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Visita nostră la Praga.
Brașovu, 18 (30) Octomvre.

A fostu să fiă.
Ne trăgea inima se damă și 

noi o cjiuă bună frațiloru Boemî 
cu ocasiunea esposiției lorii reg- 
nicolare.

Semțiamfi, că n’ar fi lucru cu 
cale, decă între cei mulțl, cari a- 
duceau tributulu loră de admirare 
și de simpatiă rbdeloru muncei 
seculare, ale culturii și ale pro
gresului poporului boemu, nu s’ar 
afla și Românii asupriți din par
tea de dincdce a monarchiei.

Vedeamu, că sub raporturile, 
în cari s’a deschisă esposiția din 
Praga, acesta avea se fiă o viuă 
dovadă, că și Cehii Boemiei suntu 
capabili de cultură și că prin ur
mare și ei suntu demni de a fi 
liberi și stăpâni în țera loru, și 
ei au dreptu se esiste ca națiune 
de sine stătătdre cu limba și cu 
cultura loru în sînulă națiuniloru 
marei împărății.

Și pe când se aducea într’unu 
modă atâtă de strălucită, în ve
chia cetate istorică a Boemiei, 
dovada, că o națiune, care nu se 
numeră între cele două națiuni, 
ce au fostă privilegiate prin așe- 
4ămintele dualiste dela 1867, este 
capabilă de cea mai înaltă cultură 
și prin urmare demnă de cea mai 
mare libertate, se putea 6re ca 
numai noi Românii din Transil
vania și părțile ungurene, a că- 
roră esistență națională a fostă 
de-adreptulu sacrificată acelui sis
temă dualistă, 4’cen(iu-se că nu 
suntemă harnici a trăi cu limba 
și cu cultura nostră românescă 
ca națiă deosebită, se putea 6re 
ca numai noi se remânemă nepă
sători față cu cele ce se petreceau 
în capitala boemă?

Nu era cu putință!
Căci ori și câtă de tempită ar 

fi semțulă nostru de libertate în 
urma neîntrerupteloră loviri, ce 
trebue să le îndurămă dela adver
sarii naționalității române, elă s’ar 
fi deșteptată cu tătă puterea în
dată ce, făcendă o asemănare în
tre noi și celelalte popăre din mo- 
narchiă, cari, ca și noi, luptă 
pentru ajungerea aceleiași țînte, 
ne-amă fi reamintită starea de 
plânsă, la care ne-a adusă despo- 
tismulă de rassă, ce este a4i în 
deplină flore la noi.

Noi Românii asupriți de din- 
căce de Laita nu mai facem ă a4i 
parte din același organismă de 
stată cu Boemii, der facemă parte 
cu ei din aceeași monarchiă, a 
cărei două jumătăți prin uniunea 
strînsă reală, în care se află, au 
interese de vieță comune.

Celă mai mare interesă vitală, 
ba cea dintâiu și cea din urmă 
condițiune de vieță a ambeloră 
părți, precum și ale întregei îm
părății austro-ungare, este însă 
consolidarea interiără, puterea și 
întărirea monarchiei, ca să fiă în 
stare să resiste tuturoră vijeliiloră. 
Acestă consolidare și putere însă 
nu se pote dobândi, decâtă prin 
bunăstarea și mulțămirea tuturoră 
poporeloru, cari alcătuescă împă
răția habsburgică, er bunăstarea 
și mulțămirea poporeloră — lucru 
invederată — se păte ajunge nu
mai și numai avendă parte tote 
de cea mai deplină libertate și egală 
îndreptățire națională.

Jlltă idealulu, ce a condusă în 
drumulă loră pe acea cetă de Ro
mâni din Ardeală și părțile un
gurene, cari au visitată in corpore 
esposiția regnicolară din Praga; 
etă farmeculă, care a contribuită 
ca Boemii să îmbrățișeze cu atâta 
căldură pe ăspeții loră români în 
4ilele de 5—10 Octomvre a. c. și 
care a făcută să se înțelegă așa 
de bine unii cu alții și să-și dea 

mâna pentru încheierea unei trai
nice amiciții ceho-române.

Libertate și egală îndreptățire! 
Câte înțelesuri deosebite li se dă 
acestoră cuvinte, după cum suntă 
deosebite caracterele omeniloră, 
și după cum varieză interesele 
loră politice de predomnire, cari 
îi facă să fiă totă mai puțină 
sinceri, totă mai puțină drepți!

Ce înțelegă cei dela putere, 
cei privilegiațl, cei dela saculă cu 
grăunțele sub libertate și egală 
îndreptățire, vedemă și ne putemă 
convinge în fiă-care oră, în fiă- 
care minută. Și nu ne mirămă de 
ceea ce vedemă, pentru că se a- 
deveresce și aici 4ica^a Românu
lui: cine împarte, parte ’și face.

Der de ceea ce trebue să ne 
mirămă, și ceea ce trebue să ne 
înspăimânte este, că unii ămenl 
— și de aceștia se mai află din 
nenorocire și între noi — cari 
pretindă a lupta pentru libertate 
și egală îndreptățire, combătândă 
pe cei ce o calcă în piciăre, cu- 
pleșiți de prudința loră 6rbă po
litică, vădă totă garanția spre a 
dobândi acesta libertate și egală 
îndreptățire numai în aceea, ca se-și 
schimbe stăpânii, nutrindă nebuna 
speranță, că unulă va fi mai blândă 
și mai dreptă decâtă celălaltă.

Acești omeni, cari nu potă 
trăi fără de stăpână, firesee, că 
nu voră pute cuprinde nici-odată 
cu mintea loră, ce înțelesă a pu
tută ave visita Româniloră arde
leni la Praga. Sărmanii de ei, 
suntă prea mărginiți și suflete 
prea slugarnice, decâtă ca să cu
teze a se avânta cu speranțele și 
aspirațiunile loru așa de susă, în- 
câtă să nisuescă ca și Românulă 
să se bucure de deplina libertate 
și egală îndreptățire și să nu mai 
fiă slugă în țera sa strămoșescă.

Să nu ne abatemă însă prea 
tare dela obiectulă nostru de a4l.

Amă voită să arătămă, câ 
spontaneu, pe nesimțite, s’a năs
cută între noi idea de a visita 
esposiția din Praga și spontanea 
a tostă și manifestațiunea de ami- 
cițiă, ce amă întâmpinat’o acolo 
din partea Cehiloră, căci amă sâm- 
țită și amă înțelesă împrumutată 
ceea ce ne leagă în lupta pentru 
esistență năstră națională.

„N’a fostă nici decum greu 
de a ne înțelege cu âspeții ro
mâni — 4i°e organulă de căpe- 
teniă cehică „Nârodni Listy“ — 
asupra situațiunei politice, precum 
și asupra scopuriloră comune ale 
lucrării politice. Naționalitatea ro
mână se află în Translaitani a în 
aceeași stare umilită și chinuită în 
care ura națională bucuroșii ar voi s& 
prăvălescă în Cislaitania și pe națiunea 
nostră (cehă).11

Etă cu puține cuvinte situa- 
țiunea politică, er în ce privesce 
scopurile comune ale lucrării po
litice, le-a accentuată deputatulu 
Dr. Trojan în scrisorea sa, ce s’a 
cetită la banchetulă dată în onărea 
Româniloră..,. „Asuprirea comună 
— 4ise 0bî — ne silesce la o apă
rare comună. Este de lipsă să ne 
înțelegemă înțelepțesce și să ne 
sprijinimă unii pe alții cinstită!“

Acesta este „solidaritatea celoru 
asupriți11, pe care a acoentuat’o 
cu atâta tăriă numitulă 4iară cehă 
sub impresiunea visitei Româniloră 
la Praga.

Eată resultatulă politică ală 
acestei visite. Ea nu s’a săvârșită 
în urma vr’unui mandată ală na- 
țiunei seu ală partidei naționale 
române, ci a venită spontaneu ca 
o puternică manifestațiune a opi- 
niunei publice din sînulă Româ
niloră asupriți din partea de din- 
c6ce a monarchiei. Astfelă a și 
fostă înțelesă și primită visita 
nostră, manifestându-se cu aceași

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Pavelu Cătana.
Trai, din limba cehă.

I.
La o margine a satului Roooșinti se 

află două căsuță. Una e a lui Novacă și 
alta a lui Voina. Nu se soie pe ce vreme 
se voră fi pripășită Novăoeșoii și Voi- 
neșcii prin locurile acestea, der mică și 
mare scie cum se cade, că aceste două 
gazde vecine au trăită totdeuna în bună 
înțelegere.

