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Brașovu, 7 Septemvre v.
De multa nu s’a vorbitu în 

foile unguresc! atâta de multă de 
poporulă română și în deosebi de 
poporulă română ardeleană, ca 
acum de când cu înalta visită ce-o 
făcu Domnitorulă nostru, Maies
tatea Sa cesară și regescă apos
tolică, la Bistriță, cu scopă de a 
asista la manevrele corpului ală 
12-lea de armată din Transilvania.

Iarăși se turbură vremile și se 
arată nuorî grei și amenințători 
pe cerulă politică europenă. Lu
cru firescă der că, ca tbte stăpâ
nirile, trebue să fiă îngrijată mai 
multă seu mai puțină și stăpâ
nirea ungurescă și trebue se caute 
a liniști în totă chipulă poporele 
din țeră, ca atunci, când va bate 
ceasulă primejdiei, se nu le afle 
nemulțămite.

Câtă pentru Unguri, scimă, că 
ei suntă gata totdeuna a încheia 
„frățietate11 cu noi, numai se cji- 
cemă cum cțică ei, se semțimă cum 
semțescă ei și se fimă mândri, că 
ni-se dă prilegiu de a învăța un- 
guresce, dela Kișdedovuri înce- 
pendu, până la universitate. Și 
amu minți decă amu c|.ice, că mi- 
nistrulă-președinte conte Szapary 
în privința acesta sS deosebesce 
de ceilalți Unguri.

Nu, elă nu da de minciună 
firea lui ungurescă nici în fața 
noriloră grei, ce se rădică în si- 
tuațiunea din afară. De aceea elă 
nutresce speranța, că cu câteva 
vorbe bune, cu câteva posturi de 
funcționari administrativi și pbte 
cu câteva mandate de deputați 
date Româniloru din grațiă, cu 
anumite condițiunl, va pute prinde 
în mrejele lui și pe Români, cum 
crede, că i-a prinsă pe Sașii ar
deleni.

De aici vine, că de ună timpă 
înebee foile guvernului ungurescă 
ne totă dojenescă și sfătuescă, să 
lăsămă odată la o parte visurile 

nbstre și drepturile naționale, ce 
le pretindemă, și se ne împăcămă 
odată cu starea lucruriloră, căci 
atunci, întroducenduse adminis
trația de stată, guvernulă va 
numi la diregătoriile dela comi
tate și dintre Români pe aceia, 
cari sciu bine unguresce și suntă 
„buni patrioțU.

Va se Țică ne cer^ ca Pen" 
tr’ună blidă de linte se ne lăpe- 
dămă de drepturile limbei și ale 
nației nbstre. Der ceea ce tre
bue se ne pună mai multă în ui
mire este cutezarea, cu care foile 
unguresc! voră să facă pe ceti
torii loră se creȚă, că poporulă 
română țărână nu vrea se scie de 
lucruri d’astea, de cari viseză nu
mai conducătorii lui; că poporulă 
nu vrea alta decâtu, ca se i-se 
micșoreze dările, să capete o ad
ministrară mai bună și o justițiă 
mai eftină.

Reu mai cunoscă adversarii 
noștri poporulă română decă credă 
asta dela elă'; decă mai alesă 
credă că acestă poporă pote fi 
nepăsătoră față cu limba, legea 
și datinele sale românescl. Reu 
cunoscă ei pe țăranulă nostru ro
mână, decă credă, că nu-lă dore 
când vede, că nimeni nu ține semă 
de a se înțelege cu elă în limba 
lui, că nu-lă judecă în limba ltii 
și că deregătorii voră ca se fiă 
poporulă pentru ei, er nu ei pen
tru poporă.

E dreptă, că poporulă română, 
ca și poporulă ungurescă și ca și 
ori ce altă poporă doresce se i se 
micșoreze dările, der cum o se 
începă cei dela putere lucrulă a- 
cesta, când acum din nou minis- 
trulu de răsboiu cere sumulița de 
18 milione pentru armată ?

E dreptă, că poporulă nostru 
doresce o administrațiă mai bună, 
der cum o se devie acesta mai 
bună, pe câtă vreme în funcțiuni 
numai icî colo cu mare greu și cu 

mari lupte mai pbte încăpe câte 
ună bărbată din sînulă lui, cu simță 
adevărată pentru elă?

Și cum se va pute îmbunătăți 
admjnistrațiunea, când dela func
ționari se cere înainte de tbte, 
ca să se lapede de limba și ne- 
mulă seu?

E dreptă și aceea, că popo
rulă română doresce o justițiă 
mai eftină. Der cum o se se ief- 
tinescă ea, când cu sîla limbei 
unguresc! în tbte părțile, au ajunsă 
lucrurile așa departe, în câtă țera- 
nulă română nu pbte face ună 
pasă înaintea autoritățiloră, fără 
ca se’și ia cu cheltuială mare ună 
advocată, care se’lu pbtă apăra 
în limba maghiară?

Reu se înșelă der acele foi 
unguresc!, cari, ca „Magyar Hir- 
lap“, credă, că țeranulă nostru 
română nu vede unde e buba și 
că nu simte prigonirea națională; 
și mai reu însă se înșelă decă 
credă, că poporulă va desavua, 
adecă va da de minciună vreo
dată pe conducătorii săi.

Poporulă română pretinde îna
inte de tbte drepturi, ca poporă 
românescă, cu limbă, cu cultură 
și cu aspirațiunl românescl, căci 
avendă odată aceste drepturi ‘sci- 
va elă să-și ajute însuși, fără a 
mai ave trebuință de grația d-lui 
Szapary și a celoră dimprejurulă lui.

Majestatea Sa la Bistrița.
Sâmbătă, în 1 (13) Septemvre c. a 

sosită Majestatea Sa la Bistrița, între 
Sași și între Români, der n’a prea datti 
față nici cu Sașii, nici cu Românii, căol 
în totă timpulă, câtă a petrecută Ma
jestatea Sa la Bistrița, a fostă încun- 
jurată numai de omeni de-ai ministe- 
riului ungurescă și de-ai Curții dela 
Viena.

De-altmintrelea au prinsă bine și 
Sașii și Românii, căci ei au formată 

mulțimea, care a aclamată pe monarehă 
și pe ei i-a înșelată fișpanulă dela Bistrița 
de-alungulfi stradeloră dela Bistrița dela 
gară pănă în orașă, așa că înalții bspețl, 
sosindă dela gară, trecură ou trăsurile 
printre ei. Iutr’una din aceste trăsuri 
se afla Majestatea Sa alături ou minis
trul ă-președinte Szapary, la ale căruia 
urechi ajunseră câteva strigăte de „să 
trăescă“ din partea țăraniloră români. 
Acestea au fostă însă aprbpe singurile 
accente românescl, pe cari le-a putută 
aucji Majestatea Sa în deoursulă petre- 
cerei sale la Bistrița, căci ministrulă- 
președinte Szapary împreună ou fișpa
nulă dela Bistrița și cu alte organe 
ale loră au luată tbte mijlocele pen
tru a nu lăsa să străbată la ure
chile Maiestății Sale nici o voce ro- 
mânbsoă, er orașului Bistrița îi dete o 
înfățișare curată maghiară. Stradele fură 
împodobite numai cu stâgurl uingurescl, 
musicele cântau prin birturi și prin ca
fenele unguresce; ou ună cuvântă de nu 
vedeai poporulă îmbrăcată în haine ro
mânescl și săsesol, îți părea că ai fi în 
Dobrițină și nu în Bistrița. Primarulă 
orășenescă fu oprită de a saluta pe mo
narehă în limba germană și fu silită a 
vorbi în limba ungurescă; loouitoriloră 
sași li-s’a interzisă de-așl împodobi ca
sele loră cu stindarde săsesol și li-se 
porunci să arboreze pe oasele loră, vrendă 
nevrendă, stindarde ungurescl; ba fișpa
nulă dela Bistrița a mersă așa departe, 
încâtă a dată ordină, ca pe când va 
veni Maiestatea Sa să se ștergă de pe 
tablele de prin comune tbte insoripțiile 
românesol și săsesol și să rămână pretu- 
tindenea numai inscripțiile ungurescl.

Se’nțelege de sine, că în urma a- 
oesta locuitorii români și sași din Bis
trița au trebuită să se simță forte mâh
niți și mulțl dintre ei șl-au și dată pe 
față mâhnirea acâsta. Despre ună advo
cată română din Bistrița spune ooras- 
pondentulă unei foi ungurescl, că a pre
ferită să fugă din Bistrița, decâtă să-și 
împodobâscă casa lui cu stegă ungu- 
resoă. Dintre Sași, unii îndată ce aucjiră 
că pe primarulă l’au oprită de a vorbi

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Săpătorulu de comori*)
A fostă odată ună omă, oare avea 

cu ce trăi dâr nu era mulțumită. Dorea 
să fiă putredă de avută. ț>iua-nopte se 
gândea mereu, cum și-ar pute ajunge 
scopulă ? — Tote însă înzadară!

Odată, tocmai când era să adormă, 
btă, i-se arată înaintea patului ună omă 
mioă negriciosă și-i cjice;

„Petre, dorința ta să se împlinbscă, 
vreu să te facă bogătană, încâtă să nu 
scii, ce ai la casă, și pentru ostenela 
mea, să nu ml plătescl nimică.u

Petru zîmbi și întreba:
— „Ce să facă deră ca să fiu bo

gată ?“
— „Să te scoli, să te îmbraol iute 

să-ți iai săcurea și hârlețulă și să vii cu 
mine în pădure. Eu cunoscă doi bmenl 
bogațl, cari s’au săturată de bogățiă. 
Cu unulă din doi poți face bună târgă!u

— „Decă-i numai atâta, Z* se De- 
tru, lini pare bine. Mari nebuni trebue 

să fiă dumnialoră, decă s’au săturată de 
bogățiă !u

Petru îndată a fostă gata, luâ săcu
rea și hârlețulă și pleoâ cu piticulă.

Era nbpte, de nu se vedea mâna 
Petru voia să se întbrcă și să iee lampa, 
pitioulă însă rise și c|ise că nu este de 
lipsă, apoi striga.’ „Hop, văpaiă de oo- 
morl, hop,“ și deodată o flacără vînătă 
le juca pe dinainte și le lumina calea.

Astfelă ajunseră în pădure, lângă 
ună stejară mare omulă mioă se opresce 
și (jice :

— „Șecjl aici josă si nu Zi00 ni- 
mică ! Vedl colo peteoulă celă luminosă? 
Acolo arde combra, eu mă ducă la ea 
și faoă să stbe în locă.u

— „Dbr unde-să cei doi nebuni ?“ 
întreba Petru.

— „Vină și aoeia,u răspunse piti
oulă.

Petru șecju josă, piticulă puse petri 
în jurulă petecului luminosă și bră stri
gă: „Hop, văpaiă de comori, hop !“ A- 
tuncl din tbte părțile veniră flăcări vi
nete și începură să jbce. Pitioulă însă 
se duse la Petru și dise :

„Acum așteptă până vei aucji că 

bate miecjulă nopții. Atunci du-te și sapă. 
Văpăile de comori nu ardă, ele dau nu
mai lumină!“ Cu acestea se făcu ne
văzută.

Pe omă începeau să-lă cuprindă fiori, 
pentru-că jură împrejură de elă era mare 
liniște.

In sfârșită bătu două-spre-cjece, elă 
îșl ia săourea și hârlețulă și intră în 
ceroulă flacăriloră și începe să sape. 
Deodată să lovesoe hârlețul de o petră. (Ecă 
vine combra, îșl gândi elă, și inima-i bătea 
de buouriă. Așa ușoră totă n’a gândită 
oă se pbte face cineva bogată. Iute dete 
totă pământulă într’o parte și vă^u o 
o lespede mare de feră, pe care după 
oe o ridica, vă<ju o gaură negră în pa
tru cornurl.

„Ei, să vădă, câtă e d’afundă“, îșl 
gândea elă și slobocji coda hârlețului în 
josă, der nu ajunse la fundă. Aid e co- 
moră Z'80 elOj ȘÎ întră cu piciorele în 
grbpă, voia să se lase în josă oa ună 
urloieră. Asta însă merse așa de iute, 
încâtă îșl pierdu și audulă și vederea. 
Când îșl veni în fire, se afla într’o peș
teră mare și întunecbsă. Acolo îi era 
forte fric ă și ar fi strigată bucurosă din 
tbte puterile, decă i-ar fi fostă iertată. 

Pipăi împrejură pe la păreți și deodată 
auZi o voce bătrânescă:

— „Cine e aici? “
Elă însă nu răspunse nimioă și asta 

i-a fostă noroculă. Acesta va fi nebu- 
nulă gândi elă și răsuflă odată.

Deodată se deschise o ușă și elă 
văZu altă peșteră înaintea sa. Elă ră
mase cu gura căscată, mirându-se.

In peșteră, înaintea unei lăZb plină 
de aură pănă’n vârfă, stetea ună omă 
bătrână-bătrână. Pe tidva lui mai atâr
nau numai oâteva șuvițe subțiri âr barba 
albă oa zăpada ajungea pănă în ladă. 
Fața bătrânului așa era de încrețită, în
câtă ți-se părea, oă este ună ogoră ă- 
rată de ourendă. Ochii neîntreruptă erau 
ațintiți spre aură și cu degetele lui lungi 
și uscate număra la galbinl neînoetată 
făcândă să sune fiă-care galbină. Elă 
purta ună halată iungă, care nu se mai 
ounoscea de ce oolore a fostă și așa era 
de sdrențosă, încâtă nici oerșitorulă celă 
mai săracă nu ți-ar fi Zisă pentru elă: 
„fiă-țl pausă în raiu“. înaintea bătrânu
lui era ună uroioră de pământă, plină 
cu apă, er lângă uroioră câteva coji de 
pâne uscată și mucedă.

Țăranulă nostru se minuna de lu- 



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 199"—1891.

limba germană, s’au supărată și au luată 
josă de pe oasele loră stogurile ungu- 
rescl; alții dintre Sași cu intențiune ar
borară stegurl săsesol, așa oă organele 
unguresel trebuiră ou poliția să le ia 
josă. Mulțl pe lângă tâtă porunca, ce 
li-s’a dată, nu voiră să-și împodobesoă 
oasele loră cu nici ună felă de stegă. 
Mai rău i-a păcălită însă pe „patrioțl" 
arendatorulă orășenescă de regalii. Acesta 
nu cjise nimioă, ci în momeatulă ultimă 
tocmai când sosia dela gară Maiestatea 
Sa, arbora repede stegurl naționale să- 
se8cl pe tâte oasele ce se țină de regalii 
așa că nu mai avură vreme organele 
poliției ca să le ia josă,er după oe treou 
serbarea primirei Majestății Sale, le 
luară, oe e dreptă, der era cevașl prea 
târziu, oăcloolorile nemaghiare apucaseră 
a orbi ochii multoră „patrioțl."

După oele premerse nu e mirare, 
dăcă sosirea Majestății Sale la Bistrița 
nicl-decum nu i a găsită pe Sași într’o 
„frățietate" tocmai așa „intimă" ou Ma
ghiarii. Intre ei se isoară tocmai dilele 
acestea diferite conflicte mai mari și mai 
mici, ăr la oonductulă de torțe, ce s’a 
făcută sera în onorea Maiestății Sale 
isbuoni o adevărată luptă între strigăte 
de „Hoch" ale Sașiloră și între „âljen"- 
urile unguresel, strigândă care,, de care 
mai tare și mai demonstrativă cu sco- 
pulă, ca de năoasă unii să înece vooea 
celorlalți.

