că părinții copiiloră băgați în spaimă 
lăsa-voră netrașl la dare de semă pe 
acești . . . vânătorii de câni ?

** *
B-șora Irena de Brennerberg, tânăra 

artistă în violină, al căreia primă con
certă a avută ună succesă strălucită, va 
mai da, înainte de plecarea sa din Bra
șovă, ună alu doilea concerta, totă în sa- 
lonulă mare dela Nr. I. Bilete de intrare 
pentru acestă concertă se potă afla de 
Luni încolo în librăria d-lui Henrică 
Zeidner (Târgul ă grâului).

* * *
In sala de baiu. Inființându-se și 

în Aiudă o direcțiă financiară, trebuia 
ună locală potrivită, care însă n’aputută 
fi găsită în acestă mică orășelă. In can
celaria inspectoratului de dare de pănă 
acum n’avea nici acestă autoritate locă, 
necum direcția finauciară îndoită de mare. 
Ce era de făcută? Funcționarii înjurau 
afară pe stradă și în cârciumele de bere, 
er actele sosite din Sibiiu zăceau la ca
lea ferată. In strîmtorea acesta, o parte
din acte fură îndesuite în vechia can
celaria a inspectoratului de dare, er cea
laltă parte în sala de bală a orașului și 
în cele' două-trei camere ale birtului. 
Astfelă în localulă veselei Terpsichore — 
ori mai binedisăîn birtă— sgârie acum 
penele a cjece omeni și se socotescă dă
rile, spune „Kolozsvâr11. Totu aci se 
voră juli și despăgubirile pentru regalii, 
căci abia în Maiu anulă viitoră va fi cu 
putință a se găsi ună locală potrivită.

♦ A *
Uniformarea funcționarilor^ de statu 

austriac! e proiectată de ministru lă pre
ședinte Taaffe. Uniforma va consta din 
tunici vercll croite ca tunicile oficeriloră 
de marină, din pantaloni verdl, șepci 
vercll croite ca ale oficeriloră cu șindre 
de aură, săbii scurte ca cele de marină 
cu mâneră de aură, der fără porte-epee 
(ciucure), pălării în trei colțuri. Haiducile 
pe tunici suntă de diferite colori, după 
ministerele de care se țină funcționarii. 
Semnele de dinstincțiune suntă stele 
aședate pe capaculă de pe umără. In 
serviciu funcționarii voră trebui să părte 
uniforma, er afară de serviciu numai

decă voiescă. Proiectulă se va presenta 
în curândă consiliului de miniștri, spre 
a lua o decisiune.

* * *
Ună regimente de țigani. La iniția

tiva principelui Enikeeff, ministerulă de 
resbelă rusescă ’șl-a propusă a compune 
ună regimentă de cavaleriă neregulată 
de țigani. Etă ce cjice ministru de res
belă Wanovsky în acestă originală pro
iectă :

„Din țigani cu înlesnire se potă 
forma companii de cavaleriă neregulată. 
Aceste companii potă aduce însemnate 
servicii patriei pe timpă de resbelă. Re- 
gimentulă de cavaleriă, compusă de ți
gani, va forma ună elementă forte bună 
ca regimentă partisană (partizanskii polk). 
Pentru acesta necesară e a disciplina pe 
țigani. In orl-ce guvernămentă, țiganii 
trebue să fiă concentrați pentru ună a- 
nume timpă ; decă într’ună guvernămentă 
suntă puține familii țigănești, se pote 
face concentrare în locuri anume deter
minate, unde se voră aduna țiganii din 
două-trei guvernamente. In aceste punc- 
turl se voră face eserciții și manevre. 
In casă de resbelă, contingentulă țiga- 
niloră călări s’ar pute forma din toți ți
ganii val 11 dela vârsta de 20 ani pănă 
la 50 inclusivă. Acești țigani voră fi 
înarmați cu berdancl, șașcl, lănci, care 
voră fi ținute în arsenală și date pe 
mâna loră numai pe timpulă manevre- 
loră11.

Cum vă place acesta ? întrebă co- 
resp. „Tel. Rom.11 din Bucurescl. După pă
rerea mea ar fi mai nimerită a forma 
ună regimentă de țigani îuri de cai, în
sărcinați pe timpulă resbelului cu sin
gura misiune de a fura caii dela inimici. 
Pe acestă terenă faraonii suntu tari.

Kossuth. Kulturegyletulu.
țliarele din afară aducă soirea, că 

guvernulă italiană are intențiunea să 
dea afară din Italia pe Kossuth, fiindcă 
cu ocasiunea visitei ce i-au făcut’o la 
Turină Ungurii, cari s’au dusă la espo- 
siția din Pnrisă, a ținută o vorbire, 
prin care a agitată în contra alianței 
triple. Fiindă intrebată Kossuth de cătra 
omenii foiei „Budapesti Hirlapu, decă 
e amenințată cu isgonirea din Italia, 
revoluționarulă a răspunsă, că nu scie 
nimică și nici nu crede să fiă adevărată 
soirea. Der vorba acea, de unde nu e 
focă nu ese fumă, și agitatorulă Kossuth 
o pote păți și acum la bătrânețe.

Intr’unu articula alu lui „Pești Na- 
plou, în care se vorbesce despre espul- 
sarea lui Kossuth, se storisesce, că unele 
cercuri din Viena, negreșită că și cele 
cimprejurulăMonarchului, suntă forte in
dignate fiindcă Kalturegyletulă ardelenîn 
adunarea sa dela'Gherla, pentru care se ru
gase și obținuse săfiă de față ună represen- 
tant ală împăratului, a alesă pe Ludovică 
Kossuth membru de ondre ală său.

Cum se vede, începe a i-se înfunda 
vulpea’n sacă și Kulturegyletului.

Corespondența „Gaz Trans.“
Arghihatu (Selagiu) 1889 18/VIII.
Onorată Redacțiune! Nu potă să 

mai tacă bucuria, în care înotă din pri
cina progresării treptate cu care ne pu- 
temă mândri noi subcodrenii români și 
cătră care, deși între obstacole seculari, 
totuși cu stegulă fâlfăindă înaintămă. 
Nu cugetați că voescă a mă svârcoli la 
tacturi politice, — nu, căci noi cești 
pacinicl, decă suntemă lăsâțl în pace, 
ne aflămă în ale nostre. Voescă însă 
în câteva șire a vă aduce la plăcuta-vă 
cunoscință, că la noi aici, unde abia o 
mână de poporenl români suntă, anumită 
86 de fumuri, suntemă și ’să uniți în 
gânduri și simțiri ca creștini buni, a- 
vândă conducători bravi atâtă în locă 
câtă și în vecinătatea nostră, cum e 
d-lă G-eorgiu Popă de BăsescI, la ale 
cărui fapte totă românescl, decă stămă 
a-le chipzui, ne jocă inima de bucuriă 
și din inimele nostre răsună strigătulă : 
„Dumnedeu să ni-lă trăescă la mulțl 
ani buni în pace și sănătate11. Vădândă 
sătenii noștri, cum alte sate de prin 
vecini d. e. Asuagiu, BăsescI, Băița, 
Selsigă, la sfătuirea patronului G. Popă 
îșl ridicară biserici pompdse, unde alergă 
de a afla mângăere sufletescă dosedițl 
fiindu în multe chipuri bieții românașl, 
s’au pusă la sfată bună, din sfată a por
nită activitatea și de doianlîncoce și-au 
strînsă din deciuelă 2000 fi. după soco- 
tela făcută în 1 Iulie a. c.

Acum s’au sfătuită să cumpere locă 
bisericei ce se va edifica după vre-o 3 
deciuell încă, și afară de astă deciuelă, 
ca bisarica totdeuna să aibă bunurile ei, 
voră să zidescă ună grânară bisericescă, 
care să dureze din nemă în nemă.

Pentru astă dată numai atâta vă 
scriu, mai pe largă și mai multă promită 
a vă scrie cu altă ocasiune. Câtă de 
curândă vă voiu face răvașă și despre 
școla românescă dela noi, la care elevii 
ru dragoste umblă, îșl cunoscă chemarea 
loră vădândă astea dela ai loră, ba 
suntă nisce copilași micuți, cari vină la 
școlă fără să fiă îndatorați și totă în
trebă, că când va veni domnulă cela bună 
(adecă d-lă Gerge Popă) să le dee și 
loră cărți ca să potă ceti, „căci de pe 
acelea vomă înveța maieu draga"', dim ei.

Vă voiu scrie despre corulă formată 
de vre-o 2—3 ani numai, der înălțătoră 
de inimi.