Și dreptulă lui Dumnezeu, o pace 
trainică între vecinii lipiți unulă de al- 
tulă, nu este lucru puțină ! Câtă de lesne 
se află pricină de sfadă? Și la Novaoă 
și la Voina se aflau mai gâsce, mai rațe, 
mai găini, ba mai și câte o vitișdră ceva 
— de!, ce-a dată Dumnecjeu. Ș’apoi scițl 
d-vostră, că dobitooulă totă dobitocă ră
mâne. Când câte-o cotcodină mai blăs- 
tămată sărea gardulă, când mânzatulă 
făcea câte-o spărtură... der asemenea lu- 
orurl nu da sămânță de gâlceavă la gaz
dele ndstre.

Ori și cine pote vede, că în căs- 
cidrele, despre cari am începută a is
torisi, locuiau nisce dmenl înțelepți și de 

îngăduelă; nestrămutata loră prietenia 
de bună sdmă le face cinste. Și cum 
erau bătrânii, așa erau și copiii. Chiar și 
între aceștia domnia prietenia și bună
tatea de inimă, și părinții nu se ames
tecau nici-odată în sfecjile loră.

Amândouă căsuțele făceau, așa cp" 
cândă, o familiă; veoinii se sfătueau îm
preună și se ajutau unulă pe altulă, în
durau împreună nenorocirile și se ve- 
seliau când le umbla mai bine, în sfîr- 
șită erau adevărațl prietini.

Câtă privesce bunurile pământesol, 
Dumne4eu le dăruise totă cam atâta și 
Novăcesciloră și Voineșciloră. Ce e dreptă, 
nu aveau atâtă pământă ală loră, ca să 
pdtă trăi din elă, deră luau în arendă 
de pe la alțl țărani nisce margini mai 
depărtate — pentru acesta însă ei nu 
făceau deosebire la lucru, ci grijeautotă 
așa de bine pământulă altora ca și pe ală 
loră însuși. Boi n’avea nici Novaoă, nici 
Voina, ci fiă-care ținea câte două vaci 
și cu acestea-șl vedea de holde. Câte
odată se întâmpla de unulă dintre ei 
prăsia și câte-o păreche de juncani, pe 
care însă nu-i ținea multă vreme, ci după 
ce isprăvia luorările cele mai de lipsă, 
îi făcea parale — se înțelege la timpă 
potrivită.

După cele ce le-am povestită mai 
susă, nu credă, că e de lipsă să mai po- 
menimă, că la o asemenea întâmplare 
celă ou juncii ajuta și pe vecinulă său... 
asta se înțelege de sine. In chipulă a- 
cesta le mergea bine și unora și altora; 
trăiau mulțămițl și fericiți ou tdte nă
cazurile ce din vreme în vreme dau peste 
ei. Fiii urmau părințiloră, și pe lângă 
casă și cele ce se țineau de dânsa 
moșteniau și omenia strămoșiloră loră, 
toți, fără deosebire, dmenl ou inimă 
ourată.

La începutulă anului 1849 familia 
Novăceșoiloră și a Voineșciloră era al
cătuită în următorulă chipă: No vacă era 
văduvă. Nu-i mai lipsia multă pănă la 
șese-cjecl de ani. Nevasta, Dumnezeu s’o 
erte, îi murise de mai multă vreme. 
N’avea pe altcineva, decâtă ună fecioră 
mare și pe bătrâna sa mamă, ce-i în
grijea de casă.

La Voina era numai văduva. Deră 
lelea Catrina mai ținea și pe tata răpo
satului său bărbată — omă tare bă
trână ; tot-odată era muma unei fete mari 
și la doi copii nevârstnici.

Pavelă, fiulă lui Novacă, era fecioră 
voinică, chiposă și bine legată ; se pri
cepea cum se cade la lucru și purtarea 

lui putea să slujâscă de pildă în tdte 
privințele. Deși n’avuse parte de o cres- 
cere mai alesă și deși îndeletnicirea lui 
era cea obicinuită, țărăndscă, totuși elă 
purta în sine o bogată comdră de sim
țiri înalte și se deosebia de mulțl prin 
curățenia inimei sale. Mare era iubirea, 
ce o avea elă pentru taică-său, ddr și 
mai multă cinstea și iubea elă pe bă
trâna sa bunică.

Bătrâna era singura femee în oăs- 
cidra lui Novacă, dâr, sărmana, grijea 
fără pregetă de tdte trebile casnice. ’I 
se sfîrșiau însă biet’ puterile, văcjândă 
cu ochii. Cu greu mai ducea vasele, cu 
mare năcază mai scotea apă din fân
tână, der cu tdte acestea ținea de pri- 
sosă ori ce ajutoră. Ț)ău, săraca bătrână, 
bine slujise ea și fiu-său și nepotu-său 
— oelă puțină așa credea ea în sufletulă 
ei — și nu vrea să se lase la odihnă 
nicidecum, ferit’a Dumnezeu. Voia și să 
spele rufele și să va4ă de mâncare și să 
grijtiscă de vite, ba era în stare chiar 
să se ducă la erbă, și căutatulă inului 
era pentru dânsa lucru de nimica. De 
câte-orl voia cineva să o ajute, se nă
căjea focă și cjicea, că se îndoesoă de 
vrednioia ei, și oa să le arate, că e încă 
iute și cu putere, se învârtea ca ună 
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putere interesulti și simpatia Ce- 
hiloru pentru noi.

Primulîi pasu de apropiere și 
de înțelegere intre Români și po- 
pdrele slave ale ['monarchiei s’a 
făcutu așaderă. Fia ca printr’în- 
sulu se se realiseze dorința ce-o 
esprimă „Nârodni Listy“ cjicendu:

„A ne înțelege și a ne sprijini 
între olaltă, acesta se fia în timpulu 
seriosu de față devisa tuturoru națiu- 
niloru asuprite din monarchiă, a ce- 
loru slave ca și a celor u neslave! “

CRONICA POLITICĂ.
— 19 (31) Ootomvre.

— Lupta între diferitele partide ale 
dietei unguresc! s’a continuații în 4^e^e 
din urmă ou multă înverșiunare. Oposi- 
ția moderată, ală cărei conducătorii este 
contele Apponyi, a dată mână cu opo- 
siția estremă și astfelă acum ambele opo- 
siții luptă pe mârte, pe viâță în contra 
lui Szapary și a guvernului său, pe care 
speră, că celă multă cu ocasiunea viito- 
reloră alegeri de deputațl îlă voră răs
turna și în locuia lui voră pune pe 
Apponyi.

Apponyi s’a și făcută în timpulă 
din urmă forte iubită înaintea șoviniști- 
loră maghiari, deorece elă a declarată, 
că este ună sinceră sprijinitoră ală 
„ideei de stată maghiară14, va să dică 
ală maghiarisărei; ba de dragulă șovi- 
niștiloră, Apponyi și ou partida lui s’au 
lăpădată chiar și de numele de „partidă 
moderată11 și s’au botezată din nou, nu- 
mindu se „partidă națională^, va să cjică 
o partidă, care luptă pentru interesele 
naționale ale Maghiariloră, în timpă ce 
pe Nemaghiari îi jertfesce molochului 
maghiarisărei.

Putemă soi der cu tâtă siguritatea 
la ce avemă să ne așteptămă și în ca- 
sulă, oând ar ajunge Apponyi la putere. 
Interesantă însă este, că în acestă 
luptă pentru putere, oei de partea lui 
Apponyi îi împută guvernului Szapary, 
că e slabă și că nu scie asupri destulă 
de bine naționalitățile și de aceea josă 
cu elă pentru ca să vină Apponyi. Mai 
vîrtosă împrejurarea, că sub guvernulă 
lui Szapary s’au numită și doi fișpanl de 
origine săsâscă li servesce ca bun pretext 
celoră din oposițiă pentru a lovi în gu
vernă. Inzădară le spune Szapary, că 
elă pentru naționalități nici ună bine de 
când e la guvernă n’a făcută și nici nu 
are de gând să facă; înzădarle spune, că 
cei doi fișpanl săsăsol, bine că suntă de 
nascere Sași, der simțescă unguresce și 
numai în interesulă Unguriloră luoreză, 
—în fine înzădară sunt tote, căci cei din 
oposițiă țină una, că pe Szapary să-lă 

răstârne și în loculă lui să aducă pe 
Apponyi. Pentru noi e totă una, căci 
scimă sigură, că nici Apponyi nu va fi 
mai năsdrăvană, decâtă Szapary, — să 
iai pe unulă și să dai în celalaltă.