Câtă pentru Români, amă sciută 
înainte, că pentru ei așa s’a hotărîtă, ca 
să nu fiă luațlînsemă;—nici ună semnă 
de vieță națională, nici o vorbire româ- 
născă nu s’a aurită. A fostă representată, 
oe-i dreptă, și biserica româuescă gr. 
cat. prin Escelența Sa Metropolitulă Dr. 
Ioană Vancea dela Blașiu, er biserica gr. 
or. prin Escelența Sa Metropolitulă Mi
ron Romanul dela Sibiiu, amendoi ar- 
ohiereii însă au vorbită în limba ma
ghiară.

Vorbirea Metropolitului dela Blașiu 
pănă acum o ounoscemă numai din cu- 
prinsulă unei telegrame, ce ni-s’a trimisă 
dela Bistrița. In ea a accentuată Esce
lența Sa sentimentele de fidelitate oătră 
tronă, moștenite dela străbuni, er Ma- 
jestatea Sa cjise în răspunsulă său, oă 
nu se îndoesce, oumcă fiii bisericei ro
mâne unite „pe lângă virtuțile aceste 
moștenite dela strămoși, voră fi totă așa 
de zeloși servitori ai bisericei, ca și fii 
credincioși ai patriei."

Mai mare svonă a produsă vorbirea 
Metropolitului dela Sibiiu, Miron Roma- 
nulă. Escelența Sa epse între altele :

„Intre raporturile nâstre interne din 
țeră, cărl dau une-ori prilegiu la îngrijiri 
îndreptățite, ne servesce spre mare mân
gâiere sufletesoă a sci, că Maj estates 
Vâstră Vă îndurați a Vă estinde grija 
părintescă de opotrivă asupra tuturoră 

supușiloră oredincioși, fără deosebire de 
religiune și naționalitate. Nutresoă alții 
ori și oe părere despre nisuințele biseri
cei nâstre naționale, preoțimea și po- 
porulă oredinciosă ală acestei biserioe 
va faoe și în viitoră pentru înaintarea 
binelui obștesoă totă ce i este posibilă 
pe lângă soutirea intereseloră vitale, în
dreptățite și patriotice ale religiunei și 
naționalității.1*

crurile acestea cu atâtă mai multă, cu 
câtă în peșteră, unde era umedă și rece, 
erau acățate blănile cele mai frumâse și 
jură împrejură, pe mai multe mese, erau 
fripturi gustose și vinurile oele mai 
alese.

In sferșită cjisa bătrânulă cătră ță
rână :

— „M’am săturată de bogățiă! Vrei 
să iai looulă meu?"

Țăranulă făcu ou capulă, că da.
— „Bine! Totă aurulă aoesta e ală 

tău, deoă ești în stare să trăesol, cum 
am trăită eu."

Cu acestea se ridica și țăranulă tre
bui să șădă înaintea lădii.

Abia îșl ouprinse loculă și a tre
buită să totă numere și eră să numere 
și nu-i era iertată să-și iee ochii dela 
bani. Când se deslipia o petrioică de 
undeva, se spăria pentru-eă gândia, că 
vină hoții. Numărândă, îlă ajunsese fâmea 
și-i era sete, er mâncările mirosiau atâtă 
de plăcută și vinulă sclipia atâtă de 
curată! Elă întinse mâna după o far
furia.

— „Stăi!" striga bătrânulă, „nu

La aoâstă vorbire răspunse Maj es
tates Sa: „Primesoă au sinceră mulță- 
mită omagiile și alipirea credinciâsă a 
clerului bisericei gr. or. române.

„Fiți convinși, că pal'adiulă celă mai 
firmă ală religiunei și naționalității 
D-Vostră este legalulă organismă de 
stată. Considerați de o problemă’ prin
cipală a misiunei sacre, ce o aveți, a 
cultiva nu numai pacea confesională, oi 
și oea națională, și pe lângă declararea 
grației mele regescl, Vă asigură, oă bi
serica D-Vostră și instituțiunile ei fun
damentale potă oonta și de acum îna
inte la grijea mea binevoitore".

Atâtă vorbirea Escelenței Sale Me
tropolitului Miron, câtă și vorbirea Ma- 
j.estății Sale au produsă mare răsunetă 
în întregă pressă ung.urescă, Foile un
guresc! dică, că cuvintele „îngrijiri în
dreptățite1* din' vorbirea Metropolitului 
Miron suntă o plângere în contra Maghia- 
nloră. Mai vertosă le este năcază însă 
din causă, că Metropolitulă a accentuată 
pe lângă religiune și naționalitatea. Fo
ile unguresel ar fi dorită, oa Escelența' 
Sa să nu mai facă niol o amintire de 
naționalitate, oi să se fi mulțumită nu
mai a promite, că ori ne voră ucide stă- 
pânitorii vieța nostră națională, ori nu, 
noi totă slugi plecate ale loră vomă fi.

In fața acestei mâhniri a loră, foile 
unguresel se mângăe cu vorbirea Ma
jestății Sale, pe care o consideră ea o 
dojenire la adresa Româniloră. Ce mai 
umblațl voi, — dica unguresel —
să răsturnați legile, ce vi-le face guver- 
nulă țărei ? Nu v’a spusă Majestatea Sa, 
că cea mai puternică asigurare a națio
nalității vâstre este organismulă legală 
ală statului?

înainte de tâte trebue să se scie, 
că după obiceiulă constituțională, ceea 
ce vorbesoe le asemănă prilejuri mo- 
narchulă, se pune pe hârtiă de cătră 
guvernă și cei ce vorbescă cătră Maies
tatea Sa, trebue să se arate înainte gu
vernului.

Der ori ce ar dice foile unguresel, ohiar 
și din enunciațiunile prea înalte făcute la 
Bistrița se vede, că Majestatea Sa nu 
are și nu pâte ave intențiunea de a ne 
face să ne lăpădămă de limba și națio
nalitatea nâstră, nu condamnă și nu pâte 
condamna lupta pentru asigurarea, asis-l 
tenței ndstre naționale 1

Mai amintimă la acestă looă, oă supe- 

ritendentulă săsesoă Teutsch la Bis
trița a salutată pe Majestatea Sa în nu
mele biserioei evangelioe printr’ună ■ dis- 
cursă rostită în limba germană.

Păntru oe ore nu și-au ținută și ar- 
chierii noștri vorbirile loră în limba bi- 
serioeloră ndstre naționale, căci și aceste 
biserioe suntă totă atâtă de autonome, 
oa și biserica săsesoă evangelică?

*
MercurI dimineța, în 4 (16) Septem- 

vre, a sosită Majestatea Sa în Timișâra, 
unde s’a dusă pentru a visita esposiția 
de-acolo. Aici ’i s’a făcută Majestății 
Sale o primire și mai maghiarână oa la 
Bistrița. Episoopulă Al. Dessewfy,' oare 
conduse deputațiunea clerului romano- 
oatolică din dieoesa Genadului, nu se 
gena a-șl termina vorbirea sa cu cuvintele: 
Să trăiți Majestate la mulțl ani, der să 
trăițl mai alesă pentru binele și. ferici
rea oredinoiosei națiuni maghiare." ■

Aici încă s’au presentată archiereii- 
români M i h a 1 i d'ela Lugoșă, M e ț i a nu 
dela Aradă și Popea dela Garansebeșu. 
A vorbită pentru biserioa română gr. 
cat. Episcopulă Mihali, er pentru bise
rioa română gr. or. Episcopulă Mețiană.

Visitândă esposiția, Majestatea Sa 
a avută să admire acolo o oadră mare 
și frumdsă, sculptată cu multă artă din 
partea a trei tineri români din comuna 
Beleșă, oarl nict-odată n’au învățată a- 
odstă măeătriă.

In Fi urne a petrecută Majestatea 
Sa numai pănă la 4 ore p. m., când a 
continuată oalea spre Miramare.

CRONICA POLITICĂ,
— 7 (19) Septemvrie.

— Din partea foiloră unguresel este 
întimpinată cu multă bucuriă ©alegoria. 
Majestății-, Salo printre naționalități. Ele 
dică, că deși Majestatea Sa s’a hotărîtă 
să faoă acestă călătoria din inoidentulă 
manevreloră, soopulă călătoriei însă nu 
este întru atâta de natură militară, câtă 
mai multa de natură politică, pentru-că 
nu mai încape nici o îndoială — dică 
ele — că Majestatea Sa numai pentru, 
aceea oălătoresoe printre naționalități, 
pentru, ca să le dojenescă,. să le îmblân- 
(jeseă1 șl să le facă a nm mai oârti ni- 
mică în contra stăpânire! unguresol și a- 
modului, cum acesta traoteză cu naționa
litățile. Oa dovadă se. provocă la dojana 
ce a făcut’o Majestatea Sa Slovaoiloră, 
■ou ooasiunea petrecere! Sale în GeJgoță; 
o asemenea dojană. vădă ele și în cu
vintele, oe le-a adresată Majestatea Sa 
la Bistrița Metropolitului Mironă, pro- 
vooându-se la „organismulă de stată 
legală".

In privința acestor clevetiri alefoiloră, 
unguresel, diarulă serbesoă „BraniM, după 
oe aduoe în întregă cuprinsală său vor

birea Metropolitului Mironă și ■ răspun- 
sulă Majestății Sale, se esprimă astfelă :

„Foile- politice maghiare năpădesoă 
asupra Metropolitului română, pentru-oă 
șl-a recomandată po.porulă său grației de 
domnitoră a-Majestății Sale. Il'ă învino- 
vățescă urîtă, cași-când elă ar fi în con
tra „organismului statului" -ungară. Noi 
nu scimă, că plângeudu-se cineva cătră re
gele încoronată legală în contra unoră 
stăpânitorl de nici o trebă, comiți, de
licti în contra statului. Ori dâră în rege 
nu e personificată ideia statului ?! Der 
nenorociți! de ei vreu să olevetdsoăp — 
căci acstae li-e meșteșugulă".

— Organulă Cehiloră tineri „Na- 
rodni List" din Praga scrie cu multă 
bucuriă despre înfrățirea croată-cehică 
la esposițiunea din Agram. Adunarea 
cea mai nouă de representanțl slavi în 
Agramj cjioe elă, a arătată oe progrese 
a făoută idea, croată și de ce popularitate 
se bucură partida lui Starcevicl\ această 
este însemnătatea decisiuniloră luate în 
Agram, frumosulă visă a lui Harli&zeli 
începe a se împlini. Popârele înrudite oarl 
au o minte tare și o inimă, ce să îndrep
tă în potriva ori cărei tiranii, ele au; în
vățată în greua loi>ă strîmtore, de a-șl 
ridica, brațele în contra ucigașiloră loră, 
și au cunoscută aoumă propria loră, pu
tere. Atâtă Croații', câtă și Cehi! voră 
să-și pretindă dreptulă loră publică'.. 17- 
nirea solidară a Cehiloră, Croațilbră și 
Sloveniloră, este respunsulu celă mai po
trivită .față cu dualism/ulă și față'cu- ma
ghiarismul» îngâmfată, care a înșelată pe 
CroațI. — Arătândă ceea ce scrie foia 
cehică,. „Neues P'ester Journal"- cjice; 
„Paternă să asigurămă pe foia, oehică, 
oă Maghiarii și în viitoră voră fii totă 
așa de „îngâmfați" de a. respinge, 
energică amesteculă Cehiloră îa>afacerile 
țăriloră coronei ungare, și cle-a nu re- 
cundsoe așa numitulă dreptă publică bo
emă. Dualismulă — se va dovedi însă 
destulă de tare spre a nu. se derîma, 
numai pentru, oă’lă suflă o.fdiă cehieă.

— In săptămâna acesta a ținută 
'împeratuluii Germaniei unăitoastă la Er- 
ffurt, în oare a (jisă, oă aici la orașulă 
aoesta a dejosită „parvenilulă cor sic (mu'*  

I (Napoleonă oelă mare) Prusia. Pressa fran- 
oesăooupându- se de aoest oasefârtearaărîtă 
de cuvintele rostite de împăratulă Vllheim 
în aoestă toastă, cu deosebire de ’ouviu- 
tele parvenitului corsicană. „Journal des 
Debate-"- dice, că aoesta e o manifesta- 
țiune a. indisposițiunei împăratului din 
oausa, îniflegerei franco-ruse Alte diare 
dicty că intențiunea împăratului a fostă 
să țină deștepte pasiunile naționale în 
contra Franciei. țliarulă „Liberte" din 
Parish sorie: Dă că Germania nu pâte 
să uite anulă 1813, atunol nici Franoia 
nu. pote să uite catastrofa .din 1,870.

ne-amă învoită așa! Să-mi dai ună galbină 
mai înteiu!"

Țăranulă băga mâna în ladă, der 
n’a fostă în stare să se despartă de gal- 
binii, cari solipiau și sunau atâtă de 
frumosă. A mâncată o câjă uscată de 
pâne, a înghițită odată apă și drășl a 
începută să numere.

Aoum începu să-i fiă frigă și vru să 
iee o blană oăldurâsă.

— „Stăi!" striga bătrânulă, „că nu 
ne-amă învoită așa. Doi galbinl mai 
înteiu."

Țăranulă însă mai bine ar fi dege
rată de frigă, deoâtă să se despartă de 
galbinl.

Astfelă ședu. și număra flămândă, 
duse sete și degeră. In fine adormi. Gând 
se deșteptă era rătjimată de părete și 
bătrânulă ședea drășl înaintea lăcjii și 
(Jise :

— „De oe oauțl aură, deoă nu-lă 
sci prețui? Cinci cjecl de ani am trăită 
pe pămentă, așa oum mă vec|I că trăescă 
aici, tu nici o di n’ai putută trăi oa 
mine, oi ai adurmită numărândă la bani. 
Număratulă baniloră nu te-a săturată, 
sclipirea aurului nu te-a încăldită, sune- 

tulă plăcută, ală aurului nu te-a ținută 
treză. Ce oauțl în oasa mea?"

— „Aură, bătrânule nebună", răspunse 
Petrea, „dâr nuca să duo lipsă și să degeră! 
Vrâu șă am aură, ca să scapă de tâte 
năcazurile, der inima mea să nu fiă le
gată de aură, pentru că vrâu să trăesoă 
bine."

— „Omule, ți se pote face pe voiă", 
4ise bătrânulă arătândă spre o ușă.

Țăranulă îșl gândia : aha, aoum vine 
ală doilea nebună ! Cu ăsta pote că voiu 
faoe trebă!"

Țăranulă puse mâna pe zară, ușa 
se deschise și înaintea lui vădu o galeriă 
întunecosă. Bătrânulă însă strigă: „Hop, 
văpaiă de comori, hop! du pe omulă 
ăsta la feciorulă meu!" și o flacără vî- 
nătă merse înaintea țăranului.

Când se făcu flacăra nevădută, ga
leria se lumină și deodată țăranulă se 
afla în fața uhei grădini pompâse.

Grădină așa frumâsă nu mai văduse 
dlă nicl-odată. Ce lucru minunată ! Pe 
arborii înfloriți sburau felă de felă de 
pasări și cântau de-țl era mai mare 
dragulă; pe lângă cărări erau aședate 
figuri mari de aură și argintă; ici colo 

erau făcute grote, în cari erau perinele, 
cele mai moi; fântâni săritore aruncaui 
susă în aeră profumuiile- cele mai plă
cute, în lacuri limpedA oa cristalulă înotau 
lebede albe, er sub arborii oei înalț! 
păsceau cerbi și oăpriâre îmlbând‘fce-

„Aioea-i de mine" gândea țăraaaulă, 
„așa ceva îmi place!“ Și merse mai de
parte și ajunse la nisce curți, cari erau 
zidite din marmoră albă, cu uși de aură, 
la ferestri ou geamuri colorate.

Când țăranulă privia la curți cu 
ochii înholbațl, vine o slugă ou paltonă 
aurită, cusută cu petri prețiâse, și-lă 
pofti să mergă după elă.