Șcdla ni-e visitată de d-lă notară 
locală Ioană Szabd, care nu atâtă din 
oficiu câtă din simțulă său verde ro
mânescă se grijesce de tdte, în biserică 
ne înalță solemnitatea cu tonulă său

făcea în cambiu (poliță). Acești omeni 
încă și mai târdiu mă încurajară în acea 
perere, că eu posedă ună isvoră de bo
găția nesecată, deși cu mine începu a 
merge tare spre sărăciă. începusem
a-ml negligia nevasta, care nu rară mă 
admonia, și căreia îi diceam adeseori
„prostă de pe sate11 și altele. Și când 
însuși m’am convinsă, că mergă înapoi, 
am pornită pe alte căi greșite. Am fostă 
prea mândru a lua bani pe hipotecă, căci 
voiam să nu scie nimeni, că mie îmi 
trebuescă bani, și îmi propusesem să iau 
sume mari pe polițe, cari se totă pre
lingeau și se măreau. Acum făcui și 
altă prostiă, vândendu-ml fânulă mai pe 
nimica. Deși duceam, mare lipsă- de 
gunoiu, eu diceam, că vitele mari nu 
se renteză și îmi procuram oi, pe cari 
mai târdiu le vândui mai pe nimica, și 
moșia mi-am dat’o în arendă unui oieră, 
și fiecare schimbare de felulă acesta mă 
costa o grămadă de bani. Tote acestea 
însă nu m’au adusă la acea cunoscință, 
că eu portă totă vina, ci tote le pu
neam în spinarea „timpuriloră rele,11 și di
ceam în gura mare, că agricultural diua de 
astădl e ocupațiun'ea cea mai nerentabilă 
dintre tote. Acum alungată flindă dela 
moșiă și casă, unde se află unu fiu de

ai Jidaniloră amintiți, precum vedeți, 
trebue să alergă cu bâta în mână dela 
târgă la târgă, ca să-mi câștigă pânea 
de tote dilel©, pe când mai înainte nu 
îmi puteam procura o trăsură destulă 
de comodă. Acum vădă și eu, că părinții 
mei trebuiau să-mi dea altă crescere, și 
că tata cu multă mai bine făcea, să mă 
fi crescută ca ună omă sîrguînciosă și 
cruțătoră, și să mă fi lăsată să învăță 
ceva de Domne-ajută, decâtă să grămă- 
descă la avere, pe care nu-o am putută 
cârmui. Acum Nicolae, spune cum ți-a 
umblată ție? Nicolae cu capulă răzimată 
pe mână dise:

,,Eu vădă, căvouă v’a surîsă noro- 
culă, deși nu v’ațl sciută folosi de elă. 
Eu despre mine asta n’o potă di°e, cu 
tote că o parte însemnată din vină cade 
asupra mea. Eu am eredită dela tatălă 
meu o moșioră neînsemnată, și am lă
sată ună postă bună ce l’am fostă avută 
ca inspectoră la o mosiă baronescă, nu
mai pentru atn’l cerca odată noroculă 
să fiu de capulă meu. Deși n’aveam ună 
capitală mai mărișoră, mi-am propusă 
a-ml cumpăra o moșiă mare și scumpă, 
fiindcă nu’ml cereau decâtă o sumă mică 
ca plată înainte. Sedusă flindă ’mi-am 
cumpărată, acea moșiă scuturându-mă de

totă crucerulu, așa încâtă nu ’ml-a ră
masă nimică spre a o pute lucra. ’Ml- 
am propusă să facă ceva frumosă și 
rentabilă, adecă să ridică ună pământă 
săracă și puțină produotivă, dăr nu 
’mi-am socotită ostenelele nesfârșite 
și împreunate cu spese enorme, n’am 
socotită câți ani trece lucrulă înzadară, 
decă nu am capitală corăspundătoră 
spre a pute aduce ună pămentă sterilă 
în timpulă celă mai scurtă la producti
vitate. Dupăce m’am aședată cum se 
cade pe acestă moșiă părăsită, am pă- 
țit’o și cu căsătoria, căci pe tot-dearân- 
dulă unde băteam; la ușă, se codeu fe
tele mai de Domne-ajută, ele nu. voiau 
să mă însoțescă la acea moșiă. Abia 
aflaiu una, care avu curajulă, der bani 
ca’n palmă, pe când eu aveam lipsă de 
ei ca nimeni altulă. Cu tote acestea însă 
trebue să mărturisescă spre ondrea so
ției mele, că ea !mi-a fostă unica mân
gâiere, ’ml-a fostă credinciosă în tote 
năcazurile, ce le-am întâmpinată și că 
nu ’ml-ar păre rău, când totă ce mai 
am ml-s’ar prăpădi,, numai ea să’ml 
rămână. Se dice, că omenii săraci nu 
au norocă mai mare ca cei bogați, a- 
cesta totă nu’ml vine a crede, căci ei 
simțescă lovitura, care lovesce în căsuța

loră slăbuță cu multă mai tare. Ei, așa 
s’a întâmplată și cu mine. Am trecută 
prin tote câte le pote întâmpina ună 
omă ca mine : ani săraci, căci decă era vr’o 
lipsă la mine, era cu carulă, daună prin 
grindine, morte în copii, precum și per- 
dere în vite, se totă învârtiau în jurulă 
meu, prelângă acâsta pe deasupra munca 
cea mare și grija, că cum potă să iesă 
mai bine la cale, așa încâtă adeseori 
îmi învidiamă servitorulă, care după-ce 
îșl isprăvia lucrulă se culca odihnită. 
Eu adeseori mă miră cum de mai tră
escă, și cum mă mai aflu pe moșioră, și 
că mă potă ajunge din venitulă ei. Acum 
mă aflu în stare mai bunicică, așa că 
nu mă atingă tote așa de aprope, și mo- 
șidra mea e în stare acum a produce în- 
c’odată atâta ca mai ’nainte, der abia 
cu a decea parte i s’a mai urcată pre- 
țulă. Decă cugetă la ostenela cea 
nesfârșită și nerentabilă ce am avut’o 
și’ml cunoscă greșela cea mare, atunci 
sunt de părere, că trebue să fiu compă
timită, și dorescă ca celă puțină 
copii mei să o ducă mai bine; însă decă 
mă uită cum v’a umblată vouă, atunci 
mai că’ml vine a cjice, că sunt de invi
diată, și eu de bună semă nu mă voiu 
mai tângui. C.
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sonoră; pentru de a-ltt aucji vină omenii 
de alte confesiuni la s. maică biserică, 
și ecă Încă ună motivă, prin care popo
rul» nu trage la birt#, căci acolo vede a 
fi iadul», & rachiul» pământesc» ilu află 
la Biserică, de unde înălțându-se sufletul# 
la ceru, cere dela Dumnecțeu ce-i trebuesce.

VS rogă acestea rânduri a-le publica 
în foia prețuită a D-vostră și anume în- 
tr’ună numără de Duminecă, care din 
grațiositatea bunului d-nă G-. Popă 
ne vine și nouă, pentru care mărini- 
mositate aducă aci tributulă recunoscin- 
ței mele, căci aceea foiă o ascultă cu 
dragă românașii noștri nu numai Dumi
neca, ci și în timpulă loră liberă de 
sera, vină la școlă și cetescă pe rendă, 
de’țl storcă lacrimi de bucuriă au- 
dindu’i. Gm.

Rodna-vechiă, Septemvre 1889.
Eminetulă pedagogă română și bărbat 

de școlă d-lă Vasile Petri, profesoră prepa- 
randială, emeritată redactoră și proprie
tară ală mai multoră foi periodice și 
cărți pedagogice-didactice și școlastice, 
între altele a edată pe spesele sale pro
prii ună „Nou abecedar» româneștii? pen
tru anulă primă și ală doilea de școlă, 
precum și ună „Legendar# româneștii? 
pentru anulă ală treilea și ală patrulea 
de școlă, ambele scrise cu ortografia aca
demiei române. Fiă-care din aceste 
cărți a apărută pănă acuma în mai multe 
edițiunl. Aceste cărți s’au primită și de- 
chiarată de cătră mai multe corporațiunl 
și reuniuni învetătorescl între cele mai 
bune cărți școlastice. D-lă Vasilie Pe
tri, în urma disposițiuniloră ministeriale 
mai nouă, s’a îngrijită, ca cărțile edate 
de D-sa să primescă și aprobarea mai 
înaltă, pe care a și câștigat’o. Cu a- 
cestă ocasiune ambe cărțile „Abcedarulă 
și Legendarulăa de V. Petri au apărută 
în edițiune nouă, adăugendu-se materială 
nou, destulă de instructivă. Prețuia a- 
cestoră cărți este forte mică pe lângă 
voluminosulu materială ce conținu.

Cu acestă ocasiune, am ondrea a 
trage atențiunea Onoratului Publică, și 
cu deosebire a Onorateloră Senate șco
lastice, a direcțiuniloră dela școlele ro- 
mânescl, precum și a părințiloră și a tu
turora bărbațiloră de școlă, cari se inte- 
reseză de crescerea și luminarea fiiloră 
poporului română, ca să procure pentru 
fiii și respective școlarii loră numai cărți 
bune și aprobate de locurile mai înalte, 
căci sciută este, că ori ce carte, ca să fiă 
admisă în școlă, trebue să fiă aprobată 
de cătră ministeriu ori consistoriu.

Eu din parte’ml încă recomandă cu 
totă căldura folosirea cărțiloră edate de 
M. On. D-nă Vasilie Petri, pe cari în 
timpii de 20 ani, în cariera mea de învă- 
țătoră, le-am folosită cufărte bunăsuccesă, 
aflându-le ca cele mai practice cărți pen
tru șcălele poporale românescl, atâtă 
din punctă de vedere metodică, câtă și 
didactică.

Cărțile susnumite se potă procura 
deadreptulă dela Domnulă autorii Va
sile Petri, profesoră emeritată în Năsă- 
udă (Naszod), Transilvania.

Silvestru Mureșiantt, 
învăț, rom. cu diplomă.

Sinodulu archidiecesanu din BSașiii.
Sinodulă conchiămată de Preasfinti-1 

tulă Archiepiscopă și Mitropolită Dr. 
Ionă Vancea și-a ținută în 16 ș. 17 Sep
temvre a. c. în Blașiu ședințele sale, la 
care au participată mulțime de protopopi 
și preoți. După celebrarea s. liturghii, 
pontificândă Escelența sa cu- aprope în- 
tregă capitululă și ună numără mare de 
protopopi, s’a deschisă prima ședință 
printr’o vorbire a capului bisericei, în 
care acesta a arătată resultatele păsto
rire! sale de 20 de ani.