— Scimă, că regele României s’a 
întâlnită la Monza cu fegele Uniberto 
ală Italiei, unde i-s’a făcută o primire 
străluoită și forte cordială. De aici re
gele Carolă a plecată la Berlină, ca să 
facă o visită împăratului Germaniei. Pri
mirea ce i-s’a făcută la gară a fostă 
forte strălucită, au fostă de față împă- 
ratulă Wilhelm II, și toți principii casei 
regale prusiane. Cei doi monarchl s’au 
îmbrățișată și s’au sărutată de trei ori, 
apoi suindu-se într’o trăsură trasă de 4 
cai porniră în orașă escortați fiindă de 
garda oălărâță. Dela gară și pănă la cas- 
telă pe ambele părți ale drumului erau 
oordâne de soldați, atâtă pedestri, câtă 
și călări. Când se apropiară de podulă 
celă mare răsunară 101 de tunuri, âr în 
curtea castelului aștepta o companiă de 
onâre cu musica în frunte și cu stegulă. 
A doua (ji visită regele Carolă orașulă 
Potsdam, apoi se duse la mausoleulă dela 
Charlottenburg, unde depuse o coronă 
pe mormentulă împăratului Vilhelm II. 
Apoi făcu mai multe visite membriloră 
familiei regale prusiane și cancelarului 
Caprivi. După amiacjl merse regele Ca
rolă împreună cu împăratulă Vilhelm la 
casarma Moabită, unde treoură în re
vistă regimentulă de artileriă de gardă, 
din care făcu parte odiniâră regele, ca 
oficeră. Ou acestă ooasiune împăratulă 
ținu o mică vorbire. Apoi oficerii dederă 
ună prânză, la care luară parte ambii 
monarchl, și număroșl ganerall și ofioerl. 
La acestă prânză împăratulă Vilhelm 
ținu ună toastă în ondrea regelui Carolă 
cjioendă între altele: „Ridică acestă pa- 
hară în ondrea camaradului reintrată în 
acestă regimentă: Regele României tră- 
iescăl* Regele Carolă mulțămi ârășl 
printr’ună toastă, bândă în sănătatea îm
păratului Germaniei.

După aceea pleoară monarohii la oas- 
telă, însoțită de o esoortă de cuirassirl 
de gardă. Sera se dede o representațiune 
de gală la opera din Berlină. In cțiua. 
următdre regele Carolă despărțindu-se 
în modă cordială de împăratulă Vilhelm, 
pleca înapoi prin Breslau la Bucu
rosul.

SCIRILE PILEI.
— 19 (31) Octomvre.

Escursiunea sciențifică la Porțile de 
ferii. Cetimă în „Rumănisoher Lloyd“ 
din BucurescI următorele: „Esoursiunea 
soiențifică a ingineriloră și eleviloră ro
mâni ai șcdlei politechnice, pentru cer

cetarea lucrăriloră dela Porțile de feră, 
se prefăcu în o adevărată manifestațiune 
din partea veciniloră noștri Unguri. Deja 
în Verciorova li-se puse la disposițiă os- 
pețiloră români corabia ministrului un- 
gurescă de comerciu sub flamură româ- 
nâscă și în Orșova îi bineventâ fișpanulă 
în uniformă de paradă, deși invitarea la 
visită s’a făcută din partea întreprincjă- 
toriloră lucrărei, er nu din partea guver
nului ungurescă. Pe țărmulă dunăreană 
unguresoă dela Porțile de feră se înălța 
ună frumosă aroă de triumfă cu inscrip- 
țiunea românâscă „Bine ați venitul11 La 
banchetulă dată după visitarea lucrări
loră, fișpanulă ajunse atâtă de departe 
ou politeța, încâtă ținu ună toastă în — 
limba română. Cu ună cuvântă, Ungurii 
cu ocasiunea acesta s’au întrecută ei pe 
sine înșiși, considerându-se la atitudinea 
loră în raporturile actuale încordate față 
de România!11 — Așa scrie fdia ger
mană din BuourescI, noi însă adaugemO, 
că decă fișpanulă Jakabffy este în stare 
să vorbâscă românesce cu frații noștri 
de dincolo, din complesanță, de ce să nu 
fiă în stare a vorbi acestă limbă și ou 
poporulă română ală Carașă-Severinului 
din sîmță de datoriă. De oe ore nu se 
pâte înțelege d-sa în limba românâscă 
de pildă cu d. Coriolană Brediceanu în 
oongregațiunea comitatensă ?

* * *
Nouă școlă românescă în Făgărașă. 

La 25 Octomvre n. c. s’au inaugurată 
la Făgărașă noua școlă românescă gr. 
oat., a căreia petră fundamentală s’a 
pusă la 15 Augustă a. o. și care acum 
este pe deplină terminată. Dintr’o co
respondență ce o primimă dela Făgă
rașă aflămă, că noua școlă este una din
tre cele mai frumâse din aoelă vioariată 
și pâte rivalisa ou ori oe școlă din Fă
gărașă. Poporulă, oare fusese atâtă de 
strîmtorată și amenințată chiar ou îchi- 
derea școlei sale ruinate, datoresoe multă 
recunoscință activului vicariu Basiliu 
Rațiu, care nu numai oă a stăruită cu 
ună zelă neobosită, dâr a jertfită și dela 
sine vre-o 600 fl. pentru ridioarea aces
tei soole frumâse. Cu ooasia înaugurărei, 
d-lă vioară rosti o frumosă cuvântare 
numerosului poporă, aooentuândă însem
nătatea șoâlei și a învățământului româ
nescă.

« *
Prețulă buoatelorâ, în săptămâna a- 

oesta a rămasă totă oam în starea, în 
care a fostă și mai ’nainte. O schimbare 
mai mare s’a făcută în privința nutre- 
țuriloră, oarl au începută să fiă mai cău
tate. Causa a jdat’o soirea, că Rusia ar 
ave de gândă să oprâsoă și esportulă 
ovăsului și în aoestă casă, Germania ar 
fi silită să-și prooure dela noi nutrețu

rile de lipsă și pâte că în asemeni 
împregiurărl, ea va mai împuțina și vama 
pentru importă. Grâulă abia și-a putută 
ține prețulă din săptămâna de mai ’na
inte. De-altmintrelea prețulă buoateloră 
în timpulă de față este atâtă de uroată, 
încâtă mai că nu se plătesoe a-lă es- 
porta prin țerl străine și toomai fiindcă 
esportulă n’a începută pănă aoum să ia 
întinderi, de aceea prețurile au cam ră
masă staționare. Aoum însă totă mai 
multă se asigură, că guvernulă rusescă 
în oelă mai scurtă timpă va opri espor
tulă tuturora buoateloră, foile rusescl 
oeră dela guvernă să se ia asemenea mă
suri de oprire, ba o telegramă mai nouă 
din Podvolooiska spune, oă granițele ru- 
sesol ar și fi închise deja pentru ori oe 
esportă de bucate. Decă soirea acesta 
se va adeveri pe deplină, va trebui să 
se simță și la noi o schimbare în pre
țulă buoateloră, cari la totă casulă voră 
avâ să fiă mai căutate ca aoum.

* * *
Biserică monumentală. „Luminăto- 

rulă“ oomunică, oă Românii din oomuna 
Dolâve (Torontală, diecesa Caransebeșu
lui) îșl ridioă o biserică monumentală. 
Zidirea biserioei s’a continuată ou dili- 
gință pănă Duminecă în 6/18 1. c. oând 
s’a înălțată cruoea pe im posantulă turnă 
înaltă de 44 metri (= 23y2 stânjeni). 
Sânțirea cruoei s’a îndeplinită prin pa- 
roohulă locului d-lă Aronă Bartolomeiu, 
er după oe oruoea s’a înălțată și s’a în
țepenită la looulă ei, arohitectulă diri- 
gentă, d-lă Adriană Diaconii, sub bubu- 
itulă tresouriloră și între urările nesfâr
șite ale numărosului poporă, toasta de 
susă din turnă pentru I. P. S. Metro- 
politulă Miron pentru P. S. S. d-lă E- 
piscopă dieoesană Nicolae Popea, eto. Mă- 
ieștrii lemnari Gabrini și Harmințînohinară 
păharulă de susă de sub oruce, pentru 
oomună etc. E de însemnată, că din 7 
pahare aruncate josă din o înălțime a- 
tâtă de considerabilă, numai unulă s’a 
spartă, celă înohinată pentru comuna 
politică. Conturele bisericei suntă ou a- 
tâtă mai impunătâre, ou câtă și loculă 
pe care e situată biserioa, e înaltă, în
câtă de susă din turnă se vede [o parte 
mare a Banatului sudioă, pănă peste 
Vârșeță, Biserica albă și Panolova; âr 
dinoolo de apropiata Dunăre se vădă 
munții Sârbiei și la capătulă loră însuși 
Belgradulă, oelă asemenea situată pe o 
înălțime. Turnulă se va acoperi ou a- 
ramă și se va împodobi ou ornamente au
rite. in anulă viitoră se voră lipi și ne- 
tecji zidurile, se voră găta tote lucrările 
din lăuntru, încâtă cătră tomna anului 
viitoră, frumâsa biserică se va sfinți.