Urcară pe nisce trepte de argintă 
și trecură prin ună șiră lungă de odăi, 
dintre cari una era mai frumosă ca cea
laltă. In țâțe erau domni și domne îm- 
brăoate elegantă, cari însă toți păreau 
fără voiă, posomoriți. Mai în urmă ajun
seră într’o odaiă pe lângă care celelalte 
ți-se păreau sărăcăoiâse. Era întregă din 
aură și padimentulă era o oglindă dintr’o 
singură stiolă.

Sluga păși înainte, făcu o închină
ciune și disc: „stăpâne aici e omulă, 
oare vrea să-ți ocupe loculă!“ Deodată
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— Lângă. orașulă VitFy, în Francia, 
a trecută președintele Carnot în revistă 
trupele ‘franeese, cari au luată parte la 
manevre, în numără de 120,000 6menl. 
Defilarea trupeloră a fostă. imposantă, 
cu deosebire difilarea divisiunei de cava- 
leriă; 16.000 călăreți în galopă au-esci- 
lată admirațiunea publicului, care era în 
numără de 50^000. După terminarea de
filării, președintele Carnot s’a întorsă în 
orașă, aclamată cu entusiasmă de mul
țime.

— In conferințele ministeriale co
mune din Viena se va traota și buge- 
tulă militară, și anume cererea 
de credite nouă pentru armată. 
Acumă câteva săptămâni -se respândise 
faima, că se va cere ună credită de 20 
milione ;.pentru armată. Deși sgomotele 
aoeste au fostă desmințite în modă ofi
cială, totuși — cjice „Budapester Tgbltt“ 
— se vor cere credite nouă de mai multe 
milione pentru scopurile armatei, ună 
credită mai mare pentu armată va fi fa
tală pentru starea actuală financiară.

SOIRILE PILEI.
— 7 (19) Septemvre.

.Metropolitulă Vancea la (Gherla. Ni-se 
scrie, că Escelența Sa Metropolitulă 
Fancea, re’ntorcendu-se dela Bistrița, a 
mersă la Gherla in trăsură cu P. S. S. 
Episcopulă Sabo.. Aid a fostă Escelența 
Sa Metropolitulă bineventată din partea 
capitulului dieoesană, a visitată semina- 
riulă teologioă și a făcută după aoeea 
0 preumblare cu trăsura prin orașă în- 
so.țită de Episcopulă Sabo. Joi la 5 ore 
p. m. Escelența Sa a plecată la Blașiu.

* * *
Jertfă pentră șc61ă. Din comuna 

mare Necw! ni-se scrie, că bunulă poporă 
română de acolo, care față cu 4000 de 
Unguri abia se află în numără de vre-o 
500 de suflete, văcjendu-și debila loră 
șodlă amenințată din partea contrariloră 
culturei nostre naționale, s’a hotărîtă cu 
ori ce jertfe să mântuescă acăstă șcdlă, 
ridicându-o la o stare de înflorire așa, 
ca să nu ’i se mai potă băga nici o vi
nă din partea nimărui. Spre scopulă a- 
cesta, bravulă poporă din Secă ,în ședin
ța comitetului șoolar ținută cjilele acestea 
s’.a obligată în scrisă a mări leafa învă
țătorului, contribuindă fiă care colonă 
câte 1 fl., er „tabșieriiu câte 50 cr., pen
tru ca astfeliu să-și potă căpăta ună în- 
vățătoră bună și cualifioată. Din banii, 
ce voră prisosi, se va întemeia ună fond 
șoolastică-bisericescă română. Tot-odată 
s’a hotărîtă să se oumpere câtă mai ou- 
rendă ună locă în mijloculă comunei, 
unde va ave să se edifice o școlă după 
plană pe cheltu ela poporului, oare s’a 
angajată a suporta spesele prin repar- 
tițiunl. La esemplulă si propunerea Iau-

dabilă a d-lui protopopă și parochă lo
cală Ioand Farcașu, se puse tot-odată 
temeiu și pentru înființarea a-două grâ
nare ’bisericesei, subseriindu-se spre acest 
soopă până acumă 56 de mer.țe de gră
unțe. Ună asemenea popor brav nu are 
lipsă de lauda nimărui, căci pe elă îlă 
laudă faptele. Ajute-i Dumne4eu, ea să 
mergă mereu înainte.

* * *
Regele Carolu .la manevrele germane. 

Cetimă în „Timpulă" : Am anunțată, că 
d. generală Florescu a chemată pe d. 
generală Vlădescu lâ Pallanza pe lângă 
M. .S. Regele. Scopulă acestei chemări 
este, ca d. generală Vlădescu, fostă mi- 
ministru de răsboi, -să însoțăscă pe M. 
S. Regele la manevrele din Germania, 
unde, precum am anunțată, Suvera- 
nulă nostru se va duce îndată după 
întrevederea ce va avea-o cu Regele 
Italiei. * * *

Contingentul!! recruților!!, armatei oo- 
mune, și ai armatei teritoriale a ambe- 
loră țări, pe anulă acesta este de 130,000. 
Aceștia voră avea să între în serviciu 
activă în 1 Octomvrie n. c.

** *
Prețulii cerealelor!!. Prețuia oereale- 

loră a scă4ută considerabilă în timpulă 
din urmă. Causa se presupune a fi, că 
atucl, când eșise ucazulă Țarului, prin 
care se oprea esportulă din Rusia, piețele 
de cereale nu erau în curată cu ouantul, 
ce se va pute cumpăra, nu se scia ade
că, deoă se voră pută acoperi tote tre
buințele în afară de Rusia. In nesciința 
aoăsta speculațiunea a începută a adu
na cereale din tote părțile. Emporiele 
oele mari au adunată ăst modă ună 
cuantă însemnată, în oâtă astă4i nu nu
mai că nu mai cumpără, din contră 
caută să-și plaseze cantitățile adunate. 
Până nu se va sci hotărîtă, decă se pot 
ori nu, acoperi tăte trebuințele, până 
atunol prețulă cerealeloră nici nu se p6- 
te stabili. ** *

Timpulă unificată la căile ferate va 
întră în vigdre cu 1 Octomvrie n. c. în 
comunicațiunea internațională a căiloră 
ferate. Acesta se deosebesce de timpulă 
din Budapesta ou 16 minute. Stațiunile 
de pe oăile ferate ungare au primită din 
partea ministrului de comunioațiune or- 
dinulă, ca în 1 Octomvrie ndptea la tote 
stațiunile cesornicile, cari până acumă 
au fostă în dreptate după cesulă din 
Budapesta, când va fi la 12 ore și 16 
minute se fiă date îndrătăă la 12 6re.

** *
Concertulă frațiloră Mureșianu in Ca- 

ransebeșă. Cetimă în „Foia Diecesanău : 
Joi în 23 Augustă (3 Sept.) frații Iacobu 
și Traiand Mureșianu au dată ună concert 
în sala otelului „Pomulă verde" cu ună 
programă, ale căruia piese au fostă ese-

outate cu adevărată artă, încâtă publi- 
culă alesă și aprope numai românescă 
a fostă farmecată. Composițiele Dlui 
Iacobă Mureșianu se distingă prin 
formă . clară, lucrare artistică și păstra
rea caracterului națională. Dlă Traiană 
Mureșianu a încântată publiculă cu bari- 
tonulă său și cu pianisimile succese în 
modă strălucită. Vdoea Dlui Traiană 
este sonoră și de o rară estensiune.** *

Distincțiune. „Pester Lloyd*  aduce 
scirea, că ministrulă română de răsboiu 
generalulă Lahovary, din incidentulă pe- 
treoerei sale în Bistrița a primită ordi- 
nulă cordnei de feră cl. I. Acăsta este 
cea mai mare distincțiune, oe să dă 
de monarchulă nostru la asemenea 
ocasiunl ună ministru ală unei țări stră
ine. De aiol se păte vede, dice foia 
pestană, ce preță mare se pune din par
tea nostră pentru susținerea buneloră 
raporturi ou regatulă României.** *

Uemonstrațiuni antigermane in Paris!!. 
In dilele acestea directorulă operei din 
Parisă anunțase, că va representa opera 
germană a lui Wagner „Lohengrin". în
dată ce au4iră membrii fostei lige pa
triotice, că în Parisă se va representa o 
operă germană, începură să agite prin 
poporă, ca să împedece representarea 
aoestei opere. Deputății boulangiștl Laur, 
Bondeau etc. publică în ziare articoll cu 
titluri sensaționale, ca „Germanii la 
operă", ^„Injuriile lui Wagner" etc., în 
cari ațiță massele poporului la ură în 
contra Germaniei.

** *
Cu ocasia manevrelor!! din Elveția, 

departamentulă federală a oferită la 7 
Septemvre la Winterhur ună banchetă 
tuturoră ofițeriloră străini, cari au asis
tată la acele manevre. După o alocu
țiune din partea consilierului federală 
Hauser, care a declarată, că Elveția, ori 
care ar fi. evenimentele ce se pregatescă, 
este deoisă să apere cu totă sângele li
berele sale instituțiunl; d. generală Bu- 
dișteanu, oare represintă România, fi- 
indă celă mai mare în gradă dintre toți 
ofițerii străini, a răspunsă prin câte-va 
cuvinte căldurâse, ridicândă primulă 
toastă. * * *

Losurile principelui Pălffy. La tra
gerea lotăriei în 15 1. o. veni câștigulă 
înteiu ou 40,000 fl. monedă convențio
nală pentru Nr. 80,429, câștigulă ală 
doilea cu 4000 fl. m. c. pe 48,002, oâș- 
tigulă ală treilea ou 2000 fl. m. c. pe 
Nr. 12,976 câte 400 fl. câștigară Nr. 
78634 și N. 79,825; câte 20 fl. câștigară 
numerii 2869, 38,236, 53,511, 67,080 și 
82,451. * * *

Verstă înaintată. In 4^®1® aoeste a 
murită în Rakos-Csaba, ună bătrână în

verstă de 111 ani. Elă se numea Ferdi
nand Szolghăzg de Szalgai, și s’a născută 
pe timpulă Măriei Teresiei. Bătrânulă 
trăia în timpulă din urmă forte retrasă 
și pănă în dilelele ultime se simțise fârte 
bine.

* * *
Hoți tineri. Cetimă în „Sieb. D. 

Tgbltt,“ că trei oopii de «Țilerl în etate 
de 8 pănă 9 ani se urcase în 4iua de 
16 Sept. n. c, pe o ferăstră a unei case 
di Sibiiu, de unde furară mai multe o- 
bieote, 2 tabacherl, ună pistolă, capse, 
cărți de jocă, 50 de nasturi. Ună poli- 
țaiu puse mâna pe acești hoți tineri și-i 
duse la casa primăriei. — piua bună se 
cunosce de dimineță.

* * *
Uni! ursă, a fostă împușcată în 13 

1. o. în Arpașulă de susă de cătră pă- 
durarulă Francisoă Fuchs. Acesta se duse 
împreună ou o societate în pădure. Când 
ajunse lângă părăulă Terița, vă4ură ună 
ursă mâncândă smeură. Pădurarulă în
cărca repede pușca și favorisată de sgo- 
motulă apei din părău, se apropia pănă 
la 15 pași de ursă, și-lă împușcă.

* # *
Domnișora Frieda de :Bulow, o scrii- 

t6re de romanurl binecunoscută în Ger
mania a fostă chemată la Veneția pen
tru oa să țină societate reginei Româ
niei. D-ra Bulow, oare s’a distinsă oa 
diaoonăsă în serviciulă bolnaviloră în 
Zanzibară, va fi angajată ca domnișâră 
de ondre pe lângă regina României.

• * *
Musioa orășenescă va da ună con

certă astă4l în sala hotelului „Europa". 
Mâne, Duminecă asemea va da ună con
certă în sala hotelului Centrală Nr. 1. 
Inceputulă, și astă4l și mâne, va fi la 8 
dre sera.

* * *
Petrecere poporală. In Medeii-auriți 

din comitatulă Sătmarului s’a dată la 6 
Septemvre n. o. o petrecere poporală 
sub conducerea tinerului Demetriu Ro- 
basă. Petrecerea a sucoesă strălucită. 
S’au înoassată cu totulă 126 fl., din cari 
subtragendu-se spesele, au rămasă 50 fl. 
venită curată pentru fondulă bisericescă. 
Au suprasolvită d-nii: C. Oroszlâny di
rectorii poștală 2 fl. și A. Kereskenyi 
notară 1 fl., cărora prin acesta li-se es- 
primă mulțămită din partea d-lui can- 
toră-învățătoră Gavrilă Budu.

* * *
Congresul!! internaționalii de agricul

tură de la Haga șl-a terminată sesiunea. 
O comisie permanentă internațională com
pusă de 50 de membri se va ooupa cu 
organisarea congresului viitoră și va ho
tărî locuia în care se va ține ; și’ au ofe
rită pănă acum ospitalitatea: Englitera, 
România, Spania și Belgia.

se dederă în lături perdelele dela ună 
pată și țăranulă vă4u înaintea sa ză- 
cendă ună omă corpolentă, care se’n- 
tindea și căsca, și în urmă (jis®: „îmi 
pare bine; pentru-eă moră de urîtă! 
Der în adevără vrei să schimbi cu mine 
și să trăesol oelă puțină optă cjil®, așa 
ca mine?“ Țăranulă 4is®ri4endă: „Optă 
4ile? — Vieța întregă! Aici îmi place. 
Aici e ca în raiu!“

Abea 4ise acestea și se pomeni în 
pată, în haine de mătasă, ba ohiar cu 
cămașă de mătasă. Slugile aduseră vină, 
fripturi și p6me dulci. Ce gustă minu
nată aveau ! Țăranulă nostru era flă
mândă încă din peșteră, unde trăise 
slabă. După ce a mâncată, încâtă abea 
se mai putea mișca, se sui într’o trăsură 
cu patru cai, se preumbla prin grădină 
și privi la lucrurile minunate de acolo. 
Pe urmă se întorse bău și mânca din 
nou. După masă veniră fete și jucară 
înaintea lui; după aceea veniră aotorl și 
jucară o comediă. Asta-i plăou de mi
nune țăranului și elă îșl 4’se mulțumită: 
„Bună lume-i aid, Petre ! Ou minte gândă 
am avută eu totuși când am dorită să mă 
facă avută! Aoum ml-am ajunsă soopulă !“

Tot pe la mie4ulă nopții se culca Petrea 
să dormnă. Așa petrecu elă câteva 411® 
în voiă bună. Der încetă, pe’ncetă se 
schimba lucrulă. Petrea căpăta ună fole 
mare și sclipia ca o plăcintă în tigae. 
Respirația îi era greoiă și pufăia ca o 
mașină cu abură. Mâncarea și beutura 
nu-i mai ticneau. De preumblare îi era 
greță. Tdte jocurile și teatrele nu-i erau 
pe plaoă. Nopțile durmia puțină și când 
durmia cugeta, că are o petră pe inimă. 
Era nepăsătoră față de orl-ce, îi era 
urîtă; de tote se îngrețoșia.

Din 4i îQ 4*  era totă mai rău 
când fu a șeptea di, Petrea 4'se cătră 
slugă: „Ah! spune domnului tău, că nu 
vreau să schimbă cu elă ! Nu mai potă 
trăi astfelă! Iute! Pănă nu însereză! 
Vreu să mă întorcă ărășl acasă, pen- 
tru-că mi-i doră de muiere și de copii!"

Cum a trimisă Petrea pe slugă, a- 
dormi. Când se deștepta, erășl se vă4u 
în hainele lui, sub stejarulă celă bătrână 
lângă elă, securea și hârlețulă. Elă se 
freoâ la ochi și se privia de tâte păr
țile. Da, adevărată! era totă Petrea 
celă de mai înainte.