După constituire s’au alesă comisiu- 
nile însărcinate a studia și esamina pro
iectele. La orele 1 a fostă mare masă 
la Metropolitulă.

După amedl la 4 ore s’a deșchisă 
ședința a Il-a, în care comisiunea de 9 
însărcinată cu esaminarea proiectului 

pentru reorganisarea esactoratului archidie- 
cesan# și crearea postului de revisor# șl-a 
presentată proiectulă, supuindu-lă de
liberării ven. sinodă, care cu puțină 
modificare l’a și primită. In sensulă a- 
cestei decisiunl sinodale se înființeză ună 
esactorată constătătoră din 15 membri 
asesori, dintre cari 9 voră fi capitula- 
riștl, er ceilalți profesori ori alțl preoți 
din gremiu.

In Ședința a IlI-a din 17 1. c. ra- 
portorulă comisiunei respective dă ce
tire proiectului de statute referitoră la nou 
întemeiatulă fond# pentru pensionarea preo
ților# deficiențe. Sinodulă primesce pro
iectulă pe lângă unele modificări și în
tregiri. Acestă fondă va purta numele 
de „fondulu Vanceianu pentru pensionarea 
preoților» deficienți gr. cat. ai archidiecesei 
de Alba-Iuliau. Ca isvdre la întemeiarea 
acestui fondă voră servi:

1. Suma de 5000 fi. donată de Es
celența Sa Presânțitulă Metropolith.

2. ContribuirI anuale deocamdată pe 
termină de 10 ani și anume: a) dela 
Escelența Sa Metropolitulă: 100 fi. b) 
dela fie-care domnă canonică câte : 10 fi. 
c) dela vicariu și protopopii actuali câte: 
6 fi. d) dela vîce-protopopl și administr. 
protop. și preoții cari servescă în gre
miu, — luându-se afară preoții-profesorl, 
cari îșl întemeieză însuși fondulă loră 
propriu de pensionare, — câte: 5 fi. e) 
dela parochl, cari după venită se împăr- 
țescă în trei classe câte 5, 3 și 2 fi.

3. Din oferte și contribuirl benevole.
Inaltulă presidiu aduce la cunos- 

cință donațiunea de 100 fL. a parochului 
Metea. — Rev. d. vioară ală Făgăra
șului Basiliu Rațiu doneză apoi o ac
țiune de 100fi. dela „Albina", er M. On. 
D. Dem. Cuteanu v.-protop. ală Chichin- 
delului o acțiune de 50 fi. dela „Huniă- 
ddra“. Ambii se obligă a solvi și taxele 
regulate anuale.

După acestea alu doilea referințe al 
comisiunei amintite cetesce proiectulă 
statuteloră referitore ] a. fondul# viduo-or- 
fanalu întemeiată încă la an. 1838, care 
se primesce pe lângă unele modificări 
și întregiri.

Spre augmentarea acestui fondă 
voră servi:

1. fondulă deja esistentă care trece 
peste 90,000 fi.;

2. doue din trei părți din contribu- 
irile anuale menite pentru fondulă de 
pensionare ală preoțiloră deficienți;

3. dela fiă-care teologă, care se va 
căsători cu o fată de laică și nu de preot 
archidiecesană câte 100 fi., er dela acela, 
care va lua în căsătoriă o fată de con
fesiune streină câte 200 fi.;

4. venitele de pe ună ană ală ace- 
loră parochii devenite vacante, unde re- 
pausatulă preotă nu lasă preotesă văduvă 
și orfani după sine;

5. unele taxe dela promoțiunl, și
6. oferte benevole.
Din acestă fondă voră fi bene

ficiate :
1) preotesele văduve pănă atunci 

pănă ce voră rămâne în statulă vădu
viei și venerându-șl onorea soțiloră de
cedați voră duce o viață morală și esem- 
plară. 2) orfanii preoțesc! după urmă- 
torea scală: a) cei ce voră învăța vre-o 
meseriă pănă atunci pănă ce voră deveni 
calfe; T>) cei ce voră studia pănă la finirea 
studieloră ; c) fetele cu crescere bună 
păna la timpulă măritărei seu pănă ce 
voră deveni maiorene. d) feciorii, cari 
nu voră învăța nici măiestriă nici școlă, 
pănă la 16 ani, și e) fetele fără de 
crescere recerută asemenea pănă la 16 
ani.

Ambele aceste fonduri se voră ad
ministra de cătră Ven. Capitulă Metro
politană și despre manipulare se voră 
da în fiecare ană pe cale cerculară ra- 
țiocinii formale și publice.

In ședința a IV-a (ultima) sinodulă 
primesce pe lângă unele modificări pro
iectulă privitoră la procedura ce e de a 
se observa spre stirpirea concubinateloră. 
— Preasânțitulă Archiepiepiscopă și Me- 
tropolită mulțămesce apoi membriloră 
sinodului pentru adhesiunea, iubirea fi- 
escă și zelulă ce l’au arătată er părint. 
vioară Basiliu Rațiu mulțămesce în nu
mele întregului sinodă pentru înțelepta 
conducere și părintesca iubire și pentru 
neprețuibilele jertfe aduse de Escelența 
Sa pentru prosperarea învățământului, 

înflorirea bisericei și mângâierea atâtă a 
clerului câtă și a credincioșiloră archi- 
diecesanl.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS."
(Serviciulfl biuroului de coresp. din Pesta.)

Leva, 21 Septemvre. La. ban
chetă 4ise ministrulă - președinte 
Tisza, că omulă publicității tre
bue se aibă în 4iua de a(ți cura- 
giu spre a păși în contra cleveti- 
riloru și defăimărilor!!. Elu toastl 
pentru aceea, ca se sosescă tim
pulă adevăratei culturi și libertăți, 
care respinge armele suspiționării.

Berlina, 21 Septemvre. Se asi
gură, că în diplomația rusescă se 
voră face în curendu mai multe 
schimbări.

Roma, 21 Septemvre. Părechea 
împărătescă germană va sosi în 
14 Octomvre în Monza, va pleca 
în 17 Octomvre la Genua unde 
se va înbarca pentru Neapole.

Belgradu, 21 Septemvre. Metro- 
politulu Mihailă a primită marea 
cruce a ordinului Sf. Sava.—După 
unii deraliarea trenului de persâne 
este a se privi ca ună actă de răsbu- 
nare ală câtorva funcționari des- 
tituițl, după alții ca ună atentată 
în contra Metropolitului Mihailă.

Londra, 21 Septemvre. In urma 
unoră soiri sosite din Petersburg, 
pressa rusescă a primită ordinulă 
de a se reține dela părtinirea cau- 
sei lui Boulanger și de a sista 
publicarea de articull ațîțători 
asupra Bulgariei.

ecoitomiA.
JOeBjpre cassele de păstrare.*)

*) După Smiles-Schramm.

II.

Din diferitele soiuri de casse 
de păstrare, vomă aminti aici mai 
întâiu cassele de păstrare școlare, pen
tru tinerime, cari au fostă introduse 
mai întâiu în Germania și cari ar 
trebui introduse și la noi pretu
tindeni.

Suntă mai multă ca 60 de ani 
de când s’a înființată o asemenea 
cassă de păstrare școlară în Gos
lar, în 1833 a urmată una în 
Apolda și dela 1848 încoce aceste 
casse de păstrare în s’au lățită 
totă Ger- mania.

PretutidenI, unde s’au înființat 
cassele de păstrare școlare, ele au 
fostă salutate cu mare bucuriă de 
cătră poporațiuue. Ele au ajutată 
pretutindeni a micșora grijile și 
năcazurile, der totodată — și 
acesta e folosulă loră de căpete- 
niă — ele au dată ună puternică 
îndemnă tinerimei de a fi sîrgui- 
tore, păstrătore, iubitore de ordine 
și cumpătată. De urmările rele, 
de cari se temeau unii la înce
pută, precum : seducere la invidiă, 
lăcomiă de bani, furtă, nu s’a au
rită nicăiri ni mică. Adevărată, că 
nici ună așe4emântă omenescă nu e 
desăvârșită; și celă mai bună e 
espusă abusului. Der pe lângă 
micele rele, pe cari o bună con
ducere le pote ușoră încunjura, 
aduce crescerea în virtutea păs
trării atâtă binecuvântare, încâtă 
nimeni nu se mai p<5te îndoi de 
bunătatea și folâsele ei.