* * *
Congresului naționalii bisericesoîi s’a

încheiată Sâmbătă sera, în 12 Octomvre

prisnelă, punândă mâna aci pe ună lucru, 
aci pe altulă. Cine nu-șl uită, că duoea 
în spinare mai bine de 80 de ani, se va 
mira, cum putea să se trudâscă în- 
tr’atâta. Trebue să mărturisimă, oă la 
vârsta ei atâtă de înaintată era cu multă 
mai îndemănateoă, deoâtă multe dintre 
cele tinere.

Acum ou totă vrednicia și cu totă 
zorulă ei minuni nu făcea; ci de!, tre- 
bușora mai de tote dilele, câte ceva 
prin casă, căol de unde păcatele mai 
avea putere pentru vre-o lucrare mai 
grea? Der, Domne foresee, să-i fi bă
tută oineva șâua în privința acâsta; nu 
voea să scie nimioă de-ală de astea. 
Atâtă numai le spunea la ai săi: că-i 
trebue vreme — der decă se va odihni 
puțină va face de bună sâmă și de două- 
ori pe atâta.

Pavelă nu o supăra nicl-odată, când 
bătrâna îi povestea de vioiciunea sa și 
nu-i lua în nume de rău, oând îlă ținea 
încă de oopilașă, care nu pâte fi în stare 
să ție pasă cu ea la nici o trebă. Că 
dâră era nepoțelulă ei, pe care ea însăși 
îlă legănase mai erl, alaltăerî; dreptă 
aceea se purta pururea față de elă ca 
și ou ună băâtă mică. Chiar și pe tata 
lui Pavelă îlă socotia de tînără și era 

gata în ori oe vreme a-i da și lui mână 
de ajutoră. Mai multă se trudea pentru 
ei, când se întâmpla de se bolnăviau. 
Le primenea patulă, le înălța căpătâiulă, 
îi întorcea, îi acoperea — pănă mai îi 
înădușea, le ștergea sudorile de pe frunte 
și-i îndopa mereu cu felă de felă de bu
cate. Peste nopte îi păziau fiindu-i frică 
să nu cumva să se desvălescă; âr dimi- 
neța îi spăla pe ochi, le făcea cruce și 
(Jicea cu glasă mare rugăoiunile.

Mititelul Păvălașă al bunioei nu zăcea 
niol-odată multă vreme. De obioeiu era să- 
nătosă ca ună peșce și când după o 
bâlă scurtă și ușâră se desgropa din pe- 
rinile în care-lă înămolise bunică-sa, sta 
înaintea acesteia ca ună granatiră, așa 
înoâtă bătrâna trebuia să se uite în 
susă ca să-i pâtă câta în ochi și 
abia abia ajungea ou mâna pănă 
la creștetulă lui. Din acâstă pricină îi 
părea mai bine să-lă vacjă culcată. Sara, 
când nepotulă său se da la odihnă, îi 
plăcea să șâ4ă lângă elă și să-lă des- 
merde ușurelă ou mâna pe față, Fiindă 
ostenită în urma lucrului de peste cji, 
flăcăulă adormea iute-iute; bunica-lă 
mai binecuvânta și-lă săruta pe față... 
însă cu mare băgare de sâmă, temân- 
du-se, ca nu oumva să se deștepte. Strîn- 

gea din tâte părțile învălitărea pe lângă 
elă — mai cu semă din partea de cătră 
părete — și călcândă ușoră, numai în 
ciorapi, se furișa încetinelă într’ală său 
așternută.

Ca tote bătrânele, bunioa nu prea 
avea somnă îndelungată. De obiceiu ea 
se închina pănă oătră mietjulă nopții, 
eră diminâța ca o femee harnică ce era, 
se silea să fie cea de’ntâi la lucru. Ni- 
mică nu era în stare să năcăjâscă mai 
cumplită pe biata bătrână, de câtă când 
o aflau ai săi în cjiorl de 4> că mai ați- 
pesoe... și ar fi fostă posnă mare să-i fi 
pomenită careva despre aoestă lucru; 
s’ar fi făcută sărmana de ciudă prafă și 
pulbere. Der oei din casă erau omeni 
de omeniă; se făceau, oă nici nu vădă 
așa oeva. Pavelă eșia din casă înoetișoră 
și aducea din tâte părțile totă ce tre
buia, așa încâtă bătrâna nu mai avea 
lipsă a se mai năcăji cu căratulă de 
colo pănă colo, ci putea să ia din gră
madă totă ce-i trebuia.

Ii plăcea bunicei să pâtă 4ice, că a 
făoută tote singură și astfelă încre
dința mereu pe aceia, cari voiau să o 
ajute, că’și pierdă vremea înzadară și 
numai îi facă supărare. Cam aceste vorbe 
se au4iau de obioeiu de pildă la oop- 

tulă pânei, la spălatulă de rufe și de 
oâte-ori se chiăma vre-o muere din sată 
ca să o înlesnâscă la grijitulă inului. 
Numai oând Petronila, fata vecinului, 
venia să-i dea mână de ajutoră nu mai 
4icea harnica băbușoă nici o vorbă. Pe 
acâsta o suferia bucurosă pe lângă sine, 
ba vorbindă adevărată, îi era dragă ca 
însuși Pavelă. ’I se părea bătrânei, oă și 
Petronilei îi este bunică — și nu fără 
cuvântă. Fata îi 4icsa bunică; ș’apoi la 
Voina era ca acasă. Ou bătrânulă era 
cunoscută de ună cârdă de ani, amândoi 
se aveau ca frate ou soră. Lelea Catrina 
îi 4i°ea maică. Și nu de puține-orî se 
întâmpla, că și bunica mai ajuta la câte 
ceva pe lelea Catrina, asemenea din oând 
în oând și Pavelă împreună cu tatălă său. 
Dreptă aoeea nu putea bătrâna să nu 
primâsoă din vreme slujbele veciniloră.

Petronila da pe la bunioa de vre-o 
câteva ori pe 4*> arunca ochii prin curte 
și totdâuna gâcea ou mare istețime oând 
și la oe îi trebuia ajutoră. Rară de 
totă o chiăma însăși bătrâna, se înțelege, 
numai atunci, când avea de făcută ceva 
peste puterile ei. Dâr și la o asemenea 
întâmplare baba ținea una, oă nici altă 
muere, câtă de tânără, n’ar fi în stare să 
facă neajutată acelă luoru.... la ai
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v., în modă solemna. Escelența Sa I. P. 
S. archiepisoopă și metropolită Mironă 
Romanulă a mulțumită Preasânțiiloră 
Lora episcop! sufraganl și membrilora 
congresului pentru armonia și activita
tea desvoltată în aoestă sesiune și le 
dori tuturora reîntorcere în pace și fe
ricită. La vorbirea Escelenței Sale, răs
punse d-la d. Ioana Brana de Lemenyi.

** c
Sânțirea bisericei reînoite din co

muna Stîroiu, din Sălagiu, s’a săvîrșită 
pe la finea lunei trecute cu mare solem
nitate. După cum ni-se scrie, au luata 
parte la actulă sânțirei ca la două mii 
de âmeul, oarora d-la vicariu Alimpiu 
Barboloviciu oa delegata episcopescă li-a 
rostita o predică esoeleută și cu bună 
învățătură pentru stările de a dl ale po
porului româna. La fine s’a data o masă 
la ospitala oasă a preotului locala Gregoriu 
Simonă, care multa a ostenita pentru 
reînoirea și înfrumsețarea acestei bi- 
seriol. ** *

Din Sălagiu ni-se scrie: Părintele 
Gavrilă Vaida din Bobota s’a prinsa 
frate de cruce cu jupânulă Zelekovits 
Elek, pe care mai astă iarnă voise ou 
ori ce preța să-la pună ca primara peste 
acestă comună românescă, care e una 
din cele mai frumâse în Sălagiu. Din 
norocire însă, bravulă și deșteptula po- 
pord româna din Bobota nu s’a lăsata 
sedusa de sfaturile neromânescl ale pre
otului său, ci respingendu-la cu dispreță, 
s’au grupata cu toții în jurula unui Ro
mâna harnicfl, pe care l’au și alesă ca 
primară, er părintele Vaida și cu Zele
kovits au rămasă cu buzele umflate. Din 
aoelă momenta, părintele Vaida a prinsă 
măniă pe învățătorulă din Bobota, pe 
care-lă persecută fără cruțare, din causă 
că acestă învățătoră a luptată alături cu 
poporulă în potriva j ido vitului loră preotă 
și în interesulă causei românesol. — Re- 
oomandămă acestă casă atențiunei
superiâreloră autorități bisericescl, dela 
cari ar fi de dorită o întrevenire câtă de 
energică.