Elă grăbi cătră casă și când ai lui

îlă întimpinară veseli, îi spuseră cum au 
fostă de îngrijațl pentru elă și-lă între
bară, că unde a petrecută atât’a amară 
de vreme, elă le povesti pățaniele și 
4ise zimbindă : „o comoră totă am gă
sită eu."

Și în oe stă, comora? — Ei! gâ- 
cesce. Decă gâoescl, îți spună.

ZEPoesli poporale.
Culese din poporă.

Frundă verde sălciără.
> ! 

Mă dusei la oâmpă afară, 
Mă’ntelniiu o’o fetișoră : 
Nu sciu fată-i ori nevastă 
Ori 4ină din oeră picată 
M’a pătrunsă c’a o săgetă: 
Trupă înaltă cresoută subțire. 
Cin’ l’a făcută așa bine 
Par’ că m’a ’ntrebată pe mine; 
Părul el ca de mătasă 
Cosița ’mpletită ’n șesă 
Of, să trăescă nu mă lasă. 
Starea I dreptă oa și crinulă 
Ochi albaștri ca seninulă 
Te-amețeșce oa pelinulă, 
Gura-i dulce rî4ătdre,

Zimbetulă pe buzișdre 
Strălucesce ca ună sdre 
Și obrazu-i plină cu sânge, 
Când gândescă dorulă m’ajunge, 
Când o vădă inima-mi plânge. 
Frundă verde salbă mdle 
Câtu-i Ardealu de mare 
Să-i cauți părechiă nu are. 
Ceru-i mare, stele-să multe 
Suntă și mari, suntă și mărunte, 
Ddr ca ea nu-mi suntă plăcute; 
De-ar fi una dintr’o miiă 
Să aibă densa soțiă (părechiă).

*
Frun4ă verde de lăută 
Astă horă-mi plaoe multă, 
N’o să jocă, ci-o să mă uită. 
Frun4ă verde busuiocă 
Eră singură n’o să jocă, 
Ci cu puica la ună locă. 
Șl oiu să jocă mereu mereu 
Și s’o strîngă de mână eă 
Și să-i cată în ochi mereă. 
Ochii tăi cei negrișorl 
M’aă pătrunsă de multe-orl. 
Ochii tăi cei cu mâhnită 
Pe mine m’a ’nebunită; 
Mergă la masă să mănâncă
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O rugare cătră Impăratulîî. Foile 
române comunică textulă următărei 
scrisori, pe care a adresat’o cjilele ^re" 
cute unii Românii săracii din Mândruloo 
(oomitatulti Aradului) cătră Majestatea 
Sa monarchulă: „Prea înalte D-le îm
părații ! Vaoa mi-a murită, păpușoiulă 
mi-a fost stricat de grindină, pentru plata 
birului mă chinuesoe amar peroeptorul, ou 
tote că e rudă ou oumnatulă meu. Bani 
nu-mi dă nimeni și niol că se găsesce 
pe aci prin Mândrulocă; așa dăr rogă 
pe prea bunula meu împărată să-mi îm
prumute decă are de prisosă, câți-va 
florini. Așa să-mi ajute Dumnecjeu, că 
o să-i întoroă banii cu dobândă, văra 
viitdre la culesulă păpușoiului. In același 
timpă doresoă prea multă sănătate prea 
luminatului împărații! D-cjou să-io. aibă 
în pază și să-i dea viăță îndelungată: 
mai sărută cu plecăoiune mânile cuconei 
Impărătese și rămână prea supusă slugă 
a Măriei Tale. — Petre Bade“. Majes- 
tatea Sa, mișcată de naiva petiție a ță
ranului, a și dată porunoă la prefectura 
din Aradă, să-i trimăță informațiunl a- 
supra petiționarului și dăcă acestea voră 
fi bune, ceea ce e de nădăjduită, Petru 
Bade va căpăta ună împrumută, pe ca
re nu va ave nevoiă să-lă plătescă niol 
la oulesulă păpușoiului.

Necrologu. Ni se scrie, că în 3 (15) 
Septemvre c. a răposată în Sarcia ro
mână (corn. Torontală) ună tînără șco
lară fdrte talentată ou numele Alee- 
sandru Lăpădată, uniculă fiiu ală 
bravului eoonomă Petru Lăpădată. — 
Dumnedeu să mângăe pe întristații părinți!

Telegramele „Gaz. Trans“.
(Sorvioiulă biroului de cor. din Pesta).

Viena, 19 Sept. După prânzu 
se vorfi începe conferințele minis
teriale comune privitore la stabi
lirea proiectelerii de bugetă comu
ne pentru anulă viitoru. Urcarea 
prețuriloru mijlbceloru de traiu, 
procurarea cantitățiloru mai mari 
de prafu fără fumu, voru face de 
lipsă în ori ce casu cererea de 
credite noue.

Paris, 19 Sept. A seră se edu- 
nă o mulțime considerabilă îna
intea operei. Se auȚiră diferite 
strigăte. Poliția arestă mai multe 
persbne. înaintea ambasadei ger
mane și rusesc! a iostu linisce 
complectă. Stradele ce duceau aici 
au fostă ocupate de soldați. După 
actulu alu doilea ală operei „Lo
hengrin “ cerură doi redactori de 
la. cțiarulu „Intransingeant11 să se 
cânte marseillaiza. Poliția însă ,’i 
scbse afară, în urma acesta apoi 
representațiunea s’a continuată.

Studiu asupra Esposiției de industriă 
casnică dela Hațegu.

(Fine.)

Grupa a II-ți. Haine și rufe femeescl.
Portulă sexului frumos care este totă 

așa de consciu și cam egoistă la țeră ca 
și la orașă, a fostă represintată prin 
636 obiecte, divisată în 18 artioole, cari 
suntă:

10, Cârpe și năfrăml pentru capă, 
numite și „chischineu" în țera Hațegu
lui, seu ceea ce în România se dice 
„basmale14, „basmaluțe“ și „tistimele“ în 
numără de 20 mostre, din tdte ținutu
rile Comitatului, unele mai frumose de 
câtă altele.

10. Șube înfundate de lână 12 mostre, 
este haină de iernă a săteneloră din sa
tele mărginașe, cele mal înfundate între 
munți. Ea consistă dintr’o singură priesă, 
croită cu clini și mâneci, garnisite cu 
găitane de oasă mai late, seu mal în
guste, prin care să deosebesce statulă 
feteloră de cătră neveste, și care se 
crede, că este rămasă din portulă Da- 
ciloră, împreună cu șerparulă și cu că
ciula.

12. Cămășile femeescl, în numără de 
102, a fostă articolulă celă mai bine re
presintată în acestă grupă. Dîsemnurile 
oele mai variate în arniciu, lâniță, bum- 
baoă și ibrișină, mai pe pepturl și pe 
mâneci, dădeau ună aspectă feerică, și 
nici că putea fi altminteri, când ne gân- 
dimă că cămașa jocă ună rolă așa de im
portantă în găteala femeii sătene. De- 
semnurile romane după cămăși și șter
gare s’au păstrată în unele ținuturi în 
totă puritatea loră. Și când te gândescl, 
că tdte aceste minunate arabescuri suntă 
lucrate fără modelă, după cum cu dreptă 
cuventă a observată, D-na presidentă în 
discursul de desohidere al esposițiunei, nu 
poți de câtă să admiri talentulă și este
tica sătenei Române.

Este imposibilă să distingi care a 
fostă cămașa cea mai frumdsă; devreme 
ce variază după ținuturi și tdte erau 
ireproșabile în felulă loră. Vomă men
ționa totuși acele de sub nr. 56 a d nei 
Minerva Bujureanu din Lassău, Nr. 57 a 
d-nei Sofia Vladu, Nr. 65 Anișca Neicu, 
din Câmpuri, Nr. 68 a Manei Igrețiu totă 
din Câmpuri, Nr. 105 Maria Andrică din 
Boiulă de sus. Din tdte însă a fostă prefe 
rită cămașa de sub Nr. 8 a Măriei Jarcău 
din Băuțarulă de josă, în care numai 
materialulă a costată 15 fl. fără a socoti 
și costulă lucrului.

13. Pepturî, mâneci și ciupagurl de 
cămăși femeescl au fostă 12 și 15 mostre^ 
cusuturl neîntrecute pe pânzele cele mai 
fine de casă și de boltă. In localitate să 
dă numirea de „ciupagău și „ciupeagă“ 
la partea superidră, adecă trupulă că
meșoi.

14. Pole și fuste 24 mostre. Fustele 
să portă mai alesă în portulă nemeșescă 
și în ținuturile Orăștiei unde să obicl- 
nuesce scuteculă. Avendu două bande 
aparente între soutecă și șorță, fustele 
săteneloră au ună rolă mal importantă 
decâtă ale cocdneloră; d’aceea le ve- 
demă de o curățeniă perfectă, și adesea 
vinețite, scrobite și călcate. In multe 
părți, marginea inferidră este ornată cu 
broderiă lată și cu pături. Nr. 5 espusă 

de Sofia Agliceriu din Băuțarulă de josă 
dă o ideiă deluxulă poleloră și fusteloră 
sătănesol.

15. Propâdele în numără de 13 riva- 
lisau cu

17. Bonetele numite „cepse“ în partea 
looului, și cari împreună alcătuescă coa
fura nevesteloră, pe când năfrămile și 
cârpele se pdrtă numai de fete. Luxulă 
a progresată la sate și în acestă arti- 
colă, majoritatea fundă astăcjl de percală 
fină cu proderii și cusuturl la estremi- 
tățl. Brobodele de „borangicău îucă nu 
s’au introdusă pănă acum în aoeste ți
nuturi. Multă au fostă admirate de stră 
ini „cepsele“ în formă de conițe, lite
ralmente pline cu chindisdlă din arniciu, 
ce portă nevestele din ținutulă Hațegului 
și din Banată. Cele mai alese au fostă: 
ciapsa negră de sub Nr. 141 a Sofiei 
Costa din Lelese și Nr. 314 lucrată în 
fire trase a Țiței Baica din Streiu.

17. Spențere seu mânecare femeescl au 
fostă 8.

18. Ciucuri pentru chică 4 mostre, 
între cari ună esemplară fantastică es
pusă sub Nr. 88 de Samfira Petrescu din 
Bărescl.

19. Brâne și brăcire seu ceea ce în 
România să numesce „bete“, 50 aron- 
delurl, cari de cari mai variate.

20. Salbe și lătițare 16 mostre. Sal
bele nu diferă întru nimică de cele usi- 
tate în restulă Ardealului și în România 
decâtă prin felulă și vechimea mone- 
teloră. Lătițarele însă să portă, după 
câtă cunoscemă noi, numai în unele ți
nuturi din acestă comitată și numai de 
fete în portul curată românescă. Ele suntă 
ună felă de salbă de mărgele ce să pune 
pe frunte, și unele și la gâtă. Cele mai 
artistice suntă pe la Marga, Băuțară etc. 
spre Porțile de feră. Nr. 13 ală Nesiei 
Albuleșcu din Bucova au atrasă mal multe 
priviri.

21. Rochiile de lână, cânepă, ină, 
bumbacă, de vară și de idrnă, au figu
rată în numără de 47, Ele să pdrtă mai 
alesă în ținuturile nemeșesoî. Am ob
servată două esemplare țăsute în desenă 
„pepita“ care nu lasă nimică de dorită 
pentru a să face din stofă și haine băr- 
bătescl de veră.

22. Cătrînțe și șorțutl au fostă 94 și 
54 mostre. Trebue să deslușimă, că în 
localitate sub aceste numiri să înțelege 
numai piesele din partea de ’nainte a 
portului sătenescă; însă să deosebescă 
prin faptulă că să dă numele de șorțu 
la cele oumpărate din tergă, er prin ca 
trințe la cele lucrate în oasă, fiă de lână, 
pânză seu bumbacă.

Fără esagerațiă potă afirma, că oele 
mal admirate din tote articolele por
tului femeescă au fostă catrințele. Multe 
șorțuri drăgălașe prin varietatea colo- 
riloră și a luorului ca cele de sub Nr. 
202 a D șorei Silviei Păcurară din Să- 
liște, Nr. 40 a D-rei Sofia Tiulescu din 
Deva, au atrasă privirile chiar ale D-re- 
loră celoră mai pretențiose; cătrențele 
însă, și mal cu deosebire: Nr. 4 a D-nei 
Maria Voinescu din PăucinescI, Nr. 293 
a D-nei Trimbițoniu din Grădisoe, Nr. 5 
de catifea lucrată cu firă. și cu genilie, 
espusă de D-na Sofia Agliceriu, și mai 
alesă Nr. 6 lucrată întregă în firă gal- 
bină de D-na Scumpina Jump ană. din 
Marga; au fostă admirate până la ova- 

țiunl nu numai de Români, der și de 
străini.

23. Cătrințoie 42. Să dă acestă nu
mire la piesa din dărăptă, care nu cu
prinde însă întregă oorpulă, ci numai pe 
jumătate, ca ună felă de semirochiă, și 
și este sinonimă cu „velniculă" din Ro
mânia. Să pdrtă pe valea Streiului, în 
unele sate după Jiu, mai alesă de ne- 
meșdice.

24. Oprege și Scutece în numără de 
86, ambele piese pentru partea dinapoi; 
„Soutecile“ însă suntă țăsute în vergi 
transversale pănă josă, și să portă în 
ținuturile Orăștiei, pe oând „opregulă“ 
are țăsută numai o placă superidră din 
oare atârnă fire destrămate în josă, și 
să pdrtă în Valea Hațegului și în întregă 
ținutulă din spre Bănată.

Grupa a II-a se înoheie cu gin
gașii :

25. Verzobl espușl de soția lui Ni- 
colae Terhatu din UricanI. Uricanii este 
ultimulă cătună din granița despre Ro
mânia. Cam ninge multe pe acolo, și 
sprintenele nostre Româncuțe din creerii 
munțiloră, să nu să afunde în zăpadă, 
îșl bagă ună felă de patine rotunde din 
lemnă de fagă jupoită ou 0 30 m. în 
diametru, în îhtrulă căroră să află o re
țea de piele netăbăcită, atașată la cir- 
conferință cu sforă și shoră astfelă dela 
un munte la altulă ca nisoe căpridre. A- 
ceste jugașe patine se numescă „ver- 
zobi“.

Grupa a III-a. Efecte de casă.
Este grupa cea mai importantă din 

Seoția a Il-a, căci în ea singură figu- 
reză 842 obieote, arangiate în 19 ar
ticole.

Ca într’o carte scrisă de ună învă
țată să oglindesce aci neîntrecuta hăr- 
niciă a sătenoei române. Nimică nu lip- 
sesce din ceea-ce alcătuesce confortulă 
și podoba casei sătenescl.

Să mai descriu pe aoele cari au fostă 
mai multă admirate ? Ar fi de prisosă, 
căci decă sătdna română pune atâta în
grijire și bună gustă întru esecutarea 
obiecteloră cu cari apare afară din casă; 
după cum vătjurămă, este ușoră de în- 
țelesă cu câtă rîvnă și pricepere pre- 
gătesce obiectele din interioră, unde pri- 
mesce lumea, și după care să judecă 
stăpâna casei.

Adresămă sincerile ndstre felicitări 
arangiatoriloră, pentru fericita ideiă ce 
au avută d’a figura arangiamentulă com
plectă ală unei case sătenescl.

Incependă cu culmea, patulă bogată 
în perine și covore, plooate, fețe și co- 
vdre de masă, și finindă ou ștergarulă 
de față cu desagii și cocheta traista de 
mână pentru tergă, tote efectele de casă 
ale săteanului au fostă espuse într’ună 
colță din salonulă ală III-a.