Cea mai însemnată este ade
vărata cassă de păstrare școlară în 
școlă poporală. Ea privesce pe fiă- 
care copilă din poporă; ea dă 
cea mai mare garanțiă, că se păs- 
treză cum se cade; ea ține mai 
tare laolaltă pe păstrătorii ei ca 
ori ce altă cassă de păstrare aju- 
tătăre. Adevărată, că cele mai 
multe casse de feliulă acesta nu 
se facă mari. Der din picături se 
compune marea, și așe4ămintele 

publice școlare suntă totdeuna de 
cea mai mare însemnătate. Cassele 
de păstrare ale tinerimei școlare 
suntă asemenea nenumărateloră 
isvbre, ce curgă lină murmurândă 
și cari numai în mulțimea loră 
facă laolaltă ceva mare, cari însă 
curgă modestă mai departe, decă 
omulă pășesce peste ele. Binecu
vântarea loră totuși o aducă. .In 
rîulă celă mare curge încă apa 
isvorului. Tinerimea care a învă
țată și în privința economică ceva 
în școlă, va șei să o dovedescă 
acesta și în vieța practică. Și 
rîulă, curentulă vieței, atâtă în ce 
privesce câștigulă câtă și gusta
rea, va fi mai bună și mai curată, 
decă va fi nutrită din isvâre mai 
curate. Nu e 6re lucru întristătoră, 
ba de multeori înspăimântătoră a 
vede, câți bani se prăpădescă toc
mai de cătră tineri, cari mai în
tâiu ar trebui să învețe cum să 
câștige, prin pofta de gătelă și de 
petreceri, prin aceea că beau, fu- 
meză ș. a.? Cuvintele gole au a- 
jutată pănă acuma forte puțină. 
Așe4ăminte publice de crescere 
anume îndreptate înpotriva unoră 
asemeni stricăciuni promită mai 
multă ca ori și ce o îmbunătățire 
a aceloră neajunsuri. Pentru ca 
omulă în vârstă, țeranulă economă 
ca și lucrătorulă și cărturarulu 
dela orașă să pâtă păstra, trebue 
se se dedeași să se esercezeîncă din 
cele mai fragede tinerețeînpăstrare. 
Prilegiu la acesta îi dă cassa de 
păstrare școlară. Deja școlarulă 
să învețe, de a nu se îngriji numai 
pentru sine însuși, ci de a ave 
totodatătă puțină grijă și pentru 
alții, în credință și frica lui Dum- 
ne4eu, cu mulțămire și recunos- 
cință, cu deșteptarea înțelegerei 
pentru binele comună în școlă, 
biserică și comună.

Ună grăunte de prevedere, de 
precauțiune e mai bună decâtă o 
maja de medicamente (lecuri). 
Cassa de păstrare școlară s’a do
vedită ca o armă minunată în 
luptă contra patimei beției, ea s’a 
dovedită ca ună mijlocă puternică 
de a cresce școlarii în înțelesulă 
de a face bine cu banii păstrați. 
Președintele reuniunei pentru cas
sele de păstrare ale tinerimei în 
Germania încheiă ună apelă, în 
care provâcă a se înființa pretu
tindeni asemeni casse, cu cuvin
tele : „Năcazurile timpului ceră 
ună ajutoră puternică, 6meni ai 
faptei. Voi, cari voiți a fi omenii 
faptei, luați și acestă operă în 
mâna vostră! Tinerimea este ună 
pământă prospătă, care decă îșî 
primesce adevărata sămânță, nu 
rămâne datoră cu rodele sale. Cu 
câtă se va lucra mai credinciosă 
și mai seriosă, cu atâtă mai mare 
va fi binecuvântarea cerului."'

Afară de aceste casse de păs
trare școlare resp. pentru tinerime 
suntă în Germania diferite casse 
de păstrare în favârea junimei. 
Astfelă esistă de pildă în Dresda 
dela 1876 o reuniune pentru în
zestrarea confirman4iloră, care a 
plătită în 10 ani peste 88,000 de 
mărci pentru confirman4l. Reu
niunea de păstrare din Schemnitz 
pentru confirman4i are astă4i 7000 
membri, cari posedă vre-o 30,000 
de cărticele de păstrare. Acestă 
reuniune învârte pe ană, intrări 
și eșiri, vre-o 500,000 mărci. La 
Pasci 1888 s’au plătită confirman- 
4iloră 60,000 mărci. Aceste cifre 
arată nisce succese forte îmbucu- 
rătbre, mai alesă decă vomă ave 
în vedere, că ele s’au adunată 
totă din cruceri și groșițe.

Din partea singuraticilor posesori 
de fabrici, stabilmente ș. a. li-se dă 
lucrătoriloră prin anumite casse de
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păstrare pentru fabrice ocasiune de 
a-șl aduna unu mi cu capitală și 
aceste așe4ăminte suntu sprijinite 
și de cătră statu.

Dedrece, precum amu arătată 
nu se pdte da destulă ocasiune 
omului spre a păstra, a fostă unu 
mare merită, ce și l’a câștigată 
ună Englesă cu numele Charles 
William Sikes prin aceea, că mai 
întâiu avu idea de a folosi oficîele 
poștale în Anglia ca casse de 
păstrare. Acestă ideiă a fostă rea- 
lisată de Gladstone în 1861. Deja în 
1862 numerulă depuneriloru în 
cassele de păstrare ale poșteloru se 
urca la 639,216, representându o 
sumă totală de 25,376,000 florini 
și pănă la finea anului 1878 nu- 
mărulă depuneriloră s’au încincită. 
Astfelu la o poporațiune de vre-o 
34 miliâne s’au făcută într’unu 
ană 3ys milione de depuneri în 
cassele de păstrare la poște, în 
sumă de vre-o 1172 milione flo
rini, și din ană în ană s’au între
buințată cassele de păstrare ale 
poșteloră în Anglia. In totală au 
fostă împărtășiți la cassele de 
păstrare ale poșteloră în Anglia 
la finea anului 1878, 1,892,756 
păstrători, și 365 milidne florini 
se aflau ca depuneri în mânile 
guvernului englesă, care le admi- 
nistreză printr’o deosebită autori
tate. Alte țerT, ca Francia, Belgia, 
Italia și Austria, er în timpulă 
mai nou și Rusia au introdusă 
asemenea casse de păstrare la 
poște, vScțendă succesele mari, ce 
le-au dobândită ele în Anglia. 
Aceste casse facă posibilă cea 
mai grabnică punere în lucrare a 
păstrării, căci în cele mai multe 
localități se află oficii poștale, nu 
înse și casse de păstrare.

In Darmstadt (Germania) Wilh. 
Schwab a înființată la 1880 așa 
numite casse de păstrare cu cruceriulu, 
cari au avută asemenea ună re- 
sultată favorabilă, fiindă o imita
ția a casseloră de păstrare: „Penny “ 
din Anglia și fiindă destinate pen
tru asemeni persone, cari potă 
seu voră se păstreze numai sume 
de totă mici.

Grija cea mai grea a omului 
săracă este cum se’și plătescă 
chiria locuinței și cum se-’și a- 
dune erna banii pentru lemne și 
cărbuni. Mai alesă când erna e 
forte frigurosă și dureză multă, 
ajungă mulți în cea mai maremi- 
seriă. Mulți suntă siliți atunci a 
cumpăra pe datoriă, și tocmai pen
tru că suntă așa de săraci, plă
tescă materialulă de încălcțită 
multă mai scumpă ca cei bogați, 
cari potă cumpăra marfă bună 
la timpă în mari cantități și mai 
eftinu. De aceea în Germania în 
multe locuri s’au înființată casse 
de păstrare pentru chirii și pen
tru lemne și cărbuni. Se adună 
creițarii dela 6menii săraci și li 
se dau erăși înapoi, cu seu fără 
dobândă, ca să-și plătescă chiria 
și să-și cumpere materialulă de 
încălc] ită.

Și cu tâte aeeste așecjăminte 
forte numerâse de păstrare, Ger
manii se jăluescu, că ele nu se 
întrebuințeză în măsură așa de es- 
tinsă, precum ar cere binele în
tregului poporă și mai alesă a 
clasei muncitore și servitore. S’a 
observată de pildă, că servitorele 
păstreză acum multă mai puțină 
ca înainte și că mai de locă nu 
se împărtășescă la cassele de păs
trare. Odinibră o servitore seu 
slujnică, când se mărita, avea lada 
plină cu pânză, rufe, haine păs
trate. Acum cheltuescă totă ce 
câștigă pe mândrii și gătelă și 
n’au aprăpe nimică când se 
mărită.

Unu mare dușmană ală păs
trării e risipa și ușurința omeni- 
loru tineri din cj-iua. de ac|î, cari 
devină totă mai sălbatici prin mo
ravurile loră stricate și prin aceea, 
că suntă nepăsători pentru o vieță 
strictă morală, activă, cumpătată 
și economică.

Junimea este, în care se ra- 
4imă viitorulă poporului. De a- 
ceea este forte de lipsă, ca să se 
combată luxulu, efeminarea, pa
tima de a umbla totă numai după 
plăceri și patima beției și a mâu- 
driiloră proste, și să se deștepte 
și cultive simțulă pentru o no
bilă, binefăcătore și din punctă 
de vedere economică înțeleptă în
trebuințare a banului.

Tipuri to visța animalslorl 
Pentru poporft și tinerime de Dr. Carol Rothe 

Traducere liberă.
Animalele vertebrate.

Mamiferele. 
(Urmare.) 

Hiena.

Hiena este numele acelui ani
malii nevinovății, despre care s’au isto
risita multe întâmplări spăimântătore. — 
Marele observatorii ală animalelorîî, 
Brehm, a fostă cumpărații în Egipetti 
două hiene vărgate, pe cari le-a ținută 
slobode prin curte, fără ca să fi încercate 
vre-odată să fugă. Ele veniau la elă și 
îlă cercetau în odaia ce se afla în catulă 
alo doilea; când prânefia, le aședa câte 
odată lângă elă la mesă. Ele cerșescă 
ca și cânii după bucătari, zacharulii Î10.
mâncau forte bucurosă, asemenea și pâ- 
nea le plăcea de minune, mai alesă 
când era înmuiată în ceaiu. Hienele se 
jocă ca și cânii. Când erau despărțite 
ore-care timpă, atunci se salutau la re

unui divană (canapeauă) cătră spatele
acelui divană. Ună prietină ală casei a 
voită odată să încerce, că ore nu s’ar 
putea acestă animală desvăța de acestă 
datină. Elă se aședâ într’o (fi astfelă pe 
acelă divană, încâtă acoperi loculă, pe 
care sărea bucurosă acelă bărbătușă.