** *
Regels Milan, după cum anunță fo

ile de dinoolo, va sosi cjilele aceste la 
Bucuresol, unde va petrece mai multă 
vreme. ** *

Biserică, aruncată, in aerii. Din Bru
xelles se anunță cu data de 27 Octom- 
vre: Nisce criminaliștl neounosouțl în 
niptea treoută au aruncată în aeră ou 
dinamită biserica Notre Dame din ora- 
șulă Quevy. Biserica e ou totulă nimicită.

* * *
Musica regimentului 82 de infanteria, 

după cum am amintită erl, va da mâne

Duminecă ună concertă în sala hotelului 
„Central Nr. 1“. Inceputulă la 8 âre 
sera. Prețulă de intrare 30 cr. Intre pie
sele ce se voră esecuta araintimă: „Me
teori valsă românescă de I. IvanovicI, 
„Principele Eugen și Radetzkyu epos 
musicală eto. * * *

Ninge. Pe la Brașovă ninge mereu. 
Cu trei c^ile înainte umblamă în haine 
de vară, er acum avemă cale de saniă. 

*♦ *
Dicționară armeano-turco-românti. 0 

oarte, care de sigură va fi bine primită 
de toți cei ce se îndeletnicesoă ou stu- 
diulă limbeloră orientale, seu cari ar 
dori să facă d’acuma înainte studiulă 
loră, este Dicționarulă armenesoă, turcesc 
și românesoă ce S. S. părintele Moscofian 
va da la lumină cjilele acestea. Lucrarea 
părintelui Moscofian, care e resultatulă 
a cjece ani de muncă, se cfioe! 0& 6 una 
din cele mai coplecte din câte a apă
rută pănă acum, — cjice „Timpulă“.

** »
Numărulă școlarilor!!, cari ceroeteză 

gimnasiile din Austria în anulă acesta 
șoolară 1891/92, este de 55,516, mai 
mulțl ou 160 ca în anulă treoută.* * *

Influența bântue în modă epidemică 
în Galiția și Buoovina. In Lembergă a- 
oestă bolă s’a estinsă așa de iute, încâtă 
aprope în fiă-oare oasă suntă mai mulțl 
bolnavi.

NE0R0L0GU. Georgiu Ardeleană, 
vice-archidiaconă ală districtului Codru 
asesoră consistorială și preotă ală Ho- 
morodeloră românesol, a răposată la 27 
Ootomvre n. în anulă 67 ală etății și 
și ală 42-lea ală preoției. — ’Lă de
plângă întristata soțiă Maria, fiiulă său 
Cariolană, profesoră în BeiușI și alțl 2 
fii și 3 fiice eto.

Fiă-i țărâna ușâră !

Replica junimei nostre 
academice.

Dămă locfi din nou apelului 
de mai josu alu tinerimei nbstre 
academice, care a deșteptatu pre
tutindeni în sinulu nației ndstre 
celu mai viu interesu.

Ni-se comunică, ca la Comite- 
tulu junimei sosescu din tâte păr
țile scrisori și încuragiări, cari 
documenteză acestu interesu. Der 
nu numai la noi, ci și în România, 
mai alesu din partea emigrați
lor u noștri, se mai ifestă unu viu 
interesu pentru întreprinderea ju
nimei ndstre. Etă Apelulu, care’lu 
recomandămu deosebitei atențiuni 
a publicului nostru cetitorii:

Apelii cătră publiculu românii, 
întreprinderea nobilă a frațiloră 

noștri universitari români din Buou- 
rescl și Iași este înoă în memoriă tu
turoră.

Impresia puternică, ce a produsă 
memoriulă loră în apusulă Europei, pre
cum și nenumăratele dovecjl de simpatică 
aprobare, ou care pressa și întrega inte
ligență străină a sprijinită causa nâstră, 
a celoră asupriți, nu a putută să nu 
producă o adâncă mâhnire în rândurile 
acelora, pe ală căroră stindardă este 
scrisă nimicirea nâstră națională.

Dreptă aceea pentru a se rehabilita 
într’ună procesă, pe oare ei de-altmin- 
trelea de multă l’au perdută, și-au luată 
refugiulă la ună răspunsă, care geme de 
neadevăruri, sofisme și chiar insulte or
dinare.

Este de astă-dată, netăgăduită, a 
nâstră datorință, a junimei române din 
Transilvania și Ungaria, să <ji°emh și 
noi ună cuvântă în aoâstă luptă, în care 
și noi suntemă între cei dintâi inte
resați.

Acestă adevără recunoscută, amă 
hotărîtă, ca toți universitarii români din 
Transilvania și Ungaria să scriemă și 
să editămă o dâmnă replică la răspun- 
sulă junimei academice maghiare.

In conferențele nâstre dela Viena, 
Graz, Budapesta și Glușiu cu toții amă 
ajunsă la o perfectă înțelegere asupra 
acestui punctă.

De aceea ținemă, că replica nâstră 
nu este decâtă împlinirea unei datorințe 
față de lumea civilisată și imparțială, 
care preoum se scie cu nerăbdare vre 
să afle adevărulă nemistifioată.

Suntemă pe deplină oonsoii de greu
tatea sarcinei, ce ni-amă impusă.

Iubirea caldă de nâmă însă și drep
tatea, oare pe a nâstră parte este, ne 
va ajuta, suntemă siguri, să triumfămă.

Oomitetulă esecutivă ală junimei 
academice române, după esemplulă cole- 
giloră maghiari, cu tj'ua de atjl a lan
sată liste de subscripții benevole pentru 
acoperirea cheltuieliloră de țipară, es- 
pedițiă etc. a replioei.

Notămă aici, oă replica nâstră este 
aprâpe terminată și va apăre în patru 
limbi: românesce, franțuzesce, italienesce și 
nemțesce.

Ea va cuprinde la 90 de pagine în 
formată 8° mare și va fi răspândită gra
tuită în tâtă lumea cultă.

Totodată rugămă pe toți acei P. T. 
Domni, cari din greșelă nu ar fi primită 
liste de subsoripții, să binevoiesoă a se 
adresa la d-lă Aurel C. Popovici in Graz 
(Parlcstrasse 7), de unde imediată li-se 
voră trimite listele în numără poftită.

De altcum ori și cine ar dori să

oontribuâscă cu âre-oare sumă și fără a 
mai cere liste, este rugată a o trimite 
totă la adresa de susă, Ia care se voră 
trimite și sumele ooleotate prin liste.

La urmă, tâte sumele incurse se 
voră ouita pe calea publicității.

Causa este a întregului neamă ro
mânesoă. E vorba de onârea nâstră na
țională, sperămă dâr, că spriginulă pu
blicului românesoă va oorăspunde însu- 
flețirei, oare ni-a pusă oondeiulă în 
mână.

Viena și Graz, 11 Ootomvre 1891.
Pentru comitetulu esecutivu:

Drd. Victor Roșea m. p., George 
Candrea m. p., Drd. Romul Boiu, m. p., 
Drd. I. Bodea m.p., Ilarian Rusanu m. p.

0 nouă lovitură.
Șomcuta mare, 27 Octomvre n. 1891.

Onorată Redacțiune! Inima-mi 
vibreză de sentimentele celei mai 
profunde indignațiuni, când silită 
sunt a V6 comunica astăcji, în 
deplina lumină a secuiului alu 
19-lea, unu nou și miserabilu do- 
cumentîi de volniciă ungurescă, 
care tiraniseză pe nobila fiică a 
Romei.