Iată și nomenclatura oeloră 19 ar
ticole ce au figurată în grupa a III-a.

26. Ștergare s£u prosâpe în numără 
considerabilă de 224 mostre. Ar orede 
cineva că acestă bogată colecțiă, ar fi 
fostu obositore prin numărulă său. Ei 
bine, n’a fostă, căci varietatea desem- 
nuriloră de la ună ținută la altulă și 
chiar de la o comună la alta, făcea stu- 
diulă amusantă și interesantă.

27. Traiste de mână 22 mostre.
28. Saci și desagi de lână 5 și 7 pă- 

rechl.

Mințile din capă să ducă; 
întindă mâna să m’ănchină 
Picidrele nu mă țină;
Staă pe locă 
Ardă ca în foc, 
Esă afară 
Ardă în pară, 
Esă la câmpă, ca să mă stîngă 
Bate ventulă, rău m’aprindă.

*
Frundă verde lemnă uscată
Val de mine ce păoată, 
C’am rămasă amorezată
Șl-oiu să moră de doră de doră 
Și nesătulă de amoră ;
Șl oiu să tragă bune și rele 
Pentru dorulă puicei mele, 
Și de-oiu pătimi mai multă 
De viu oiu întră ’n mormentă.

*
Unde-audă cuculă oântândă 
Și mierluța șuerândă 
Nu mă țiiu omă pe pămentă 
Nici nu mă șoiu unde sunt. 
Cucuie nu-mi fi dușmană, 
Căci nu ml-ai cântată de-ună ană 
Șl-aoum de ce ești vicleană 
De-mi cânți pe-acestă bușteaDă. 
Eu (jică cucului să tacă

Cântă hoțu de mă sacă
Numa’n pizma mea să facă.
Eu cjioă cucuie ’ncetăză
El cântă și rău ureză
Și fjeulă mi-lă flăcăreză;
Er mai josă pe-o rămurea
Cântă și o turturea
Tristă ca inima mea,
Că soția nu-șl găsia;
Și cântă și să rotesce
Ca puica oând se gătesce,
Și răsfiră penele
Ca puica sprâncenele.

Din jurulii Sibiiului, 1891.
D. Juga.

In cea poeniță verde 
Este-o fântâniță rece,
De-asupra fântâniței
Suntă doi mândri stăjărei, 
Croncăescă doi corbi în ei.
Tăceți voi corbi la dracu,
Că voi mi-țl mânca capu;
Mâncați-mi voi ce-țl mânca, 
Lăsați-ml voi mânuța, 
Ca să scriu o cărticea 
La dragă măicuța mea: 
Ca din partea de moșiă 
Să-mi facă o liturgiă,

Și din partea mea de casă 
Să-mi facă mie o masă
O masă cu cofiță, 
S’o dde la copiliță
Că a fostă a mea drăguță.

*
Măi bădiță spuneți-oiu 
Ia sama când vii la noi, 
Nu veni pe la pîrlază, 
C’avemă câne făr’ obrază, 
Ci vină prin grădiniță, 
Că-i otava molcăluță 
Și nu-i călca pică de frunză; 
Vină bade prin grădină, 
Că nu-i călca pică de tină 
Pănă la a mea inimă.

*
Lelea cu șurță de mătasă 
Vre să fiă preutdsă,
Sărăcia nu o lasă 
Năcazulă de cap-o-apasă.

*
In câșlegl e tergă de țeră 
Ce cumperi nu poți da eră, 
De ți-i cumpăra urîtă 
Fi-vei cu elă pe pămentă, 
De ți-i cumpăra ună dragă 
Fi-vei cu elă pănă ’n vdcă.

*

Luniță, mândră luniță
Ține badii luminiță, 
Să vie dela oiță.
Țipe-se lupii între oi
Batără două-c|eel și doi,
Nice unulă să nu iasă
Fără de-o mieoară grasă, 
Nice unulă să nu fie
Fără de-o mioară vie.

*
Să ține lelea de lume 
Nici o teară nu sci pune.
Cândă a fostă la nevedită
Șepte babe au trebuită
Și când a fostă la rostată 
Ștersa-i după babe ’n sată 
Trăiți babe, nu muriți!
Că nouă ne trebuițl.

*
Copiliță și cocoană, 
Nu dâ gură la cătană, 
Că cătana ’i ca banu
Duce doru ou anu,
Și cătana ’i ca frunda 
Duce doru cu vara.

Din jurulu Năseudului.
Victoru Onișoru.
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29. Glugi pentru ploie 6 modeluri.
30. Pricoițe seu plocate 4 bucăți.
31. Plapome lucrate la țeră, umplute 

cu lână în locti de bumbacă.
Ună bogatti sortimenttî de efecte de 

patO, cum:
32. Cearșafuri seu lepedee, 18 e- 

semplare.
33. Fețe de perină complete în nu

de 105, și
34. Funduri de (față) perină, 49, 

între cari au escelatfi ale D-nei Ana He- 
iușl din Orâștiă.

35. Covdre ordinare și covore de lână 
alttsă pentru patii în felulO. colorii din sa- 
lonulii alQ III-a, au fostă în numără de 
72 și 16. Intre aceste din urmă, trebue 
negreșită să menționeză pentru eleganță 
și costulă pe acela după patulă din casa 
sătenescă, espusă de D-na Șarlota Baciu, 
și mal frumdsă părechiă de sub Nr. 128 
a D-nei Berta Vladislau din Livadia de 
oâmpă, pentru care i-s’a oferită suma de 
100 florini.

Intre numărosele efecte de masă au 
fostă :

36. Șervete în numără de 52, cari 
rivalisau cu acelea din Secția Orășe- 
niloră.

37. Fețe de masă 25, între cari prea 
multă ml-a plăcută servi ciulă de 6 per 
sone, lucrată cu arniciu în careuri de 
D-na Maria Șinca din Biscarea.

38. Merindărițe 17 mostre. Aceste 
efecte, pentru masa săteanului, țină lo- 
culă deooratdreloră de bufetă ale bo- 
ieriloră. Suntă ună felă de ștergare 
lungi, cu care se copere coșulă de formă 
elipsoidală în care se duce mâncare lu- 
orătoriloră dela câmpă și care se <|'ce 
spene în localitate. Au escelată ale D-ne- 
loră Maria Dobreanu din Sântă-Maria și 
Rosa Ascileanu din G-alațI.

39. Covdre de masă au fostă 73. Să scie 
că la sate acesta piesă este în mare 
vacțâ la sărbători și să lucreză mai alesă 
în lână văpsită. Cele mai stimate au 
fostă numărulă 55 a D-nei Elena Budoiu 
din Câmpuri și No. 123 a D-nei Ținea 
Oprișa din Biscarea.

Grup a a treia să încheie ou:
40. Ștergarele și cearșafurile de culme. 

Să soie de cei ce să ocupă cu demo
grafia română, oă tradiționala culme în
cepe să cam dispară dintre efectele de 
casă ale săteanului. In comitatulă Hu- 
neadârei, ea să păstreză încă intactă nu
mai în unele ținuturi, unde s’a stăruită 
a să trimete mai multe obiecte. De aci 
au sosit cele 10 cearșafuri speciale de 
culme și 128 ștergare, numite în locali
tate „tindeu“, numire pe care o găsescă 
corectă, căci derivă din cuventulă „în
tinde", er nu dela unguresculă „kendo" 
cum pretindă unii. Celă mai frumosă 
ciarșafă de oulme țăsută în formă de 
pique a fostă sub Nr. 59 espusă de D ra 
Lucreția Olariu din G-urasada ; er printre 
cele 128 tindee de culme, celă mai ad
mirată prin vechimea sa a fostă celă de 
sub Nr. 165 ală D-nei Teresa Stoicuța, 
care dateză tocmai din anulă 1709.

Grupa a IV-a. Țesături noeonfecționate.

Au mai figurată în totală 38 de valuri 
său trâmbe de pânzăturl seu țăsăturl de 
lână și anume:

6, trâmbe de ștergare de chiutâre de 
câte 6 și 12 bucăți.

8 trâmbe de prosope ordinare de 
câte 6 și 12 bucăți.

6 trâmbe de covâre de masă de 
câte .6 și 12 bucăți.

5 trâmbe deipânză pentru cămăși de 
câte 6 și 12 bucăți.

4 trâmbe de cătrințe de câte 6 și 
12 bucăți.

4 trâmbe de fețe de perină de câte 
6 și 12 bucăți.

3 trâmbe de funduri de perină de 
câte 6 și 12 bucăți.

2 trâmbe de postavă pentru obiele 
de câte 6 și 12 bucăți.

Aci e loculă d’a menționa despre o 
altă ideiă fericită oe a avută comitetulă de 
organisare a esposiției d’a instala în sa- 
lonulă I pe frumdsa și harnica nevastă 
Eva Tur cu din Băresci, oa să țese pânză 
chiar îu asistența visitatoriloră, în fi
lele de 4/16 și 5/17 Augustă, când es- 
posiția a fostă mai cercetată. Stoluri, sto
luri să grămădea lumea, și mai alesă 
străinii, în giurulă frumâsei Bărăștene, 
ca să admire 'bătaia drâgului, schimbulă 
ițeloră și agerulă sboră ală suveicii de 
la o margine la alta a pânzei. In mai 
puțină de ună sfertă de oră, și p’ufiă 
răsboiu cu totulă primitivă „rostulă“ 
înainta în de ajunsă pentru oa privitorii 
să se încredințeze din vedere cum să 
faoe pânză-tret sărită. Și scițl ce felă de 
pânză este acesta? Ceea-ce cocor ele nu- 
mescă „pique"; dercefelă de pique: ună 
piquă adevărată, în care adencăturile și 
reliefurile suntă obținute prin sohimbulă 
ițeloră și modulă de combinare ală bă- 

telei cu urzela, și nu presate oum suntă 
imitațiile de pichete din bolta. Intre- 
iată asupra numirei de „trei-sărita" fe
meia ne a esplicată, că numele vine dela 
faptulă, că băteala sare totă la ală 3-a 
seu ală 4-a firă ală urzelei; după cum 
doresce a obține pătrații mai mici seu 
mai mari.

Dacul Ineș.

Literatură.
In Editura Librăriei Nicolae I Ciurcu, 

Brașovă, a apărută: Cursă practicii de 
Aritmetică pentru școlele poporale ro
mâne de Prof. Arseniu Vlaicu. După oum 
ne putemă oonvinge la prima vedere, 
opulă aoesta se deosebesoe în modă în
semnată de tăte manualele de Aritme
tică pentru școlele poporale esistente, nu 
numai la noi, ci și la popârele oele mai 
înaintate pe terenulă instrucțiunei popo
rale. Cursulă acesta e lucrată cu oea mai 
mare îngrijire pe basa celoră mai bune 
manuale germane și franoese și îutocmită 
în t6te privințele după oele mai nouă 
vederi pedagogice.

Firulă roșu, care este scosă la ivâlă 
cu cea mai mare atențiune, adecă intui- 
țiunea, basa învățământului, este obser
vată pănă într’atâta, încâtă nu credemă. 
oă s’ar fi putută face mai multă în acăstă 
privință. Și câtă înlesnire face acăsta în
vățătorului, scutindu-lă astfelă de desele 
frământări ale minței, pănă să facă pe 
școlară să aibă ideiă clară de concep- 
tulă unui numără, va pută esperia cu 
ușurință orl-cine va aplica acestă oursă 
în șcdlă.

De asemenea împărțirea materialului 
după cum acesta e de greu și de însem
nată și modulă lui de tratare, credemă, că 
este atâtă de naturală, încâtă orl-ce prepa- 
rațiune osteniciosă acasă — cu manodu- 
ceri în mână — devine de prisosă. 
Ajunge o singură oetire, pentru ca învă- 
țetorulă să pătrundă cestiunea, destre 
care să trateză. Totă astfelă gasesce cu 
ușurință și școlarulă tote elementele de 
lipsă la prioeperea materialului, așa că 
studiulă devine prin acesta mai plăcută 
și mai interesantă și pentru elă și inte- 
resulă trebue să cresoă cu atâtă mai multă 
cu câtă aprope tote temele suntă luate 
de vieța poporului nostru.

După recerințele Normativului șco
lară și după prescriptele Legei de ins- 
struoțiune, acestă oursă este întocmită 
în trei părți, fiâ-care pentru câte doi 
ani de școlă. In Pantea I pentru anulă 
I. și II. am tratată numerii dela 1—20 
și dela 1 —100; în Partea II pentru anulă 
III. și IV. numerii dela 1—1000 și în 
cercă nemărginită; eră în Partea III 
pentru anulă V. și VI. diferitele specii 
de calcule prescrise și neoesare în vieța 
practică. In școlele, unde esistă numai 
patru olase, urmeză naturală, că tdte 
trei părțile au sâ fiă aplicate după tre
buință, așa ca, eșindă șoolarulă din clasa 
IV în vieță practică, ceea oe la noi să 
întâmplă forte adase-orl, sâ posedă ună 
întregă de cunoscințe aritmetice indis
pensabile pentru cariera, ce și-o va 
alege.

Pentru ușurarea controlei va eși în 
ourândă o mică fasciculă, ouprindândă 
tdte resultatele temeloră predate în acestă 
Cursă, așa că d-nii învățători — pri- 
mind’o gratuită — voră fi scutiți de a 
le lucra de fiă-care dată împreună cu 
școlarii.

Pe lângă acestea Domnulă Editoră 
ne a pusă în vedere, că D-Sa va face 
în privința prețului tote înlesnirile po
sibile, pentru oa acestă manuală sâ pâtă 
fi câtă mai multă întrebuințatu în școle, 
făcândă în. aoelașă timpă toți pașii de 
lipsă pentru obținerea câtă mai curândă 
a aprobării din partea organeloră mai 
înalte. ;

Partea I 22 cr. II 25 cr. III 30 cr.
Noțiuni de estetică pentru clasa a 

V-a a instituteloră pedagogioe și exter- 
nateloră secundare de fete, de Dr. D. 
Dulfu, profesoră la asilulă „Elena Dom
na" în Bucurescl. Pe lângă o prefață și 
Introducere, opulă e împărțită în două

părți; în partea primă tractâză des ore 
frumosulă estetetioă în genere, în par
tea a doua despre artele frumâse. Ur 
meză încheiarea. Formată 8° de 56 pag. 
Prețulă 1 leu și 80 bani. Se afla de 
vântjare la librăriile: Soceoă, Sfetea și 
Aloaly, în Bucurescl.

Versuri de morți. In Olușiu a eșită 
de sub țipară o coleoțiuue de versuri Ia 
morți, întitulată „Corda inimei“, de Ia- 
cobă Murășiană învâțătoră și cantoră în 
Clușiu. Opulă cuprinde 18 cole de țipară 
garmond), formată 8°, conținândă 2 dia- 
ogurl în versuri și 58 de poesii pentru 

tdte cașurile de morte, anume : pentru 
oopii pănă la 12 ani,, și dela 12—16 ani, 
pentru juni și june, la bărbați și mu
ieri, la omeni bătrâni, la inteligențl eto. 
In partea din urmă a cărței se află cele 
două dialoguri. Intre învâțătorulă bă
trână și oelă nou, er ală doilea între 
tată și fiiu. Opulă este consacrată me
moriei răposatei preosese Maria Podobă 
n. Popă Carteziu. Trimisă francată costă 
pentru prenumăranțl 1 fl., pentru nepre- 
număranțl 1 fl. 20 cr. Se pdte procura 
atâtă dela autorulă, câtă și dela d-lă 
Vasiliu Podobă la banca „Economulă" în 
Olușiu.

Gultura pomiloră.
I.