Când voi bărbătușulă să sară ca și 
pănă aci pe acelă locă, se lovi de prie- 
tinulă casei, care durmia la părere și 
nu se mișca de locă.. Animalulă încun- 
giurâ de vre-o câteva ori acelă divană 
și se încerca a sări diD nou. Când a 
văcfiită că pedeca nu se depărtâză, s’a 
apropiată de ea și încercă prin înpin- 
gerl cu botulă și cu fruntea a depărta 
dela acelă locă pedeca. Der înzadară ! 
0 săritură repețită și încercări făcute 
din nou spre a’lă mișca p’acelă omă, de 
sine se înțelege că nu au avută nici o 
urmare îmbuc-urătore. Atunci îșl perdu 
bărbătușulă de veveriță răbdarea. Ca 
turbată sări pe mâna omului și îșl îm
plântă binișoră dinții în mână, care îm
prejurare sili pe prietinulă casei sâ sară 
din acelă locă. Acum devenindă loculă 
liberă, bărbătușulă începu a sări încolo 
și încoce pe loculă acela iubită.

Cloțanultt (guzgartulâ).

Șorecii și cloțanii suntă fărte ade
seori îmblândițl și învâțațl a săvârși 
multe lucruri măestre. Mai multă decâtă 
despre nisce jucării ale acestoră animale 
se face amintire în istoriora de mai la 
vale, ce o împărtăsesce ună observatoră 
ală naturei:

„Eu numesimțiam bine“, istorisesce 
acelă observatoră, „și pentru aceea am 
rămasă în o dimineță cu o ără mai 
multă în pată ca de obiceiu și mă ocu
pam cu cetitulă. Deodată însă audă fă- 
cendu-se ună sgomotă în ună ungheță; 
mă uitai într’acolo și vădă eșindă din 
o gaură ună cloțană și după elă numai 
decâtă altulă. Mai întâiu ei înaintară cu 
o prevedere forte mare, uitându-se în 
tdte părțile cu ochii loră cei strălucitori. 
După ce se simțiră siguri, fugiră încolo 
și înebee prin odaiă căutândă ceva de 
mâncare. Intr’ună locă se aflau nisce 
fărîmăturl de pane și de jimblă și eu 
așteptam să le mânce de față cu mine, 
der acesta nu s’a întâmplată, ba ce-i mai 
multă ei fugiră iute în gaură. Eu cre
deam la începută, că ei mă voră fi ză
rită și pentru aceea s’au băgată în |

vedere cu strigăte de bucuriă.
In menagerii se află forte adesorl 

și hiene, și suntă silite să îndeplinescă 
la porunca îngrijitorului loră totă felulă 
de măiestrii.

Nevestuica.

Pe câtă de răutăciose și sălbatice 
suntă peste totă tote felurile de jderi, 
totuși suntă multe esemple că și aceste 
animale se potă îmblândi. Așa se isto
risesce, că o domnă engleză a fostă îm- 
blândită între alte animale și o nevăs- 
tuică ; acesta bea laptele totdeauna din 
mânile domnei sale, durmia (fiua Pe 0 
perină, er noptea în cușculiă. — Se juca 
ca și ună câne cu degetulă domnei sale 
și i-se suia pe mâni și pe capă. Ea cu- 
noscea glasulă domnei sale dintre 20 
de persone și când domna voia să plece 
undeva, se încerca în totdeuna a o în
soți. Acestă animală era întotdeuna cu- 
riosă; când era deșchisă câte o cutiă, 
ba și când prindeai în mână câte ună 
petecă de hârtiă, se apropia să vecjă și 
ea, că ce este acelă obiectă; sa juca fără 
frică cu o mâță și cu ună câne.

Despre ermelină și dihoră încă sunt 
esemple, că au fostă îmblândițl.

Ordinea a 5-a: Pinnipedia.
Cele mai numerose animale din 

acestă ordine suntă fără îndoielă cânii 
de mare.

Cânii de mare suntă nisce animale 
răpitore, cari trăiescă în apă.-. Ei suntă 
în multe privințe asemenea cu animalele 
din ordinea premergătore. In privința 
spirituală cânii de mare stau înapoia 
animaleloră răpitore de pe uscată, der 
totuși suntă esemple, că cânii de mare 
au fostă îmblândițl și folosiți la prinde
rea pesciloră. De însemnătate este și 
acea împrejurare la unele soiuri ale aces
tora animale, că varsă lacrăml de cum
va se întâmplă ca să fiă lipsiți de puii 
loră. Când este periculă, atunci muie- 
rușca îșl duce puii în gură, der îi pără- 
sesce când este urmărită și atunci-,.apoi 
este râu tractată de bărbătușă. Ursulă 
albă seu de mare se veselesce forte 
tare când vede că se jocă puii câniloră

de mare și îi linge pe cei mai tari, cari 
au învinșii pe frații lorii. — Alte soiuri 
de animale din acestă ordine nu bagă 
de loch în seină când puii lorO suntă 
uciși.

Ordinea a 6-a : ProsimâiBe seu semi- 
maimuțele..-

De acestă ordine se ține o grupă 
micuță de nisce maimuțe, cari trăescă 
pe insula (ostrovulă) Madagascar ; aces
tea animale umblă mai numai noptea și 
fața loră este acoperită cu pâră. Ele 
suntă adeseori forte fricose, der pacinice 
și bune la inimă.

Ordinea a 7=a :

Rodătorele, ce-i dreptă, nu posedă 
mari daruri spirituale, der totuși boldulă 
acela de a îndeplini lucruri măestrite, 
pe care îlă arată la facerea cuiburiloră 
și a locuințeloră cu mai multe încăperi I 
prin grope, precum și îngrijirea unora 
de mijloce de traiu pentru anotimpurile 
mai frigurose, documenteză că ele îșl 
potă socoti multe lucruri înainte. Chiar 
și epurele, pe care îlă țină omenii de 
prostă și lașă dă dovedi de viclenia și 
curajă.

Veverița.

In o familie erau ținute de mai 
multă vreme vre-o câteva părechi de 
veverițe. Acestea au și făcută adeseori 
pui, cari au fostă de mai multe ori cres
cuți mari. Bărbatulă familiei celei mai 
bătrâne și-a fostă însușită unele năravuri 
și nu putea fi desvățatu de ele. Intre 
altele avea datină a face câte o săritură 
de plăcere dela radimulă de lături ală

gaură; der m’am înșelată, căci după 
vre-o câteva clipite ei veniră ârășl la 
ivelă, der nu singuri, ci însoțiți de o 
muerușcă forte mare de cloțană, pe care 
o împigaau și trăgeu pănă ce au scos’o 
afară din gaură, aducendu-o apoi la lo- 
culă unde se aflau fărîmăturile. Eu nu 
îmi puteamă închipui ce va să însem
neze acesta, pănă ce în urmă am obser
vată, că muerușcă cea bătrână era orbă, 
căci am vădut’o că pipăia după fărîmă- 
turi pănă ce le ajungea; și fiind că se 
și mișca cam greu, îi aduseră cloțanii 
cei mai tineri, cari de bună semă voră 
fi fostă puii ei, fărîmăturile chiar în 
apropiere, fără de a se întinde ea la ele. 
Eu bucurosă aș fi întinsă vre-o bucătură 
acelei sărmane muerușcl din prândulă 
ce era lângă mine, de cumva nu mă te
meam că voiu alunga familia cea bravă. 
Dreptă spunendă, am fostă într’adeveră 
mișcată de îngrijirea acea copilărescă a 
animaleloră celoră tinere, cari au făcută 
mai multă pentru muma loră cea nepu- 
tinciosă, decâtu mulți omeni.

CBotanî imblântliti.’ J >
Pe la anulă 1740 umbla ună ger

mană din orașă în orașă arătândă la 
omeni 6 cloțanl îmblândițl. Ună mar
toră, care a vedută acei cloțanl istorisesce 
despre ei următorele: „Când deșchidea 
cutia, în care se aflau închiși acei clo
țanl, nici unulă dintre ei nu eșia afară 
pănă ce nu-i chiăma domnulă loră pe 
nume. îndată ce a strigată pe ună clo
țană pe nume, acesta a eșită numai- 
decâtă afară din cutiă, umbla în două 
piciore pe lângă domnulă loră, se suia 
după aceea pe ună băță și se închina 
apoi dinaintea privitoriloră. După aceea 
aștepta poruncile domnului său: fugi în
colo și înebee pe acelă băță, se prefăcea 
că-i mortă, se acăța la porunca dată 
acum cu piciorulă celă dreptă acum cu 
celă stângă de băță. Plata pentru înde
plinirea acestoră lucruri era, că primea 
libertate a se sui pe domnulă său, a-i 
linge fața și a mânea o jumătate de 
nucă ce-o ținea domnulă său în dinți. 
După ce a îndeplinită celă dintâiu clo
țană acele lucruri, toți ceilalți încă au 
trebuită să le îndeplinescă; plata așiș
derea au primit’o ceștialalțl ca și celă 
dintâiu, afară de unulă, care în locă de 
nucă s’a împărtășită de-o predică mus- 
trătore, dedrece a fostă greșită ceva; 
acestă cloțană a ascultată cu supunere 
și cu capulă plecată predica și s’a as
cunsă apoi rușinată în cutiă. După să
vârșirea acestora cei cinci cloțanl tre- 
buiră să mai facă unele mișcări anumite, 
trebuiră mai în urmă să și joce pe masă; 
după jocă veni lucrulă și la sberăturl și 
cosorârl. Findă că măestrulă a vădută, 
că pe unele domne le-a cuprinsă frica, 
rosti ună cuvântă și numai decâtă a 
fostă pace. In decursulă jocului cloța- 
nulă păcătosă se totă uita pe furișă la 
joculă soțiloră săi.