La cererea nbstră, de-a ni-se 
întări statutele Reuniunei femei- 
loru române din comitatulu Săt- 
mărului, primirămu din partea 
ministrului ungurescu de interne 
următbrea rescluțiune negativă, pe 
care o alătură aicî în copiă și care 
în traducere românecă este ur- 
mătbrea:

Copiă oficiâsă. 8221/1891. Dela vice- 
spanulă comitatului Sătmară. D-lui Indre 
Lâszlo, protopretore. Inounosoiințeză pe 
Leona Medan Pop și pe Nioolae Nilvan, 
locuitori în Șomouta mare, că înaltulă 
ministeră de interne regescă-ungurescă, 
pe temeiulă motiveloră arătate în ordi- 
națiunea de dtto 7 Aprilie 1886 Nr. 18252 
— nu a aflatil de cuviință nici !<n casulii 
acesta se provadă statutele presentate de 
Reuniunea femeiloril române sătmărene — 
cu clausula de aprobare. Carăii-marI, 1891. 
Pentru vice-spană: Zanathy m. p. proto- 
notară comitatensă.*)

*) In orginală: Hivatalos mâsolat. 
8221/1891 Szatmâr vârmegye alispânjâ- 
tâl. Indre Lâszlâ fszbirâ urnak. Erte- 
sitse Medan Pop Leona es Nilvân Miklâs 
nsomkuti lakosokat, hogy a szatmârme- 
gyei român nok egyletânek bemutatott 
alapszabâlytervezetet a nmâltosâgu m. 
kir. belugyminiszter ur az 1886 evi april 
ho 7-en 18252 sz. alatt kelt rendeleteben 
eloadott indokoknâl fogva, a lâttomozâsi 
zâradekkal ellâthatânak ez esetben sem 
talâlta. N.-Kâroly 1891. Alispăn helyett: 
Zanathy s. k. vmegyei fojegyzo.

săi nu le mai pomenea nimica. Pe fata 
vecinei o mulțămea, punându-i la o parte 
oâte ceva de mâncare, seu cumpărându-i 
câte o bucățică mai bună. Pentru bu
nica ea era totă băețică de vr’o câțiva 
anișori, nedesvățată încă de turtă dulce 
și de smochine.

In faptă Petronila era frumâsă ca 
ună trandafirii înflorită, bine cresoută și 
harnică, de nici cjece bunici n’ar fi fostă 
în stare să facă aceea ce eșia din mâ- 
nile ei. Era, scii colea, fată cum e legea. 
Der bătrânei nici prin gândă nu-i treceau 
astfelă de comedii. Ea socotea și pe 
văduva, muma Petronilei, de tânără, ne
coptă la minte; numai pe Voina bătrâ- 
nulă îlă ținea de omă în verstă, vrednică 
a sta la sfaturi ou ea. Toți ceilalți erau 
încă copii. Câtă despre Luoa și Mateiu, 
băeții Catrinei, unulă de 12 ani și altulă 
de 7, nici nu se scia că suntă pe lume; 
bunica nu-i ținea nici măcară de copii 
de țiță.

La toți li era dragă bunica. Lelea 
Catrina o cinstea din adenculă inimei 
sale și totdâuna îi făcea cu plăoere felă 
de felă de înlesniri. Moșă Voina îi era 
prietenă din copilăriă și de multe-orl 
dicea în audulă tuturoră, că femei ca 
răposata sa babă — Dumnezeu s’o o-

dihnescă — și ca vecină sa, muma lui 
Novacă, nu s’a mai pomenită de oând 
lumea, și mai departe, că osele acestoră 
două muieri — ale răposatei și ale ve
cinei sale — ar trebui pisate măruntă și 
date ca doftoriă tuturoră nevesteloră din 
lume, ca și acestea să se faoă harnice ca 
densele.

Luoa și Mateiu săltau veselă pe 
lângă bunica, săreau peste gardă la 
densa, îi mânau vaoile la pășune și-i 
păziau gâscele și rațele. 0 aveau totă 
așa de dragă ca și pe tnoșulă loră, și 
când din întâmplare veneau dela șcâlă 
și nu găsiau pe nimenea aoasă, alergau 
la dânsa și-i cereau oeva de mâncare. 
Pavelă li era bună prietină; elă li îm- 
pletia bice, li făcea săniuțe, și când se 
ducea undeva, îi punea buourosă în cară. 
Bunica îșl aducea aminte de când era 
și ea mititică și-i sălta inima de buouriă, 
când privia la jocurile oopiiloră.

Când se amesteoa și Petronila prin
tre ei, ara cu ună copilă mai multă; bu
nica nici că-șl putea închipui, că iubirea 
ce o arăta fetioa față de Pavelă ar fi 
putută fi alta decâtă copilărescă. Ce e 
dreptă, nepoțelulă și nepoțica nu-șl măr
turisiseră încă dragostea unulă altuia, 
ci se iubeau cu iubirea unoră prietini

adevărațl; cu tâte acestea inimiârele 
loră se înțelegeau cum se oade, și dău, 
greu ar fi putută trăi una fără alta.

Deși se purtau unulă față de altulă 
ca frate cu soră, totuși le cădea, nu sciu 
cum, bine, se vedeau împreună și nu 
li-se părea, că n’ar putea fi fericire mai 
mare, decâtă atunci, când ar pute să 
rămână totă la olaltă. Și fiind-că ni
menea nu ținea în de rău legătura ce 
era între ei, oi d’impotrivă toți ai casei 
le dau pildă de dragoste, ei nu se sfieau 
a-șl arăta iubirea prin fapte.

Pavelă și Petronila mergeau din că
suță în căsuță ou mânile pe după oapă, 
se duceau împreună la biserică, și flă- 
oăulă avea ori și când întrare la veoinl. 
Bătrânului îi plăcea multă de feciorulă 
lui Novaoă, din când în oând trimetea 
pe Catrina, seu pe Petronila după elă 
și-lă privea curată de copilă ală său. 
Petronila îi cosea lui Pavelă oămăși, îlă 
lega la gâtă, — la Crăciună îlă cinstea 
ou mere și cu nuci, eră la Pașcl ou ouă 
roșii. Ei singuri sciu, dâcă H-o fi trăs
nită vr’odată prin oapă să se unescă odi- 
niâră împreună pentru totdeuna prin că
sătoria. De bună semă inimile loră do
reau cu nerăbdare așa oeva, der nu credă 
să-și fi descoperită unulă altuia acestă

dorință. Tatălă lui Pavelă n’avu de 
lucru odată și-i dete pildă bătrânei de 
treaba acesta, însă bunica se mira, cum 
de i-a putută trece prin căciulă să îm- 
preune nisoe copii, și-lă sfătui să fiă mai 
cu răbdare.

Deră Pavelă mai avea de luoru ou 
oătănia, și nu putea să capete răvașă de 
însurătâre până a nu-șl împlini acâstă 
datoriă. Nu treou multă, și fu scrisă și 
elă între feoiorii de vârstă — — ac}I, 
mâne, avea să facă ună drumă, în urma 
căruia, său trebuia să rămână la orașă, 
seu să se întâroă mire ală Petronilei.

II.
Intr’o Sâmbătă după amiatjl — era 

pe la inceputulă primăverii — și la No
vacă și la Voina se grijea ca în tote 
Sâmbetele atâtă prin curte, câtă și prin 
casă, căci scițl d-vostră, totă oreștinulă 
vre să aibă ourată Dumineca... când etă 
că veni slujbașulă dela domniă și-i a- 
duse bunicii o sorisâre câtă o plăcintă. 
I-o întinse pe ferestră și fiindu-i degrabă, 
nu aștepta pănă să-și ia sâma bătrâna 
și să-lă întrebe, oă ce o fi cjicendă în sori- 
sârea, ce i-a adus-o, oi repede de totă 
întârse spatele și pe ici ți-e drumulă.

Baba întorcea cu neliniște sorisorea
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Din acestă actfi va afla totu 
Românulu bine simțitorii și totu 
omulti iubitorii de civilisațiune, 
motive mai multii decâtu destule 
spre a se c o nvinge, că aici avemG 
dea face c u unu sistemă întregii 
de persecuțiune, îndreptată în con
tra intereseloră nbstre culturali 
naționale.

Și cari suntu acele motive, la 
cari se provdcă inimiculă culturei 
și ală civilisațiunei Româniloru, 
ministrulă de interne ală Ungariei 
contele Szapâry ? — Vi-le spună eu 
pe fața, pentrucă dlui ministru i-a 
fostă rușine a-le reaminti, ci cu 
șireteniă oficiosă face numai alu- 
siune la ele: deorece în comită 
tulu Sătmarului se află deja reu
niuni maghiare de femei, minis- 
trulu ar dori, ca și femeile române 
se între în acele reuniuni, pentru 
ca acolo se lucre pentru înflorirea 
culturei unguresc! și pentru des- 
naționalisarea propriă.