După agricultură, cultura po
miloru este unulă dintre cele mal 
bogate isvâră de înavuțire privată 
și națională. Când grădinile agri- 
cultoriloră noștri ară fi pline de 
pomi, câte cjeci de florini ară pute 
face pe totă anulă din vinderea 
pomeloru; câte 4ec* de florini 
li-ar rămâne, estragendă vinulu 
s’au vinarsulă din păme, în loculă 
celui cumpărată din comerciu, de 
multe ori falsificată seu otrăvită 
și cu câte mii de florini ar cresce 
apoi pe totă anulă și avuția na
țională ?!

Cultura pomiloră a stată în 
mare vecță nu numai la vechii 
Romani, la străbunii noștri, ci și 
la celelalte poporă antice; er as- 
tăcți cultura pomiloră este luată 
dreptă busolă pentru clasificarea 
gradului de cultură ală unui po- 
poră, căci s’a adeverită, că cu 
câtă unu poporă este mal înain
tată în cultură, cu atâtă prețuesce 
mal tare crescerea și nobilitarea 
pomiloră, și la din contră: cu 
câtă elă stă pe o treptă mai in- 
ferioră de cultură, cu atâtă des- 
prețuesce și cultura acelora.

In Germania, unde poporulă 
stă pe o treptă mai înaltă în cul
tură, suntă ținuturi, unde fiă-care 
agricultoră este obligată din par
tea reuniuniloră, la caii aparține, 
de a cultiva pe fiă-care ană câte 
o sută de pomi. Acolo nici nu 
vel afla nici ună petecă de pă- 
mentă seu grădină necultivată, 
fiă cu pomi, fiă cu legumi; nu 
vei afla pe marginea rîuriloră și 
a drumuriloră răchite, salcâmi seu 
arini, ca pe la noi, ci pomi rodi
tori, ale căroră pdme să vendu 
în totă anulă din partea reuniu
niloră agricole, eră cu banii în- 
trați se plătescă unele contribu- 
țiuni, seu se întrebuințeză spre 
alte scopuri culturale și de utili
tate publică.

La noi suntă ținuturi, unde 
aprope jumătate din grădinile a- 
gricultoriloră nu suntă cultivate 
cu nici ună felă de pomi seu le
gume, și decă acelea nu suntă 
nici cosite regulată și la timpă, 
suntă umplute cu totă felulă de 
burueni nefolositdre, ba unele chiar 
otrăvibdre. Cealaltă jumătate a 
grădiniloră, care e cultivată cu 
anumiți pomi, încă lasă forte multă 

de dorită, dedrece pdte vede pri- 
vitorulă adese-orl crengi rupte, ori 
uscate, aternendă prin el, surcel pe 
lângă trunchiu, cari consumă o 
parte însemnată din nutrementulă 
lor!, și în cele din urmă ruineză 
de totă pomii

Der să nu învinovățimă pentru 
acesta atâtă pe poporulă nostru, 
câtu mai multă întunereculă tim
pului, care l’a ținută în cătușele 
robiei și nesciinței, și nu a avută 
dela cine, nu a avută ocasiune să 
învețe o cultură mai fundamentală 
a pomiloră Totă așa a stată po
porulă nostru și față cu scola, 
der îndată ce i-s’au deslegată că
tușele robiei de pe trupă; îndată 
ce i-s’au deschisă și lui porțile 
culturei, s’a silită și elă și se si- 
lesce din (ți în 4*  mai multă a-și 
ocupa loculă cuvenită.

Chiar și pănă acum se pdte 
vede la mulțl dintre agricultorii 
noștri o frumdsă înclinare cătră 
cultura pomiloră ; vedemă pe mulțl 
că nu-și pregetă primăvera de a 
alerga pănă în cele mai depăr
tate colțuri ale câmpului seu pă- 
durei, pentru a aduce trunchi de 
pomi pădureți și a-i nobilita în 
grădinile loră.

Mulțămită acestei nobile încli
nări, amă ajunsă, cum amă 4isa> 
că aprdpe în jumătate din grădi- 
nnile agricultoriloră noștri se ve
demă și pomi cultivați, ba în u- 
nele se vedemă chiar mulțl.

Și decă pănă acum agricultorii 
noștrii au făcută dela ei atâta, 
câtă vedemă fără nici ună în
demnă seu instrucțiune din partea 
altora, avemu totă dreptulă de a 
spera, că în viitoră se va deștepta 
o nobilă emulațiune într’enșii în 
ceea ce privesce cultura pomiloră 
se va deștepta unu interesă totă 
mai mare cătră acestă nou isvoră 
de bogățiă, când voră vede, că 
învețătorulă încă a făcută, cu a- 
jutorulă scolariloră săi, din gră
dina școlară, care mai nainte era 
plină de burueni, ună adevărată 
raiu pământescă; când voră vede 
că preotulă încă urmăresce pe în
vețătorulă în propria sa grădină 
ba îndemnă și cu cuventulă pe 
credincioșii săi în biserică și la 
alte ocasium, ca se cultive câtă 
numai se pdte de mulțl pomi în 
grădinile loră; de asemenea no- 
târulă, primarulă și alțl cărturari 
de ai noștri.

Scriitorulă acestoră rendurl 
cunosce câteva comune, unde 
fiindă aruncată de sdrte câte ună 
învețătoră harnică, a schimbată 
deodată, ca prin farmecă, fața în- 
tregei comune. La începută, să 
înțelege, dmenii priviau clătinândă 
din capă, la șanțurile și straturile 
făcute de învățători în grădina 
școlară; după-ce însă aă v§4ută, 
că primăvera straturile suntă a- 
coperite cu pomișori; după-ce au 
v§4ută, că la ună ană, doi, pomi- 
șorii resăriți se potă și altoi; 
după-ce au ve4utu, că din pomii 
altoițl în grădina școlară, în tdtă 
primăvera capătă și copii loră 
câte ună pomișoră, ori doi, pen
tru a-i resădi în grădinile loră a- 
casă: ei au începută a să îmboldi 
unulă pe altulă și a4iee: „vedeți 
măi, — ce a făcută dascălulă nos
tru din grădina scolei!“

Der cultura pomiloră, pe lângă 
isvorulă acela de bogățiă, ce ni-lă 
dă pe lângă puțină lucru, ne mai 
dă și sănătate și înfrumsețeză încă 
și grădinile și comunele năstre, 
prin florile loră frumăse și bine- 
mirosităre și prin aerulă celă pros- 
pătă și curată, ce-lă respiră frun
zele loră. O comună, unu ținută 
lipsită de pomi, este lipsită tot
odată și de ploi, pentru-că este
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constatatu, că ploile mai cu semă 
acolo se formeză mai ușorii, unde 
vegetațiunea pomiloru și a arbo- 
riloru este mai abundantă. Pomii 
înfrângă de multe-oriputereavân- 
turiloru mari și prin urmare con- 
tribue în modu binefăcetoru la 
adăpostirea clădiriloru economice 
nu numai în contra venturiloru, 
ci și în contra focului.

Cine pote înșira tbte foldsele 
ce aduce cultura pomiloru ! Și nu
mai din cele înșirate se pbte con
vinge ori cine, ce pecatu comitu 
aceia, cari lasă grădinile lorii, 
destulu de mari și spațiose, ne
cultivate cu pomi. Căci nu este 
pămentu, fiă acela câtu de reu, 
ca se nu fiă priinciosfi culturei 
pomiloru. Așa de esemplu: gră
dinile cu pămentu galbenu, lutosu 
și umedu suntu priincibse culturei 
meriloru, cele cu pămentu humosă 
și vărosu suntu priincibse cultu
rei periloru, cele cu pămentu lu
tosu și mai umedu suntu priin- 
ciose culturei pruniloru, er cele 
cu pămentu lutosu și vărosu și 
mai în fața sbrelui suntu priin
cibse culturei cireșiloru și viși
nilor u.

După aceste observațiun! ge
nerale, vomu vorbi cu altă oca- 
siune și despre cultura pomiloru 
în specială,

Ioană Georgescu.

CARACTERULUI)
InsvLșirile caractervUni. 
2. Stăpânirea de sine și abnegarea.

Mulfi se ocupă prea multă de 
ceea, ce cugetă alții despre ei. 
Astfelă ei se dedă a privi vieța 
din partea ei cea mai rea și pre
supune pretutindeni totu ce e mai 
reu. Nu-i mirare apoi, decă în 
cele din urmă vedă confirmată a- 
cestă judecată a loră și decă își 
amărăscă așa ei înșiși vieța. Her
bert (țice cu dreptă cuvântă : „Vor
bele rele se întorcă adeseori în 
contra nbstră înseș!“.

Numai, așa decă omul nu se lasă 
a fi răpită și amărâtă de nimică, 
pbte se facă dreptate, care, cum 
4ice sfânta scriptură, nu numai 
pe poporă îlă ridică, ci și pe in
dividă

Vec|.urămă mai susă câteva 
trăsături de stăpânire de sine ca 
la Mohallib ș. a. pe care a-i pu
te o numi marinimositate, care 
nu este decâtă o treptă mai înaltă 
a stăpânirei de sine, precum do- 
vedesce icbna, ce ni-o înfățișeză 
deja Aristotele despre omulă mari- 
nimosă. „Marinimosulă“ — 4i°e 
Aristotele — „va sci sS se cum- 
penescă în fericire ca și în ne
fericire; elă va sci se se ridice și 
se se umilescă și nu va fi nici în 
fericire îngâmfată, nici în neno
rocire descurajată. Elă nici nu 
se va teme de periculă, nici nu-lă 
va căuta, căci elă ține numai la 
puține lucruri. Elă este tăcută 
și câte odată încetă la vorbă, der 
când este de lipsă își spune pă
rerea francă și pe față. Elă pbte 
se admire, pentru că nimică nu 
este prea mare pentru elă. Elă 
iertă vătămările. Elă nu vorbesce 
despre sine seu despre alții, căci 
nici nu vrea să fiă lăudată, nici 
nu-i place să ocărască pe alții. 
Elă nu strigă niciodată pentru ni
micuri și nu cere dela nimeni a- 

a _
Ună esemplu frumosă de mari- 

nimiă a dată Lycurgă, pe care 
Spartanii, dreptă mulțămire pen
tru legile înțelepte, ce li le-a dată, 
l’au maltratată și în cele din urmă

*) După, Smiles-Rudow. A se vedă Nr. 
193 ală „Gaz. Trans.“ din 1891. 

l’au esilată, ba ună june cu nu
mele Alexandru îi scbse chiar ună 
ochiu. Când poporulă i-a dată 
pe mână pe făcătorulu de rele, 
Lycurgă își resbună în contra lui 
așa, că-lă luă în casa sa și-lă 
crescu prin învățături și esemplu 
pănă ce deveni ună bărbată bine 
educată.

Esemple de aceste ne arată 
evulă vechiu forte multe, cu deo
sebire însă la Arabi se găsesce 
acesta marinimositate. Kais-Ibn- 
Azim, când îi se aduse cadavrulă 
fiului său împreună cu ucigașulă, 
nepotulă seu, legată de mâni și 
de picibre, cpse privindu rana mor
tală: „Ce lovitură!“ — După a- 
ceea porunci să deslege mânile și 
piciărele ucigașului și spuindu-i 
câteva cuvinte dojenitore, îlă lăsă 
să se ducă în trebă-și.

Ună esemplu de marinimiă a 
dată Carolă ală V-lea lângă coș- 
tiugulă lui Luther. Când ună curti- 
sană îlă provocă se lase să se 
arunce cenușa ereticului în tbte 
vânturile, Carolă răspunse cu o 
nobilă indignare: ,,Eu portă res- 
boiu numai cu bmenii vii, nu și 
cu cei morți!“

3. Fidelitatea.
Datoria este lucrulă celu mai mare, 
Și fidelitatea e cea dinteiu datoriâ. 

JDicală indiană.

Fidelitatea se arată în fărte 
diferite relațiuni, trebue să fimă 
fideli seu credincioși fațăcuDum- 
neejeu, patriă și amici, în fine față 
cu noi înși-ne.

Fidelitatea cătră Dumne4eu nu 
trebue s’o uitămă nici în brele 
cele mai triste, căci ea este celă 
mai tare, ba adeseori singurulă 
ra4imă ală nostru, cum 4ice psal- 
mistulă: „De te voiu ave numai 
pe tine, nu voiu întreba de ceră 
și pămentă“. Dumne4©u e părin
tele nostru — der nu părinte 
pămentescă, la care inima a- 
lergă de multe- ori înaintea ca
pului, iubirea înaintea dreptății. 
Nu numai faptele nbstre bune, ci 
și faptele nbstre rele se trans- 
plântă mai departe pănă în nea- 
mulă ală șeptelea; cu atâtă mai 
puțină trebue să ne mirămă noi, 
decă ne atingă pe noi înșine. 
Aceea, căamă lucrată reu în cea 
mai bună intențiune, nu face încă 
din reu lucru bună: acela care 
prin muncă neînțeleptă — a de
venită schilodă și și-a slăbită pu
terile, aceluia nu-i șede bine a se 
plânge și a fi desperată, elă se
ceră numai ceea ce a semănată. 
Legea acesta are valore în natură 
totă așa de bine ca în vieța o- 
menescă; și și în bibliă este ade
seori esprimată.

Prin fapte aievea nu putemă 
servi lui Dumne4eu nemijlocitu; 
căci, cum 4i°e Pavelă, nu se în- 
grijescă de elă mâni omenesc!; 
și serviciulă divină (slujba) nu 
este alta decâtă operă omenescă 
și nici nu e pentru fiă-care, de 
pildă nu e pentru orbi și sur4l. 
Celă ce înse pbte lua parte la 
serviciulă divină se-o facă, nu nu
mai pentru de a servi lui Dum- 
ne4eu, ci și propriului seu sufletă ; 
celă puțină se nu-și bată jocă de 
acelă serviciu, cum facă cu pre- 
dilecțiă așa numite „spirite tari“. 
Ii stă reu ori și cui de a vorbi 
despre lucruri, din cari nu pricepe 
nimică, celă mai reu îi stă înse 
când vorbesce în contra lucruri- 
loru sfinte. Acesta nu pbte fi 
niciodată ună semnă de mărime, 
și și mai puțină de mărime scien- 
țifică.

Din contră trăimă în adeveră 
numai în Dumne4eu, cum scrie 

și Ioană: noi în Dumne4eu și 
Dumne4©u în noi; Pavelă 4i°e '• 
se desbracămă pe omulă vechiu 
și se îmbrăcămă pe Christosu, 
ceea ce pentru elă nu însemnă 
alta, decâtă a îmbrăca pe Dum
nezeu, în care trăimu și suntemă. 
Isusă 4ice, că se ne lăpădămă de noi 
înși-ne și se-i urmămă lui, care 
este una cu tatălă. Deja cuvân- 
tulă grecescă „entusiasmă“ în
semnă a 4eifica (a adora ca pe 
ună 4bup, cu câtă mai multă nu 
au găsită cele mai adânci spirite 
după Christosă în acestă ființă a 
ori ce religiune.

In deosebi se pbte der validita 
fidelitatea cătră Dumne4eu numai 
în fidelitatea cătră cele pămân- 
tesci, tocmai așa precum noi pu
temă se simțimă și se vedemă pe 
Dumn4eu numai în făpturile și 
operele sale. țVa urma.)

XX-LXrX JXX\T
Hereditate sbu moștenire.

Nu voiu vorbi despre heredi- 
tatea seu moștenirea de avere; 
acesta este de domenulă altoră 
cunoscințe, ci voiu vorbi despre 
acea hereditate seu moștenire, care 
face se se nască din tată în fiu, 
precum calități seu lucruri bune, 
totu așa și defecte seu lucruri rele.