Epurele.
Epurele se încercă a-șl ascunde de 

venătoră cu multă viclenia culcușulă său. 
Așa elă nu fuge nicl-odată în direcțiune 
oblă ci face adeseori sărituri crucișe și 
curmedișe, numite și minciuni; elă face 
adeseori o cale forte lungă și apoi se 
perde deodată prin o săritură mare în 
laturi. Odată a fostă urmărită ună epure 
bătrână și cu acestă prilejă elă veni la 
culcușulă altui epure, îlă spăriâ pe acesta 
și se aședâ apoi în locuia lui, și scăpa 
prin acestă șireteniă de venătoră. Ba 
s’au vădută epurl urmăriți amestecâdu-se 
printre ciurdile viteloră de casă, unde 
apoi n’au putută fi urmăriți de cătră 
câni. Epurii mai bătrâni suntă cu multă 
mai greu de vânată, decâtă cei mai 
tineri, deorece ei au pățită multe. Decă 
epurii suntă tineri, atunci forte ușoră 
se potă îmblândi, ba se întâmplă, că ei 
încheiă prietiniă cu cânii.

. (Va urma).
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MULTE SI DE TOATE.
Musioanți princiari.

Se numără câțiva printre prinți și 
prințese, ba chiar printre capetele înco
ronate, cari suntă adevărațl artiști. Ast- 
felă regina Victoria și fiă-sa prințesa 
Luisa suntti cunoscute ca organiste di
bace, pe când prințulă de Walles cântă 
cu banjo așa de bine, ca și celă dintâiu 
menestrelii negru. Prințesa de Walles 
cântă pre bine la claviră. Ducele de 
Edinburg cântă cu vibra. Ducele de Con
naught exaleză sufletu’i melancolicii prin 
flautii. Regele Portugaliei e unii virtuoșii 
de mâna ântâiu pe violoncele. Țarulă 
fermecă urechile curtenilor^ săi cu su
netele sgomotose ale unui cometă cu 
pistonă (corne); împărătesa Austriei cântă 
cu citera ca nimeni alta; regelui George 
ală Greciei îi placă clopoțelele, paha
rele' musicale și alte combinațiunl simi
lare ; regina Elisabeta a României e o 
harpistă distinsă, er prințule Enrică de 
Battenberg face minuni cu o bucățică 
de ivoriu acoperită cu o țesătură subțire, 
pe caro o apucă cu dinții.

*

So pricepu animalele unele pe altele?
La întrebarea acesta „Augsb. 

Abendztg.u a primite din Ingolstadt ur- 
mătorele informațiunl interesante : Rân
durile ce urmeză raporteză despre ună 
faptă, care se pote adeveri de martori 
oculari demni de credință. Doi cai de 
călăriă ai unui oficeră superioră stau 
în despărțămintele loră din grajdă unulă 
lângă altulă, ună cală jugănită și o epă. 
Calulă are diua și noptea ună așternută 
grosă de paie, er epa numai noptea, 
deorece diua ar mânca pre multe paie. 
De repețite-orl însă îngrijitorulă a gă
sită tjiua în despărțămeutulă epii paie, 
și fiindcă dimineța totdeuna curăța cu 
îngrijire loculu de paie, nu’șl putea es- 
plica lucrulă. Deci se puse la pândă, ob
servă printr’o ferestră animalele și vădu 
cum calulă arunca paie afară peste gra
tii, er epa le ducea în despărțămentulă 
ei. Câtă timpă aveu amândoi deopotrivă 
paie, -nu era aruncată afară nici ună 
paiu. Cum vine acum calulă să’i dea ve
cinei sale paie, decă elă n’ar sci, că epa 
cere? Trebue deci, că au animalele ună 
drumă de a se’nțelege, ce nici ună pro- 
fesoră de sciințele naturale nu l’au pân
dită pănă acuma.

*
Principele de Monaco.

Prințulă de Monaco — celă mai 
mică principată suverană în departamen- 
tulîi francesă ală Alpiloră maritimi, a 
căruia suprafață face abia a treia parte 
dintr’ună milă pătrată și care numeră 
numai 3127 locuitori, — a murită de 
câteva dile în Parisă. Elă a dusă în 
tinerețele lui o vieță forte aventuriosă

»

și sburdalnică. In etatea lui de 30 de 
ani a fostă actoră la mai multe teatre 
din Paris cu deosebire la teatrulă Porte- 
Saint Martin, unde a jucată în totdeuna 
cu mare succesă. Principele a fostă de-o 
inteligență rară, mai în anii din urmă 
orbise, fără însâ ași perde bunulă umoră. 
Intr’o di dise: „Eu suntă ca împâratulă 
germană Carolă V., care nu vedea so- 
rele apunândă în statele sale.“ După ce 
luase cuminucătura din urmă și sciea că 
more, dise cătră cei dinprejură: „Credă 
a fi în Monaco, căci nimică nu mai merge!“

Bnrsa de mărfuri din Budapesta dela 18 Sept. 1889
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Tergulu de rîmători din Steinbruch. La 16 
Sept. n. starea rîmătoriloru a fostă de 122.407 
capete, la 17 Sept, au intrată 2881 capete și au 
eșită 1426 râmânendă la 17 Sept, ună nu
mără de 123.862 capete. — Se noteză: marfa wn- 
gurescă veche, grea dela 40 cr. pănă la 42— cr. 
marfă ungurescă tineră grea, dela 44cr. pănă la 
447, cr., de mijlocii dela 457, cr. pănă la 46 cr. 
—ușoră dela 48 cr. pănă la 49 cr. — marfă, 
țSrăne'scă grea dela 40 pănă la 42— cr. — de 
mijlocii dela 45— cr. pănă la 46 cr. ușoră dela 
47 — cr. pănă la 49 cr — Marfă de România 
de Bălcony grea dela — cr. pănă ia — cr. tran- 
sito mijlocia grea dela — cr. pănă la — cr- 
înse transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela 4372—44— cr. tran
sito, mijlociă grea dela 4372—44— cr. transito, 
ușoră dela 45—46 cr. Porci îngrășațl de ună 
anU 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 47,.

CairssbI/e pieței Hlrașovft 
din 21 Septemvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump, 9.47 Vfend, 9.49
Argintu românesc!! - „ 9.42 9.45
Napoleon-d’orI - - - n 9.48 H 9.50
Lire turcescl - - - „ 10.73 n 9.76
Imperiali - - - - n 9.73 n 9.76
Galbinl „ 5.56 H 5.59
Scris, fonc. „Albina1*6u/0 „ 102.— n

fi r li ^°/o n 98.50 n 99.-
Ruble rusescl - - - „ 123.— „ 124.-
Mărci germane - - „ 58.20 n 58.50

Cursulu

Semințe

Cu
al

ita
te

a 
pe

r H
ec

t Prețulîî por 
100 chilogr.

dela pănă

Grâu Bănățenesc!! — — —
Grâu dela Tisa 79 8,40 8.50
Grâu de Pesta 79 8.35 8.45
Grâu de Alba-regala 79 8.40 8.85
Grâu de Bâcska 79 8.40 8.50
Grâu ung. de nord!! 79 .— .—

d -p ® o Prețulu per
Semințe vechi 

ori nouă soiulu. .1w 100 ohilgr.

<3 â dela

Secară 70—72 670 6.95
Orză Nutreț!! 60.62 6.10 6.30
Orzii de vinars 62.64 6.80 7.50
Orzu de bere 64.66 8.— 9.50
Ovâsă 39.41 6.65 7.10
Cucuruzii bănăț. 75 5.05 5.10
Cucuruzii altă soiu 73 5.— 5.05
Cucuruzi — — —
Hirișcă n — 5.30 5.60

Producte div.

dela pănă

S o i u 1 i

3.

Sem. de trif.

»
Oleu.de rap. 
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină
n

Seu
Prune

Lictaru
»

Nuci
Gogoși

I»
Miere

N
Ceară 
Spirtil

Luțernă ungur, 
francesă

roșiă 
rafinată duplu

dela Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavonă nou 
bănățenescă 
din Ungaria 
ungurescl 
sărbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brută 
Drojdiuțe de spirt

1SW

43
44.

7.30
58.—

56.—
32.—

37.— 
112.
13.50
18.—

52.

45.—
44.-
7 50

58.50
22 00

57.—
33.-

58.—
58.—
33.—

33.

Bursa din BucurescI dim 6 Sept.
"V alori

Rentă română perpetuă 1875 
Renta română amortisabilă . .

dtto....................................
Renta rom. (rurale convertite) 
Oblig, de stată C. F. Române 

idem idem .... 
împrumutul!! Openheim 1866 . 
Imprumutulă Oraș. BucurescI . 

idem idem din 1884 
Impr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 
Credit fonciarti rurală . . . . 

idem idem . . . .
Credit Fonc. Urb. diu BucurescI 

idem 
idem

Credit Fonc. Urban din Iași. . 
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300

ideal . . 
idem. . .