Ecâ, lume românescă, obras- 
niculu atentată ală unui ministru 
în contra culturei femeii române! 
]£că cultura, ndstră națională ro
mână împedecată în modă oficiosă 
prin guvernulă maghiară și prin 
organele lui!

Și în fața acestoră atentate, 
constatate prin acte publice și 
oficidse, politica și 4iarigtica rna‘ 
ghiară mai are nerușinarea de a 
susține în fața lumei civilisate, că 
noi Românii nu suntemă opriți 
în calea desvoltărei nbstre cul
turale.

Eu nu me amestecă în aface
rile de natură politică ale Româ- 
niloră noștri, nu vreu se le pro
pună cu ce mijlbce se se lupte 
în contra asupritoriloră, ci cu mân- 
driă, că sunt femeiă română, 
protesteză cu tătă tăria sufletului 
meu în contra acestui atentată, 
comisă de d-lă ministru de interne 
în contra celei mai sacre și nobile 
tendințe, ce amă avută de a ne 
întruni în societate culturală sub 
titlulă de „Reuniunea femeiloră ro
mâne din comitatulu Satu-mare“.

Să fiă convinsă d-lă ministru, 
că prin împedecarea înfîințărei re- 
uniunei năstre nu a adusă nici 
ună servițiu causei de maghiarisare 
între noi, ci din contră, i-a săpată 
ună strată mai afundă pentru mor- 
mentulă său rușinosă.

Femeia română din Sătmară, 
seu ori și de unde, nu va uita 
nici pentru ună momentu, cu ce 
este datore culturei nemului său, 
și meschine se voră dovedi tăte 
apucăturile, pe cari tirănia le pune 

în calea desvoltărei sale culturale.
Ve rogh deci, scumpeloru su

rori române, ca la avisulâ. datu, 
se fiți gata a întră în lupta pen
tru cultura femeii române.

Leona Medan n. Pop 
presidenta reuniunei femeiloră române 

din Sătmară.

Literatură.
După volumele I și II ale opului 

titulată: Părți alese din Istoria Transil
vaniei pe două sute de ani din urmă, a 
apărută și Voluniulfl alu III-lea în for- 
matulă și cu tiparulă oeloralalte două, 
în 40 de cole, de Georgie Barițiu, Sibiiu 
1891 în edițiunea autorului. Tipografia 
W. Krafît. Prețulă unui esemplară le
gată tare 4 fi., legată ușoră 3 fi. 50 or. 
Tdte trei volumele, 141 de câle, legate 
oostă 14 fi., broșurate 12 fi. 50 cr.

Volumulă 111, pe lângă descrierea 
evenimenteloră generale decisive dintre 
anii 1860 și 1883, cuprinde o lungă se- 
riă de lupte politice și naționale româ- 
nescl purtate cu tendința de a-șl asigura 
individualitatea națională, și ună suple- 
mentă ou 96 de documente, din oare 
oele mai multe suntă de ale metropoli- 
țiloră Alee. St. Șiuiuță și Andr. bar. de 
Șaguna.

In Cap. I: Absolutismulă strîmto- 
rată cârcă a se susține prin schimbări de 
persâne și unele eonoesiunl.

Cap. II: Evenimente din Ungaria, 
care au avută oa și oele din Viena, in- 
fluință mare asupra spiriteloră din Tran
silvania.

Cap. III: Publinarea diplomei din 
20 Octomvre 1860. Cum a fostă întim- 
pinată de cătră poporele monarchiei.

Cap. IV: Afacerile Transilvaniei 
după emanarea diplomei din 20 Ootom- 
vre 1860 pănă la patenta din 26 Febru
arie 1861.

Cap. V: Patenta din 26 Februarie 
1861 seu oonstituțiunea cuprinsă în di
ploma din 20 Octomvre modificată. Crisa 
generală în tote țerile monarohiei.

Cap. VI: Dela oăderea guvernului 
antiaustriaoă pănă la desohiderea dietei 
transilvane în 1863.

Cap. VII: A doua conferință română 
ținută în 1863. Alegerile la dietă.

Cap. VIII: Convocarea dietei tran
silvane și actele preparative.

Cap. IX: Dieta marelui principată 
ală Transilvaniei din anii 1863 pănă în 
1864 și Senatulă imperială.

Cap. X: Deputății Transilvaniei în 
senatulă imperială din Viena.

Cap. XI: Dieta Transilvaniei în 
sesiunea a doua din 1864 și eră la sena
tulă imperială.

Cap. XII: Calea cătră alte desastre.
Cap. XIII: Absolutismulă restau

rată duce monarchia pănă la marginea 
desființărei.

Cap. XIV: Dualismulă.
Cap. XV: Coronarea.
Cap. XVI: Evenimente din Tran

silvania după cassarea autonomiei sale.
La fine urmeză suplimentulă.

Pomele și alimentele grele la copii mici. 
I.

Sântă mai bine de 3 săptă
mâni de când mai în tăte 4il0l0> 
și de mai multe ori pe 4b 3un_ 
temă chemați a da îngrijirile și 
consiliele năstre în familii cu nu
meroși copii bolnavi de disenterie, 
de spasmuri și de friguri, și tote 
aceetea provenite din una și ace
iași causă, din mâncarea de fructe 
și în specialii de struguri

Omenii din poporii cât și unii 
din cei cari au unu gradti 6re- 
care de cultură, îșl închipuescu 
că copilului fiă elă câtă de micii, 
de 10 luni, de 3 luni seu de o 
lună pote să i-se dea struguri să 
mănânce, pentru a cresce în pu
tere și în sănătate.

Nici că mai e vorba de copii 
mai mari de unii ană; — mulți 
ămeni, cari din nenorocire suntu 
fărte număroșl, nici nu voru să 
mai discute, atât li-se pare de 
naturală și de necesară pentru 
copii cura de struguri.

Ni este forte ușoră se demons- 
trămă cu fapte positive cumcă, 
nici chiar la vîrsta de trei ani, 
nu păte cineva se dee struguri la 
ună copilă, fără ca să nu fiă as
pru pedepsită de urmările rele ce 
au locă, după ce a comisă acesta 
nesocotință.

In adevără copilulă mică pănă 
la vîrsta de ună ană, d’abia pdte 
să mistuiescă laptele pe care-1 suge 
dela mama seu dela doica sa; — 
mai multă decâtă atâtă, chiar a- 
cestă alimentă, care este atâtă de 
delicată, atâtă de ușoră de dige
rată, și totuși suntă copii cari se 
îmbolnăvescă când sugă prea 
multă, seu când acestă lapte este 
modificată prin o mică indisposi- 
țiune a doicei seu a mamei care 
alapteză.

Cum păte, prin urmare, să 
între în mintea unui omă sane- 
tosu, fiă elă câtă de puțină ins
truită, ideia că copilulă care suge 
lapte, păte să sufere în stomaculă 
lui, în intestinele lui fragede aceste 
băbe atâtă de grosolane?

Cum păte cineva să-și închi- 
puiescă, în veculu în care trăimă, 
că coja bobului de strugure și se- 
mențele din elu au să străbată, 
fără pericolu, nisce organe atâtă 
de delicate, precum suntă acelea 
ale copilului, care nu a primită 
pănă în acelă momentă decâtă 
lapte curată; — adecă, hrana cea 

mai lesne de mistuit din t6te aii. 
mentele ?

„A poftitu d-le doctorii și n’a- 
veam ce se-i facemu, întindea mâ
nușițele lui și cerea de-ți rupea 
inima de milă.“ Acestea suntu 
cuvintele de îndreptare, pe cari 
le au4imu peste totu loculu. Le-a 
fostu milă de copilă fiind-că a 
poftitu la struguri; ca și cum co- 
pilulu cunoscea dulceța acestui 
fructă, — înse nu se gândescu 
ună momentă la gravele conse
cințe ce au se resulte pe urmă.

Ne închipuim că ceea ce ne 
place noue, omeni mari, cari au 
gustată din tote, va plăcea și co
pilului de câteva luni, care n’a 
suptă decâtă laptele din sînulă 
mamei lui.

Der bine, copilulă pote se pof- 
tescă la flacăra dela luminare, 
care arde înaintea lui, pote să în
tindă mânuțile lui spre flacără, 
— mama seu doica va trebui ea 
6re se cedeze la gustulă copi
lului?

II.