Acestă hereditate este o caii 
tate a vieții și întinde puterea sa 
asupra întregei plăsmuiri ome
nesc! , adecă asupra întregului 
corpă și duhă ală omului.

Zămislitulă în mumă are ase
mănare cu tatălă și cu mama lui, 
precum în părțile lui corporale, 
așa și în părțile lui sufletesc!.

Avut’a tatălă seu muma să
nătate complectă și putere mare, 
zămislitulă va ave asemenea să- 
netate complectă și putere mare.

Fost’a tatălă și muma slabi 
și neputincioși, zămislitulă va fi 
asemenea slabă și neputincioșii.

Fost'a unulu din zămislitori 
puternică și sănătosă, er celalaltă 
slabă și bolnăviciosu, zămislitulă 
nu va fi nici ca zămislitorulă celă 
puternică și sănătosă, nici ca celu 
slabă și bolnăviciosă, ci va ave o 
stare mijlociă.

Fost’au ambii zămislitori ne
voiași, pociți, slăbănogi, zămisli
tulă va fi mai nevoiași, mai po
cită și mai slăbănogă decâtă fiă- 
care zămislitoru.

Acesta este regula generală, 
dovedită de observațiune. Der suntu 
și excepțiun! fără îndoielă, căci 
nici o regulă nu este fără ex- 
cepțiă.

Ceea ce am cțisu, suntu resultatulu 
observațiunei, pe care ar trebui se-lu 
avemu totdeuna înaintea ochitorii, când 
este vorba de căsetoriă.

0 socotelă în căsetoriă făcută nu
mai pe consider ațiuni bănesci, pe con- 
siderațiuni de nemu, de protecțiune și 
fără a ține socotelă de sănătatea celoru 
ce se împreună, este de multe ori o 
fântână de bole în casă, de doliu îna
inte de timpii, de următori schilozi la 
corpii și la minte și în fine de veste
jirea seu degenerarea nemului.

In căsniciile dintre rude, moș
tenirea seu hereditatea calitățiloru 
și mai cu semă a slăbiciuniloră 
și a beteșuguriloru este și mai 
însemnată. Chiar chipulă nu se 
schimbă; astfelă se vede în acele 
locuri, unde căsătoriile se facă 
între cei din aceiași familiă, cum 
este în Portelă aprbpe de Bulonia 
în Italia, în sătulă Baty din Bre- 
tania și în unele insule ale Scoției.

Acestă resultată ală observa
țiunei a fostă și cuventulă pentru 
care Chnstcsă a oprită căsătoria 
între rude.

Der copilulă mai pbte moșteni 
și dela moșii săi calități seu de
fecte (cusururi, beteșuguri).

In adevără, adesea să vede la 
ună copilă, aceea ce nu s’a vă- 
4ută la moșulă său. Relele con- 
formațiunî, ca mai multe degete, 
sur4enia, orbirea, se vădă sărindă 
une-ori o generațiune întregă.

Este un misteru acestă lucru ; 
a încerca explicațiunea lui, este 
aprbpe totă așa de greu, ca aceea 
a începutului universului.

Să ne mulțămimă cu aceea ce 
ne-a dată observațiunea, adecă să 
scimă, cum că slăbiciunile, cusu
rurile. beteșugurile, etc., ca și ca
litățile frumbse se moșteoescă și 
că ne este cu putință în unele 
cașuri, cum suntă cele de căsă
tori ă, prin bună alegere, să ne 
apărămă de multe sluțenii în ia- 
milia ce doiimă să avemu.

(„Aperătorulu sănității.u)

POVEȚE.
Struguri veninoși. De când se 

întrebuințeză vitriolă de cupru 
în contra filoxerei, e de recoman
dată, ca să fiă omulă cu mare 
băgare de semă când mănâncă 
struguri și pe aceștia mai întâiu 
trebue să-i curețe bine. Căci decă 
soluțiunea de vitriolă de cupru, 
cu care se desinfecteză vița de 
vie, evaporeză, rămână pe stru
guri resturi de vitriolă, a cărui 
gustare e fbrte stricăcidsă. S’a 
întâmplată în Pesta, că mai multe 
persbne, gustândă astfelă de stru
guri, s’au bolnăvită.

MULTE SI DE TOATE, s
Câtu costă o escadră.

piarula din Paris „Figaro“ publică, 
următârele: „Personalulă unei corăbii 
cuirasate reoere pe lună 30,000 fr. soldă, 
acela ală unui încrucișătoră 6 — 7000 
franci. Pe lângă aceea fiă-care matrozii 
primesce provisiune în valâre de 1 fr. 
60 centime. O corabiă cuirasată cu 600 
de omeni cheltuesoe pentru pâne, carne, 
vină, cafea etc. pe lună 21.000 franci, 
ună încrucișătoră cu 150 de âmenl chei- 
tuesoe 5000 franci. Mai însemnate suntă 
reoerințele artileriei de pe corăbii. Se 
presupunpmă, că ună tună de 10 centi
metri costă 6200 franci, un tună de 27 
centimetri 80.000 franci, și ună tună de 
34 centimetrii 147.000 franci. O pușcă- 
tură dintr’ună tună de 10 centimetri 
oostă 66 franoi, tunulă de 27 cm., 1360 
fr. dintr’unulă de 34 cm., 2600 franci, 
dintr’uuulă de 42 cm., 5010 franci. A- 
fară de aoeste mai consumă mulțl bani 
torpilele, lafetele dela tună și în fine 
cărbunii de pătră. O corabiă ouirasată 
consumă pe cji 14 tone de cărbuni de 
petră, tona cu 35 franci, va se P6 
di suma de 1400 franci. D6oă e vorba 
ca corabia să mergă cu o îndoită iuțală, 
atunci se cere de două-ori atâția cărbuni. 
Acumă o sută de ani costa ună tună 
1000 franci, pe când astădl costă 147.000 
franoi, *

Etatea planteloru.
Cei mai bătrâni palmieri sunfă în

tre 200 și 300 de ani, ulmii 355 ani, 
chiparoșii 388 ani, iedera 448, paltinii 
516 ani, oastanii 626, lămâii 646, plata
nii 720, oedrulă 800 ani, nucii 900, teii 
1076, bradii 1200 ani, stejarii 1400 ani, 
arborii taxus 2880 ani, arborii Mammuth 
din California 5000 de ani, la ună dia
metru de 37 urme și 450 urme înălțime;

*
Celă mai mare lacu din Europa.

Celă mai mare laoă din Europa este- 
laculă Ladoga între Finlanda, St. Peters
burg și Olonetz. Elă are o suprafață d'e 
366 milurl pătrate și va se e mai 
estinsă ca regatulă Saxoniei. Lungimea, 
sa e de 24 milurl, er lățimea sa de 15 milurS
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Păcălită.
Ună țăranii veni într’ună orașă mare. 

Aid preumblându-se pe strade vă4u ună 
paiață mare și pomposă, la porta căruia 
se afla ună servitoră. Țăranulă se apro
pia de servitoră și-lă întrebă, că ce fală 
de casă e acesta. Servitorulă ca să-și 
bată jocă de elă, cji80-' „Nene, casa 
acâsta e o moră“. Țăranulă pricependă 
batjocura, Zise: „Ha, închipuiamă 
eu că e moră, fiindcă vedeamă măgarulă 
la portă!“

*
Petru-.și' CocoșulU.

Ună directoră de teatru, care se 
numea Petru, angaja ună oântăreță, care 
se numea Cocoșă. Der deja la prima 
representațiune, nu-i plăcu de locă pu
blicului cum cânta cântăretulă, totă ase
menea nici la a doua, er la representa- 
țiunea a treia teatrulă eragolă. Ună cri
tică din acelfi orașă scrise despre acesta: 
„Și când cocoșulă cânta pentru a treia 
oră, se duse Petru afară și plânse cu 
amară !.“

*
Celă mai bogatu.

Trei studențl, oarl în totădeuna vi
sau bani mulțl, se rămășiră, care dintre 
ei va visa, că are mai multi bani în 
noptea următore. In dimineța următbre 
îșl povestiră unulă altuia visurile loră. 
Celă dint’âiu dise: Am visată o livade 
mare plină cu ace de cusută, și lângă 
ele sta ună omă, care’mldise: Tote acele 
le vei întrebuința, pentru ca să-ți coși 
sacii cu bani. Ală doilea povesti : „Am 
visată, că totă marea era plină cu cer- 
nelă și eu am sours’o cu condeiulă scri- 
indă numărulă bauiloră, ce-i aveam“.— 
„Și eu am visată“, dise ală treilea, „că 
voi amândoi a-țl murită și m’ațl făcută 
pe mine moștenitoră universală“.
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Bursa din BucurescI din 16 Sept.
"Valori 7o se cumD

Rentă română perpetuă 1875 5°/o 103.*/,
Renta română amortisabilă . . 5% 99.’/,

dtto................................... • 47o 84.'/4
Renta rom. (rurale convertite) 67o
Oblig, de stată C. F. Române «7o

idem idem .... 4u/o _  _
lmprumutulă Openheim 1866 . 8°/o _ ,__
lmprumutulă Oraș. BucurescI . 57o _ .__

idem idem din 1884 5°/n 95.3/.
idem idem din 1890 &7o 94.-

Impr. or. B. cu prime Loz.fr. 20
Credit fonciară rurală .... U/o ____

idem idem .... &7o 99.1/,
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7°/o 103.’/,

idem idem .... 67o 102.—
idem idem .... 57o 95.*/,

Credit Fonc. Urban din Iași. . 86.—
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 276.—

V. N.
Banca Națion. uit. div. 83.— 500 1555.—
Dacia-România uit. div. 30 lei 200 384.—
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 200 388.—
Ban,ca Rom. uit. div. fr. 15.— . 500 _ _ _
Soc. Rom. de Constr. uit. div.51. 250 _
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 ____
Soc. de Reas. uit. div. 15 1. aur 200
Societ. de Constr. uit. div. . . — ____
Societ. de Hârtie uit. div. — , _
Agio în Bursă.............................. _
Rubla de hârtie ...... _

Banca Națion. a României —
Scompt...................... 57o
Avansuri pe efecte.................... 67o
vansurl pe Lingouri .... 8%

Cnrsulu la bursa din Viena. 
din 18 Septemvre a. c. 1891 

3«uta de aură 40/0 ......
Roata de hârtiă 5°/0 ...
(mprumutulă căiloră ferate ungare - 

aură ---------- 
dto argintă • - « -

kmortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] ■ -

kmortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisiune] - - 

Imorțisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) - - 

Bonuri rurale ungare .....
Bonuri croato-slavone .....
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă • - - - - - •
Lmprumutulă cu premiulă ungurescă 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului » •
Renta de argintă austriacă - 
Renta de hârtiă austriacă - 
Renta de aură austriacă - - 
Dosuri din 1860 ....
Acțiunile băncei austro-ungare 
Acțiunile băncei de credită ungar. • 
Acțiunile băncei de credită austr . 
GlalbenI împărătesei- - - . « .
Napoleon-d’orI ........ 
Mărci luO împ. germane ■ . ..

102 85
100 30

115.25
97.75

1111.50
8 >.75

104.70

140.50

130 50
- 90.55
- 90 55
• 109 75
• 136.80

• 1008.—
324.50
274.50

5.59
9.32

57.75

Forte interesantă pentru agronomi! 
Acum când se începă lucrările de tomnă, 
și adecă aratulă și sămănatulă, e de 
datoriă de a da recomandă agronomului, 
oă reușita munoei sale nu atârnă numai 
dela sămânța bună și curată, ci și dela 
specia sămînței. E faptă cunoscută la 
noi și în străinătate, că așa grâne esce- 
lente ca la noi, nu se produoe nicăirl 
totuși în ceea ce privesce săcara, ne-a 
întrecută străinătatea, care are mai bună 
săcară ca noi. In anii din urmă urmă dupăo 
sortă escelentă de săcară altele, der tote 
au fostă întrecute de cele două sorte de 
Sohlanștădter și Mammut Saokfuller. 
Aceste două sorte întrunescă în sine ca
litățile cele mai escelente ale săcarei, 
oea dinteiu produce în pământă bună și 
la timpă favorabilă 1500 de chilograme 
de grâu pe ună jugără catastrală, ba și 
2000 de chilograme, din care causă s’a 
și numită Sackfuller (umplătoră de saci.) 
Forma de sămințe Edmund Mauthner, 
care nu a cruțată niol o jertfă privitoră 
la nouele întocmiri, pentru promovarea 
intereseloră agronomului și a agriculturei 
în generală, oferă în cataiogulă celă nou 
de tomnă aortele susamintite. Se pote 
presupune cu dreptă cuvântă, că aceste 
sorte suntă ca și sortele de acum 8 ani 
de săcară Montagne, care a fostă reco
mandată și de înaltulă ministeră r. ung. 
de agricultură în cercurile agricultoriloră. 
Apoi agrioultorulă să nu uite principiulă : 
ca să înainteze împreună cu spiritulă 
timpului și să folosâseă invențiunile mo
derne din străinătate, și să-și procure 
aceste două sorte, fiindă sigură, că va 
obținea ună resultată favorabilă. Pentru 
ca publiculă să nu fiă indusă în erâre, 
observămă, că atâtă sorta de Schlans- 
tădter câtă și ceea Mammuth Sackful- 
se află calitate originală numai la ma- 
gazinulă de sămințe Edmund Mauthner, 
Budapesta.

Bursa le mărfuri lin Budapesta dela 16 Sept. n. 1891

Sămințe

d® O 
d M-P M a 7 c8 K
6 *

Prețulti per 
100 chilogr.

dela pănâ

Grâu Bănățenescă
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nordă

80
80
80
60
80
80

10 61
10.6C
10.5E
10.61
10.6(

10.80
10.80
tn.75
10.80

110.80

Sămințe vechi 
ori nouă

ooiulii

dlCD O
5 w 
•S sO a

Prețulti per
100 ohilgr.

dela pănă

Săcară 
Orză 
Or zii 
Orză 
Ovăsă 
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcă

nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

70-72
60-62
62.—
64.-
39.41

75
73

9.50
6.—
6.55

b'—
6.45
6.40

9.65 
6'40
7.05

620
6.50
6.45

e’25

Cursulă
8 o i u 1 6Producte div«

<D 
a 
aj

bn o 
3o 
s
c

'S-u- ® A
Ph

dela jpănă

r

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă

roșiă —.— —,—
Oleude rap. rafinată duplu 37— 38.—
Oleu de in; 5-65 5 75
Uns. de porc dela Pesta 54'51 54.75

H dela țără —.—
Slănină sventată 45.- 46 —

afumată 52.- 54.—
SSu 37. 33.-
Prune din Bosnia în buțl

din Serbia în saci
Dictară slavonă nou

JJ bănățenescă
Nuci din Ungaria
Gogoși ungur escl

serbescl
Miere brută —.— —.—

o galbină strecurată —.—
Ceară de Rosenau 137. 138.
Spirtă brută 19.- 19.50

» Drojdiuțe de spirt 21.50 21.75

Prețurile cerealelor din piața Brașovu.
din 18 Septemvre 1891.

Tergulă de rîmători din Steinbruch. La 14 
Sept. n. starea rîmătoriloră a fostă de 143,285 
capete, la 15 Sept, au Intrată 871 capete și 
au eșită 750 rămânendă la 16 Sept, ună nu
mără de 143408 capete. — Se notăză: marfa un
gur ^scă veche, grea dela — pănă la-------cr..
marfă ungurescă tineră grea dela 48— cr. pănă la 
48*/ 2 cr-, de mijlocii dela 48’/2 cr. pănă la 49 cr 
— ușdră dela 60— cr. pănă la 51—cr. —Afar/d 
țSrăndscă grea dela — pănă la — cr. — de 
mijlocii dela — cr. pănă la — cr. ușâră dela 
49— cr. pănă la 51 cr. — Marfă, de România 
de Bâkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sitto mijlocia grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușdră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela 47—48 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 47—48 cr. transito. 
uș6ră dela 48—48’/a cr. Porci îngrășațl de ună

€arsulu pieței Orașovw.
din 19 Septemvre st. n. 1891.