Banca Națion. ult. div. 73.35 
Dacia-România ult. div. 24 lei 
Naționala de asig. ult div. 18 lei 
Banca Rom. ult. div. fr. 10 . .
Soc. Rom. de Constr. ult. div. 
Soc. Bazalt.Artif. ult.div. lei 27.50 
Soc. Rom. de Hârtie ult. div. 
Soc. de Reas. ult. div. 101. aur 
Națion. de Asig. ult. div. 123.35 
Societ. de Constr. ult. div. . .
Societ. de Hârtie ult. div. . .
Agio în Bursă..............................
Rubla de hârtie.........................

Banca Națion. a României
Scompt.............................................
Avansuri po efecte....................
Avansuri pe Lingouri ....

„Azienda-Phonixu In adunarea gene
rală din 3 ale 1. c. s’au luata decisiunl 
forte însemnate și înbucurătbre. Socie
tatea de asigurațiune în contra incen
diului „AziendcP s’a fusionată cu c. r. 
priv. Phbnix^. Ambele societăți dispuueu 
fiăcare în parte de o afacere forte con
siderabilă, și astfelă prin înpreunarea 
loră s’a formații stoculă însemnați! de 
circa 8 milione florini premii anuale. Mai 
luându-se în considerare împreunarea 
marelorii reserve și sporirea capitalului in 
acții la 2 milidne florini plătiți pe de
plinii, se pote privi institutulă, care în 
viitorii va purta numai numirea „Phonix*,  
ca unulii din cele mai sigure și mai mari 
din patriă, și suntă atâtfi particularii 
câtă și agenții de felicitată pentru acestă 
transacțiune. Asemenea și„Azienda“ ra
mura de vieță schimbă numirea în c. r. 
priv. societate de asigurațiune pe vieță 
„Phdnixu, întru celelalte rămâne neschim
bată. Deorece conducătorii afaceriloră 
Aziendei din Budapesta voră participa și 
mai departe în măsură fbrte mare și la 
conducerea afaceriloră instituteloră cu 
numirea schimbată în „Phîmix1*,  este 
acesta cea mai bună garauțiă, oă și în 
viitoră se voră mănține tradițiunile cu
lante. — Este cunoscută, că o mare 
parte a averei este plasată îu hârtii ale 
statului ung. și că afară de acesta insti- 
tutulă are două palate în Budapesta.
Nru. 9364-1889.

PUBLICAȚIUNE.
Din fundațiunea D-rului med. loha 

Plecker suntă de a se da în împrumut" 
2000 fl. pe lângă siguranță hipotecar" 
și pupilară și pe lângă carnete de 6°/o’

Reflectanții îșl potă procura mai d ° 
aprope informațiunl dela subscrisulă ma" 
gistrată.

Brașovîf îu 7 Septemvre 1889.

Blajristratnffl DrâșBnescl
I<0<00000<000000000
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— —
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Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" îl 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria B. și îu
librăria Niculae Ciurcu.

|H. ARONSOHN & Comp.
BRAȘOVO.

1065.
285.-

Editoră și Redactoră responsabilii : 
Dr. Aurel Mureșianu.

Efectueză la cașuri de strămu- y 
tare dintr’ună locă într’altulă cu 
calea ferată, cu vaporulfl și pe șosele Ț 
transportulă obiecteloră prin £

CARELE LORI) .PATENTATE 2
pentru Y

TRANSPORTUL DE MOBILE g 
ce se închidă. Fiindă aceste cară q 
tapețate completă înăuntru și așe- Q 
date pe arcuri se economisesce îm- 
pachetarea precum și descărcarea 0 
și reîncărcarea obiecteloră.

125,9 XQ
000<000<0000<000000

Turnătoria de ferfi și fabrica de mașini a tai SCHLICK.
SOCIETATE PE ACȚII ÎN BUDAPESTA

FABRICA ȘI DIRECȚIUNEA: BIROULtT ÎN ORAȘÎT ȘI DEPOSITULtl:
VI. Aeuss. Waitzuerstr. 1696—1699. VI. Podmaniczkygasse 17.

GARNITURI DE TREIERATU CUVAPORU ȘI CU VERTEJU (GOPEL). 
Plugiari patent. ale lui SCHLICK cu 2 și 3 fiare. 
Mașini de semenatu în brazdă „HALÂDAS“ 

ale lui Scliliclr.

W Mașini fle seiuM care împrăștie Muntele. "W

/A

A

Pluguri-Koyal patent, ale lui Schlick și Pluguri originale Vidats cu unu fieru, unelte agricole, grape, fărîmti- 
tori de bulgări, tocători, tăietori de sfecle, mașini pentru a scote mustu sfecleloru, sferîmători de porumbii (cucuruzii), 

mori pentru sfărîmatti, mori pentru curățitu, mori pentru măcinatu.
Părți aparținetore de tote sistemele de pluguri pentru reservă ținemu totdeuna în deposilu.—Prețurile cele mai eftine.—Condițiuni de plată favorabile ~ ------------------------- ,-------- _

o

Ps’ețuB’B-casreBî'âe la cerere gratis și franco.
Ne onorămă a aduce la cunoscința p. t. D-loră mușterii, că deși amă mutată partea cea mai mare a birouriloră nostre ce se aflau 

to- 
din

■:

£2

8,18—17

Observare, i
în Budapesta VI., Podmaniczkygasse No. 17, în etablisementulă fabricei nostre aflătoră: Budapesta, VI., Aeussere Waitznerstrasse Nr. 1696—99 
tuși susținemă în interesulă și pentru comoditatea onor, d-nl cliențl ună birou în orașă, în localitatea de mai susă, unde vomă ținea ună deposită 
ote productele nostre de obiecte pentru didirl și de mașini agricole. Cu înaltă stimă

Direcția turnătoriei de Ten și a falnicei (le mașini a lei SCHLICK —societate je acții.

v
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Institute d.e creiitu și de economii
FILIALA BRAȘOVfi

Amaneteză hârtii de vaiereSI DE CELEÂ ROMÂNESGI •5
pănă la 85% din valbrea loru după cursulti de 
anume cu interese de
6% decă suma împrumutului trece peste v. a. fl. 
6%% decă suma împrumutului este sub v. a. fl. 
Informațiuni mai de aprdpe se potii 
dilnicu în biroulu institutului, piață 
90, dela 8—2 ore d. p.

4b și

1000.
1000.
lua
No.

I 
i
I a
i I

IBl

Celă mai bună mijlocu din lume pentru curățita g
este universalulO țn

SĂPUNII DE CURĂTITU MTALURI, I
’ ~J~I

premiată la tote esposițiunile. Pentru metalil, ni' 
aură, argintii, tereștri, sticle și oglindi, pa- -j] 
chetatu în cutii cu câte 100 bucăți. Brutto Un 

43/4 Kilo.

Depositulă principalu 

SIGMUND “jUNGER, 
Budapesta, Revay-Gasse No. 8,

Vencjătorilorii se acordă rabatâ însemnat

Cu mărunțișulil se pote căpăta la 
renumitele băcănii, marchitanii, pră
vălii de metalurl și unelte din tote 

localitățile.
150,6-4

Preparatele antiseptice
ale lui

])s GUST
pentru îngrijirea dințiloru și a g’urei au unu efectu escelentâ, 
curățitoră, conservatorii și întăritorii asupra organeloru gurei.

Aceste preparate conțină afară de cele mai bune materii 
iolosite pană acuma spre acestu scopu, și none mijioce cu unii 
efectu însemnată antiseptică, adecă care împedecă stricarea 
seu putrezirea clințiloru, precum și înbolnăvirea gingiiloră.

I flaconu cu apă de gură ă 50 cr. și ă I fl. 
suficientă pentru mai multe săptămâni.

I cutioră cu prafu de dinți ă 25 cr. și ă 50 cr.
I borcănelă cu pastă de dinți ă 40 cr.

Depositulu principalu la FRIEDRICH STENNEJR, farmacia la 
..LEULtf DE AURIE in Brașovu. 66

" Ârveresi hirietmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg, kdzhirre teszi, hogy 

Albina“ n.-szebeni takarek es hitelintezet brassoi fiok-telepe vegrehajtatonak 
Nika Iuon vegrehajtâst szenvedo elleni 400 frt. tokekoveteles es jârulekai irânti 
vegrehajtâsi iigyeben a brassoi kir torvenyszek a Zernesti kir. jbirdsâg ^terii- 
leten levo, Holbâk hatârân fekvo,

74
131
528
541
719
813
818

1445
1476

a holbâki 41 szâmu tjkvben A%a foglalt 
hr.

73

71

n

71

71

7)

7)

77 

ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban 
neb megielolt ingatlanok az 1889 (ivi ~ .
hor Holbâk kozseg irodâjâban megtartandd nyilvânos ârveresen a megâllapitott 
kikiâltâsi ârban elrendelte. , , ,

Ărverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsaranak 10%-at kesz- 
nenzben vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-âbanjelzett ârfolyammal szâmitott es az 
1881 evi’novemberho 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymimsten rendelet 8. 
S-âban kiielolt ovadekkepes ertekpapirban a kikiildott kezehez letenm, avagy 
az 1881: LX. t.-cz. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl elole- 
ges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Brasso, 1889 evi Iunius ho 30-dn. , . .
A kir. torvenyszek mint tkvi. hatosăg.

540 es
702, 718,

816, 817,

ingatlanra 160
n

n

n

77

73

71

73

n
ârverest

sz.
n

n

77

n

n
Y>

n

n
az
September ho 26-ik napjân deleloti 9 ora-

frt.
n

77

n

n

n

n

n 
frt-ban 

elrendelte, es hogy a fen-

23
19
29

115
14

174
87
20

X EXPOSIȚIUNEA UNIVERSALA DIN PARIS. | 

B Ocasiune unică nentrn visitatorii români! 8
X A se a'drjeSa ■ -gjg X

| GRAND HOTEL DACIA 0 41. Boulevard St. Michel. Paris.
X Hotelieră română. Bucâtâriâ română-francesâ.

104 25_ 23'o»o»omooomaxxxxxKxx)ooc
Sz. 5021—1889 tkv. 161,1_ 1
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K. Lamberger es fia brassoi czeg vegrehajtatănak Bedirianu loan hirsovai 

(Romania Dobrudza) lakds vegrehajtâsi iigyeben a kerelem kovetkezteben a veg- 
rehajtâsi ârveres 371 frt. 10 kr. tokekoveteles es ennek 1888 evi lulius hă 17-ik 
napjâtol jâro 6% kamatai 19 frt. 55 kr. perbeli 9 frt. 65 kr. vegrehajtâsi mâr 
megâllapitott, valamint jelenlegi 5 frt. 50 kr. es a meg felmerulendo koltsegek- 
nek kielegitese vegett az 1881: LX. t.-cz. 144. l-a alapjân es a 146. §-a ertel
meben brassoi kir. torvenyszek (a hosszufalusi dir. jârâsbirosâg) teruleten levo 
Hosszufalu hatârân fekvo a hosszufalusi 1723 sz. tjkbdl iddkozben a hosszufalusi 
2484 sztjkben A-|-3359 es 3360 hrsz. a. foglalt ingatlanaikra 415 frt. ezennal 
megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendeltetik.

Az ârveres megtartâsâra hataridoul 1889 evi September ho 24-ik napjânak 
deleloțti 8 orâja Hoszufalu kozseg irodâjâban tuzetik ki.

Ărverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ât vagyis 
41 frt. 50 kr. keszpenzben, vagy az 1881: LX t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 evi novemberhd 1-en 3333 sz. a. kelt igazsâgiigyministeri 
rendelet 8. §-ban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a kikiildott kezehez letenni, 
avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl 
eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Vevo kdteles a vetelârt 3 egyenlo reszletben es pedig az elsot az ârveres 
napjâtol szâmitando 25 nap ailatt, a mâsodikat ugyanazon naptol szâmitando 30 
nap alatt, a ugyanazon naptol szâmitando 45 nap alatt, minden egyes vptelâri 
reszlet utân az ârveres napjâtol szâmitando 6"/0-os kamatkfial egyuiitt az 1881 
evi Deczember ho 6-ân 39,415/1. M. szâm alatt kelt rendeletben eloirt modon a 
brassoi kir. adohivatalnâl, mint bircii leteti penztârnal befizetni.

A bânatpenz az utolso reszletbe fog beszâmittatni.
Az ezen ârveresi hirdetmeny kibocsâtâsâval egyidejiileg megâllapitott ârve

res feltetelek a hivatalos orâk alatt ezen kir. birnseg, mint telekkonyvi hatosâg- 
năl es Hosszufalu kăzseg eloljârosâgânâl tekinthetok meg.

Az elrendelt ârveres a fenntirt telekjegyzokonyvben feljegyeztetni, ezen âr- 
vereci hirdetmeny egy peldânya a birdsâg hirdetmenyi tâblâjâra kifiiggesztetni, 
tovâbbe kifiiggetztes vegett az ârveresi faltetelek pndig megtekinthetes vegett 
egy-egy peldânyban Hosszufalu kozseg eloljârosâgânak nem kiilonben ezen âr
veresi hirdetmeny egy-egy peldânya osszes szomszedos kozsegekben a helybeli 
szokâs szerint azonnali korozes vegett a nevezett kâz egeii eloljârosâgaihoz meg- 
koldetni, es tekintve, hogy a kikiâltâsi âr 300 frtot meghalad, ezen ârveresi hir- 
detmenynek torvenyszerii kivonata egyszeri kozzetetel vegett vegrehajtato ugy- 
vedjenek kiadatni rendeltetik , a ki egyuttal utasittatik, hogy a kozzetetelt 
igazold lappeldâny az ârveres foganatositâsera kikiildottnek adj a ât.

Ezen ârvoresi hirdetmeny az egyidejiileg megâllapitott ârveresi feltetelekkel 
egyiitt az 1881 evi: LX. t.-cz. 153. §-a intezkedesehez kepest a keresetre ho- 
zott elso vegzesre eloirt szabă’yok szerint az erdekelteknek megkiildeni rendeltetik.

Kelt Brassoban, 1889 Majus ho 25 napjân.
A brasoi kir. tdrvânyszâk mint telekkonyvi hatosăg.

Sz. 5215 1889 tkv. 162,1

Az „Albina14 nagyszebeni takarek- es hitelintezet brassoi fioktelepe vegre- 
haitatonak Skurtu Ioan es Szkurtu George u-tohâni lakds vegrehajtâst szenve- 
dett elleni vegrehajtâsi iigyeben a kereleln kovetkezteben a vegrehajtâsi ârveres 
412 frt. tokekoveteles es ennek 1888 evi november ho 4-ik napjâtol jâro 60/0 
kamatai 37 frt. 80 kr. s vâgrehajtâsi mâr megâllapitott, valamint jelenlegi 2 frt. 
50 kr. es a meg felmeriilendo koltsegeknek kielegitese vegett az 1881: LX 
t.-cz. 144 §-a alapjân es a 146 §-a ertelmeben brassoi kir. torvenyszek (a zer
nesti kir. jârâsbirosâg) teruleten levo O-tohân hatârân fekvo az o-tohâni 440 
sztjkben aQ827/l 828 es 829/1 hrsz a fekvdkre 14 frt., az 1302/1 es 1303/1 
hrsz. ingatlan 9 frt. 2058 hrsz, ingatl. 7 frt. 4144 es 4145 hrsz. ingatlanokra 2 
frt. a 4814 a/2 4814 b/2 es 4815 b/2 hrsz. az ingatlanokra 8 frt az 5176 H es 
5176 a/2 a 7676 b/2 7677/2 es 7678/2 hrsz. ing. 3 f'rtban a 8344 a es 8344 b 
hrsz ing. 3 frt. a 8479/1 es 8480/1 hrsz. ing. 1 frt.; a 8532 hrsz. ingatlanra 1 
frtban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendeltetik.

Az ârveres megtartâsa hatâriddiil 1889 evi Szeptember ho 25-ik napjân 
deleloțti 10 orâja O-tohân kozseg irodâjâban tiizetik ki.

Ărverezni szândekozok tartoznak az ingatlan becsârânak 10°/0-ât vagyis 
keszpenzben, vagy az 1881: LX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal szâmitott 
es az 1881. evi November ho 1-en 3333 sz. a. kelt m. kir. igazsâgugyminiszteri 
rendelet 8 §-ban kijelolt ăvadekkepes ertekpapirban a kikuldătt kezehezletenni, 
avagy az 1881: LX. t.-cz. 170 §-a ertelmeben a bânatpenznek a birdsâgâln 
eloleges elhelyezesrol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Vevo koteles a vetelârt ket egyenlo reszletben es pedig az elsot az ârveres 
napjâtol szâmitando 15 nap alatt, a mâsodikat ugyanazon naptol szâmitando 
30 nap alatt, az ugdanazon naptol szâmitando — nap alatt, minnden egyes ve- 
telârl reszlet utân az ârveres napjâtol szâmitando 6°/0-os kamatokkal egyiitt az 
1881 evi Deczember ho 6-ân 39,415/1. M. szâm alatt kelt rendeletben eloirt 
modon a brassdi kir. adohivatalnâl, mint biroi leteti penztârnâl befizetni.

A bânatpenz az utolso reszletbe fog beszâmittatni.
Az ezen ârveresi hirdetmeny kibocsâtâsâval egyidejiileg megâllapitott âr

veres feltetelek a hivatalos orâk alatt ezen kir. birdsâg mint telekkonyvi hato- 
sâgnâl es O-tzhân kozseg eloljârosâgnâl tekinthetok meg.

Az elrendelt ârveres a fenntirt telekjegyzokonyvben feljegyeztetni, ezen 
ârveresi hirdetmeny egy peldânya a birdsâg hirdetmenyi tâblâjâra kifiiggesztet- 
ni, tovâbbâ kifiiggesztes vegett az ârveresi feltetelek pedig megtekinthetes ve
gett egy-egy peldânyban O-tohân kozseg eloljârosâgânak nem kiilonben ezen 
ârveresi hirdetmeny egy-egy peldânya osszes szomszedos kdzsegekben a hely
beli szokâs szerint azonnali korozes vegett a nevezett kozsegek eloljârdsâgai- 
hoz megkiildetni ât.

Ezen ârvereshirdetmeny az egyidejiileg megâllapitott ârverdsi feltetelekkel 
egoiitt az 1881: evi LX. t.-cz. 153. §-a intezkedesehez kepest a keresetre ho- 
zott elso vegzesre eloirt szubâlyok serint az erdekelteknek megkiildeni ren
deltetik.

Kelt Brassoban, 1889 Mâjus ho 31 napjân.
A brasoi kir. torvenyszek mint telekkonyvi liatosăg.

Tipografia A. MUREȘ[ANU, Brapovu.