Mfisura său 

greutatea
Calitatea.

Valuta aus

triacă.

fl. cr.

1 H. -L.
H
H
n
>j

!)
n
n

n
H
)>

n
H
H
Jl

1 kilă
n
H

100 kile

cel mai frumos
Grâu< mijlociu . .

mai slabă .
Grâu mestecată . .

x J frumosă .
Săcară ^mijlociă . 
„ f frumosă
Ul/U l mijlociu . 
_ x x r frumosă .
Ovâsă ț mijl00iu
Cucuruză .... 
Mălaiu...................
Mazăre...................
Linte ;e .. • :• • •
Fasole...................
Sămânță de ină . .
Sămânță de cânepă 
Cartofi....................
Măzăriohe .... 
Carnea de vită . .
Carnea de porcă 
Carnea de berbece
Său de vită

7
7
6
4
6
5
4
4
2
2
5
4
9

14
4
9
5

24
36

70
20
40
50

80
50
30
40
30

60

70
50
80
90

48
48
28

lancnote românescl Cump. 9 26 Vend. 9 30
Argintă romănescă - „ 9.20 „ 9.25
i*poleon-d’orl - ■ „ 9.26 „ 9.30

Proprietară :
Dr. Aurel Mureșianu.

Radaotoră responsabilă interimalfi:
Gregoriu Maiorii.

Librăriei NICOLAEI. CIURCU,Brașov.
Cărți școlastice

pentru școlele poporale aprobate de înaltul Ministeriu reg. ung. prin 
ordinațiune ministerială, parte de Veneratul Consistor Archidiecesan din Sibiu, 
de Veneratul Consistoriu Diecesan din Caransebeș și de „Reuniunea învăță

torilor rom. din diecesa Aradului și ținutul Selagiului: 
Abecedar saă ântâia carte de cetire întocmit de „Mal mulțiprietini ai 

șcdlel“. Ediția II. leg..................................................................20
A doua carte de cetire pentru anul al II. (s. III.) de școlă; întocmită 

de „Mal pnulți prietini al șcdlei". Eiiția II. leg.....................28
Abecedar sau Ântâia carte de cetire și scriere, pentru Inyețarea liinbei 

maghiare de Francisc Fobs, inspeotor școlar și consilier re
gesc și Ion Dariu învățător. Prețul legat........................

Dariu I., Elemente de Fisică, cu mal multe figuri. Prețul legat
— Geografia patriei și Elemente din Geografia universală. Cu

36 figuri împreună cu mapa Ungariei. Ediție nouă. Prețul 
legat 35 cr. broșat..................................................................

— Istoria patriei și Elemente din Istoria universală tractată
după metodul biografic. Cu portrete. Ediția II. Prețul leg. 
25 cr. broș...................................................................................

Georgescu I., Curs practic de Economie, cuprinzând noțiuni despre: 
Grădinărit, economia câmpului, vierit, cultura pădurilor, 
crescerea vitelor, stuparit, și cultivarea vermilor de mătase, 
pentru școlele poporale. Ediția II. cu 50 figuri...................

Ilasievici Ipol., Curs metodic de Istoria naturală. Ediția II. cu 
ilustrațiunl................................. ....  ’......................................

Pop Maxim, prof. Manual de gramatica limbel române pentru 
școlele poporale în trei oursurl. Ediția II. revădiită. Prețul leg. 

Dariu I., Gramatica limbei roinânesci. Cursul I. Ediția II. Prețul 
Popea I., Religiunea creștină, pentru șeâlele primare. Ediția VI.

NB. Aceste cărți școlastice se pot folosi de cătră Domnii învățători în tote 
școSeBe poporale din patrie, fără de nici o responsabilitate, fiind apro
bate de înaltul Ministeriu și fiind totodată bune și ieftine.

Acum de curând a apărut: 
Istoria Biblică a vechiului și noului testament în versuri, ilustrată 

cu 108 iedne frumosă. Prețul................................................
Istoria Biblică a vechiului și noului testament întocmită mai ales 

pentru tinerimea din școlele poporale române, de Georgie 
Ludu preot și Ion Dariu învățător, ilustrată cu mal multe 
icâne. Prețul...................................... . ,.............................

Ântâia carte de cetire cu deprinderi și reguli gramaticale pentru 
Divețarea Limbei germâne în școlele poporale rom. întocmită 
de 1. Dorea, director și învățător. Prețul legat...................

A eșit de sub tipar:
Curs practic de Aritmetică pentru șodlele poporale în trei părți, 

pentru șese ani de școlă, întocmit de Profes. Aseniiî Vlaicu. 
Partea I. 22 cr., II. 25 cr, III.................................................
Carte lucrată pe basa celor mal bune manuale și principii 

gogice moderne și întocmită după un sistem noă 
tuitive.
CARTEA POPORULUI: Carte de Cetire compusă pentru anii din 

urmă al școl. pentru școlele de repetiție, șoole civile etc. 
de Ion Pop-Reieganul

Istoria Universală pentru gimnasil, școle reale preparandii, școle 
civile cu mal multe ilustrațiunl, Vol. I. Evul vechia, de Prof. 
V. Goldiș. Prețul........................................................................fl, 1

tipar este: Gramatica română pentru școlele poporale, Partea 
I. Etimologia, de P. M. Liuba, învățător.
Aceste cărți să află de vândare în principalele Librării.

Cu deosebită stimă

Nicolae I. Ciurcu.

cr

or.

20
30 cr.

cr.

30 cr.

20 cr.

25 cr.

30 cr.

30 cr.
25 cr.
12 cr.

Sub

12 cr.

30

25

cr.

cr.

cr.30 
peda- 

cu ilustrațiunl in-

Loz.fr
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Schwarze, weisse und far- 
bige Seidenstoffe von 60 kr. 
bis fi. (5.65 p. ZHeter—cjlatt unb 
gemuftert (ca. 2^0 uerfcfy. Ouai. u. 
2000 verfd?. ^arben, Peffins îc.) 
oerfenbet roben= uni) fiiicfn>eife porto= unb jollfrei 
bas ,-fabriM)ep6t <x. Henneberg (K. unb 
K. ^oflief.), Ziiriel». Rîufter umgefyenb. 
Briefe foffen fO ft. porto.

O singură încercare va convinge pe fxă-care, că

a vw ww wx/wv
x Banca generală de asigu- / 
$ rare mutuală „ Transilva- \ 
)nia“ în Sibiiu caută unu £ 
s acuisitor pentru asigu- ?
> rări pe vieță pe lângă c 
' condițiuni favorabile. Do-S 
\ ritorii de a ocupa postulîî ✓ 
) acesta binevodscă a se( 
? adresa la Direcțiunea in- J 
i stitutului, presentându-se /
> după putință în personă. c

661,3 3

este în adeverii celt mai escelentt în contra insectelor!, 
fiind-că — nu mai e unu al! doilea mijloc! ca acesta — cu o putere și o iuțelă de 

necrecjutu sterpesce cu totul! „orl-ce“ insecte.
Cea mai tonă întrelmiiițare se face prii îprașeare ei nnn „ZacMii-Sparer" snprapiit

Nu trebue se se confunde Zacherlinulu cu obicinuitulu prafu de insecte, fiind-că Zacher- 
o specialitate propriă, care nu esistă nicăiri, decâtu în

sticle pecetluite cu numele I. ZACHERL
așaderă Zacherlin, și va căpeta în locu de acesta unu prafu în cutii de cartonu, 

acela de bună seină va fi înșelată.—Veritabilă
Se află de vendare în Brașovu la Domnii:

linulu este

Cine cere

Hesshaimer.

Nr. 11426-1891 655,3- 3

PUBLICAȚIUNE.
Din fundațiunea senatorului Fridericu 

de Closius se dau sumă de bani pănă la 
10,000 fl. V. a. cu garanțiâ hipoteoară și 
cu interese 6°/0 și celO puținii l°/0 amor- 
tisațiune.

Doritorii să se anunțe la subscrisul îi 
magistrata.

Brașovă, în 29 Augusta 1891.

Majristratnltt orăjmă.

I. Ii. & A.
Heinrich Zintz.
Dimitrie Eremia Nepoții. 
Emili Porr.
Karl Hartli
Karl Irk
Franz Kelleinen, farmacia.

Emil Jekelius, farmacia
I. Rotii, farmacia.
Heinrich G. Obcrt, farmacia. 
Ioh. Lerchenfeld
Samuel Mark.
Heinrich Wagner.

Iulius Miiller 
Karl Schuster 
Teutscli & Tartier 
N. Grădinar 
Ed. Kugler, farmacia 
Karl Topfner 
Iulius Hornung, farmacia.

In Făgăraș» la Domnii:
I. Iarosch 
Heinrich Schul

In Colialinu la Domnii Ernst Wolif, Sam. Nagelschmidts Erben. 
In Șercaia „ „ F. Schnell.

Mai departe se află deposite de ,,Zacherlinu veritabila in tote locurile acolo, unde se află afișate placate.

Rich. Gleini, farmacia 
M. A. Graser „

Gr. Sclienk 
Ios. Hammer.

rnflMTT

străinătate

și a

662,50-2

Nr. 6051—1891 663,3—1

0 specialitate necomparabilă 
între tote apele minerale alcalin-acide din monarchiâ și 

este 
supa, de

?,REPÂT“
care în urma composițiunei pre fericite a părțilorîi sale minerale 
conținutului estraordinarii în acid-oarbonio se bucură de o valore medi
cinală forte mare și de unii renume universalii neîntrecută.

Apa minerală de să întrebuințeză ca medicamentă CU
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stărilorO catarhaltce a stomachului și a organelor! respirătdre, în contra 
maladieloru rinichilor! și a beșicei etc., are unu efectii admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscutei ca remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curată și binefăcetoru productă naturală.
Ca borvizft adecă beutu cu vinii.

nu se pote compara acestă apă escelentă cu nici o altă apă minerală a 
continentului.

Șampagnulă apelor! minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministere de interne No. 5891/VIH 

din anulă 1890, apa minerală de Bepât44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescnpțâunile legiloru sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulQ sticlei tre
bue să fiă însemnată ou : „K.-Imper Repăti“. Deci să r6gă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferidre.

Apa minerală de „Bepât44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu totă stima
Administrațiunea isvoruluî 

Josef Gyorgy, 
Brașov!, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.

Publicațiime.
Dedrece în fiecare anu se împarte între soldați cu serviciulu 

militaru prestatu o parte din venitulu fundațiunei „principelui Schwar- 
zenberg-Grune," de aceea se provocă toți acei soldați cu serviciulu 
militarii prestatu, dela sergenți-majori în josu, cari suntii născuți 
în comitatulu Brașovu seu aparținu acestui comitat! și cari au drep
tul! de a fi împărtășiți din acestă fnndațiune, de a’șl așcerne sub
scrisului căpitănatu petițiunile de ajutorare până în 1 Noemvrie a. c. 
cu atât! mai mult!, dedrece petițiunile așcernute după acestii ter
mină se voru respinge.

BrașovH, 10 Septemvre 1891.
Căpitănatulu orășenescu.

Szâm 810—1891.
k. i. b. 665,1Hirdetmeny

Brassd vâros tanăcsânak 9903/1891 sz. a. kelt felterjesztese 
folytân meltdztatott m. kir. kereskedelera .gyi minister ur 6 Nagy- 
meltâsâga f. evi September h6 3 ăn 51860/1 sz. a. kelt m. rende- 
letevel a Brass! vârosi bolonyai kututcza megnyithatâsa czeljăbdl 
a kisajâtitâsi eljârâst a bemutatott kisajâtităsi terv es osszeirâsban 
foglalt teruletre az 1881. evi XLI. t. czikk 33-ik §-a alapjân elren- 
delni es kovetkezd §§-ait tartsa szem elott.

Ennek folytăn kiildetik egy Tompa Sândor vârmegyei fcfiegyzd 
esetleg Dr. Jekel Frigyes t. fojegyzo mint bizottsâgi elnok, Lâzâr 
Gero kir. fomerndk Windt Lajos urakbdl es egy tdllvivobol âlld bi- 
zottsâg ki, mely hivatva lesz mindazon igenyek es eszrevetelek fdlott 
hatârozni. a melyeket a felek az 1881. evi 41. t. cz. I-sd fejezete 
alapjân netalân emelnek; a kututczâra vonatkozo kisajâtităsi tervrajz 
es az Osszeirâs Brass! vâros tanâcsânâl kozszemlere tetetnek a târ- 
gyalâst megeldzoleg 15 napon ât ki.

A târgyalâsi hatârnap pedig tnzetik folyo evi oktdber 7-ik es 
esetleg kdvetkezS napjâra ki, mely napokon a kikuldott bizottsăg 
târgyalâsait mindig deleldtt 9 drakor a vârmegyei teremben meg 
fogja kezdeni. (Rudolf kdr 13. sz. Il-ik emelet.)

A kituzdtt napon mindendtt a vonatkozd kozsegi eldljârdsâgnak, 
azutân sorszâm szerint az erdekletteknek eszrevetelei fognak târ- 
gyalâs alâ vetetni.

A kikuldott bizottsâg akisajâtităsi tervmegâllapitâsafelett akkor is 
fog erdemileg hatârozni, ha az erdekeltek kozul senki sem jelent meg.

A târgyalâsnâl jogâban âll minden tulajdonosnak a kisajâtităsi 
teiv ellen es minden telekkdnnyvi erdekeltnek a felajânlott âr ellen 
felszdlalni es kifogâsait jegyzdkonyvre adni.

Ennek elmulasztâsa azon jogi kovetkezmennyel jâr, hogy a nem 
nyilatkozdra nezve a) kdzhirdetesnel a kisajâtităsi terv, ti) szabâly- 
szeriien teljesitett egyeni ertesitesnel pedig — mint jelen esetben — 
ugy a kisajâtităsi terv mint a felajânlott âr vegleg megâllapitottnak 
es âltala elfogadottnak tekintetik.

A megjelenes elmulasztâsa miatt igazolâsnak helye nines.
Ezen târgyalâs alkalmâval fog a barâtsâgos egyezseg eldzete- 

sen mindig megkisereltetni es ha letre jott, jegyzdkonyvre vetetni.. 
Ha nem sikerult, fog az eljâro bizottsâg a felek kolcsonos meghall- 
gatăsa es erveik megfontolâsa s a hol szuksegesnek lâtja, nyomban. 
teljesitendo es jegyzokonyvre veendo szemle utân erdemleges ha- 
târozatot hozni.

A hatârozat szoval rogton kihirdettetik es irâsba foglalva, az*  
iratokhoz csatokatik.

A meg nem elegedo felnek jogâban âll a hatârozat ellen m. kir.- 
kereskedelemugyi minister ur 6 Nagymdltdsăgâhoz’ felfolyamodni, 
kdteles azonban a felfolyamodâst az eljârd bizottsâghoz a kihirde- 
test dszâmitandd 3 nap alattirâsbanbenyujtani vagy szovalbejelenteni.

Ezen felfolyamodâsok foldtt veglegesen fog a nagymeltosâgu 
m. kir. kereskedelemugyi minissterium hatârozni.

Brassovărmegye kozigazgatăsi bizottsăgănak 
1891. 6vi szeptember 14-dn tartott uldsdbol.

Urmosi Maurer Mihâly s. k.,
cs. 6s kir. kamarâs es Brassovărmegye foispânja.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov!.