Ună esemplu, între multe al
tele este și celă următoră: d. ma- 
ioru N... trimite familia sa, suntu 
4 septemâni, la țeră unde au o 
viiă și grădină cu pbme fbrte bo
gate. La plecare le-am prescrisă 
diferite medicamente și le-am re
comandată să nu dea păme la 
copii și în specială să nu le dea 
struguri, de ărece și în anulă tre
cută era să pierdă unul din copii 
totă din causa acestei imprudențe. 
După 4ece 4fl0 m0 pomenescă cu 
ună isprăvnicelă dela denșii și cu 
o scrisăre în care mă rugau să 
mă transportă câtă mai repede 
la proprietatea d-loră ca să exa- 
mineză pe doi dintre copii apucați 
de spasmuri și de disenteriă.

întrebând pe ispravniculă cum 
s’au petrecută lucrurile ca se a- 
jungă copii în acea stare, elu îmi 
răspunde: „de-a surda domnulu 
maioru le totă spune să nu le dea 
păme copiiloră, — der cucona 
mare (săcra maiorului) se supără 
și le 4i°0, ia se mă lăsați în pace 
cu ideile doftorului, eu așa ml-am 
crescută copiii și încă doispra4ece, 
la toți le-am dată se facă cură de 
struguri, și la mică și la mare, și 
pe femeia asta (soția maiorului) 
totă așa am crescut’o, — și uite 
că e bine, nu s’a mai prăpădită.“

Notați bine, că din cei doi- 
spre4ece copii cu care se lăuda 
cocona mare, trei singuri îl tră- 
escă, și dintre aceștia doi deși au

când pe o parte, oând pe alta, și nu-i 
prea venia la soooteală, bănuindă, că 
Domniile nu-țl trimetii nicl-odată vești 
sS te ungă, oi numai năpăstuirl și belele. 
Par’că nu sciu cum, se temea biata de 
vr’ună lucru rău, Dâmne fereșoe. De-o- 
oamdată însă scrisârea trebuia lăsată la 
o parte, de dre ce niol unulă dintre ai 
săi nu era acasă, ș’apoi cu cetitulă,.. că 
dâră nu s’ar pricepe ea, o bătrână mai 
de ună veacă de vreme, la tdte baza
coniile de pe lume. Puse der hârtia după 
iconă și apucându-se din nou de ștersă 
și de spălată, ruga ferbinte pe Dumne- 
deu să ție pe duhulă necurată câtă mai 
departe de robii săi.

Toomai atunci eși vecină-sa la apă. 
Bunica o ohiămâ și-i arătă cartea ou pe
cetea cea uriașă. Dâră nici lelea Ca- 
trina nu era mai bătută la oapă la ast 
felă de lucruri; ea voia să strige pe 
Luoa, oare tocmai se întorcea dela șcâlă, 
oa să vie și să le lumineze. Bătrâna îșl 
făou oruoe și o ținu de rău, cjioendă, că 
nu e în tâte mințile, oând vre să pună ea 
pe ună copilă de erl, de alaltăerl să-i ci- 
tâscă carte dela Domniă. Chiar despre 
Petronila cu greu îi venea a orede, că 
va ave atâta învățătură; totuși la spu
sele vecinei sale se înduplecă să o 

chieme, oa să-și arăte multă lăudata 
vredniciă.

înainte de a lua în mână scrisorea, 
Petronila ’șl șterse frumușelă degetele 
cu pestelouța — dâră abia începu a în- 
ciocăla o buche ou alta, oând vă4u că 
n’are a face cu oarte cehescă, ci că 
sorisârea trebue să fie nemțâsoă. Bunica 
făcea din capă, în semnă, oă nu crede 
să fiă așa, deră nu se mulțămi ou atâta, 
ci întră în oasă, îșl luă ochelarii din afu
mata psaltire și atârnându-i pe verfulă 
nasului, se puse să iscodesoă însăși mi
nunata plăcintă. Ea depărta hârtia de 
o șchiopă, două, de dinaintea nasului, 
apoi totă mai tare, totă mai tare, pănă 
ce se arătară priviriloră sale nisce dungi 
negre și lungărețe. Lelea Catrina-șl îndoi 
și ea gâtulă spre sorisâre, voindă să-i 
dea bunicei mână de ajutoră, eră Petro
nila sta de-oparteși zîmbea cu șireteniă, 
șciindă de bună semă, că în nici ună 
ohipă nu o voră pute scote la vr’ună 
căpătâiu; căci în adevără, cartea era 
scrisă nemțesoe. Peste puțină se încre
dințară și bătrânele, că așa trebue să fiă, 
și amândouă rămaseră ou oohii înholbațl 
la groznica pecete. In sfirșită bunioa-șl 
veni ârășl în fire și (fi8® • De bună sâmă 
a făcută greșelă slujbașulă. De oe să ne 

trimită nouă astfeliu de năsdrăvănii, pe 
care nu suntemă în stare a le în
țelege?

Văduva însă îșl aduse aminte că 
după mârtea bărbatului său — fiă-i ță- 
rîna ușoră — primea și ea asemenea 
comedii neprioepute de nimenea și în
cepu a istorisi, câtă bătae de capă avea 
ou alergatulă pe la orașă ca să gă- 
sâscă pe cineva, care să-i tălmăoâsoă 
hârtiile.

Nici moșii Voina, nici Novacii nu 
era aoasă, va să cj*c& ori ȘÎ cum erau 
silite să aștepte pănă ce-i voră fi între
bată pe ei. Ce era altceva de făcută, 
decâtă să pună ârăși scrisârea după 
iconă și să se întoroă la trâbă? 
Bunica nu mai era în stare acum 
să se mai închine, ci mereu don
dănea și blăstăma afurisita de limbă 
nemțâsoă. îșl spărgea capulă să gâcâscă, 
ce voră fi putândă să cuprindă dungile 
cele negre și lungărețe. Se gândea ea 
și la una și la alta, 4i°ea și din gură 
totă ce-i trecea prin minte; der lumină... 
ca’n palmă. Datori nu erau, dăjdiile le 
plăteau la vreme, de furată nu furase 
dela nimeni nimica, nu făcuse pagubă 
nimărui pe lumea lui Dumnedeu, obiceiu 
să se sfădâsoă și să se bată n’aveau, cu 

judecățile n’aveau nici când de lucru;... 
ce să aibă deră Domnii cu ei ?

De-odată îi trecu prin minte oa 
ună fulgeră, că păte e chiămatu Pavelă la 
cătane. Acestă gândă o înspăimânta pe 
biata bătrână așa de tare, încâtti scăpă 
mătura din mână. Repede eși ea din 
oasă și alergă în ruptulă capului la ve
cină-sa, uitându-sl cu totulă de bătrâ
nele sale piciâre. Ajunse în curte, se 
repezi în odaiă și aci cădu pe unii scău- 
nașă, nefiindă în stare să scâtă altă 
vorbă, decâtă: „săraca de mine — scri
sdrea — sorisârea — sciu — sciu...“

Lelea Catrina și fiă-sa nu scieau ce 
se ore4ă. Să fi putută baba să înțelegă 
hârtia cea nemțâsoă ? — nu era oum. în
fiorate, o întrebară: ce șcie? Dâr în locă 
să răspundă, bunioa ofta și plângea de 
ți-se rupea inima, se bătea cu mânile 
ca’n câsulă morții și numai din când în 
când se văieta: „Isuse Christâse — Maică 
precistă — aoleo/ — drăguțulă — săr- 
manulă băiată — amară de noi — oe 
ne-omă soi face — asta o să mă bage în 
pământă — aoleo 1 aoleo !...“

In sfirșită mai conteni în câtva, băgă 
de semă oe o întrebă veoinele și răs
punse : „Sărmanulă Pavelă, e prăpădită 
îlă... îlă duce la cătane“. Petronila scose 
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ajunsă la vîrsta de 22 ani, totuși 
suntu forte bolnăvicioși, pe când 
toți ceialalțl au murită, de mici 
de disenterie și de apă la capă 
fmeningita).

Etă acum unde a dusă expe
riența și consiliele cocănei mari: 
bietulă maioră a perdută ambii 
copii de diarea coleriformă (ho
lera copiiloră), — er cocbna mare 
se miră și astăcfi de ce au murită 
copii.

P6te că doftorulă nu le-a cu
noscută boia, repetă densa?!

Prin urmare pentru cocdna 
mare eu sunt vinovatulă.

III.
La ce verstă amă putea se 

dămă struguri la copii, în ce modă 
și la ce bre ale cjilei?

Dela versta de trei ani în susă 
se p6te da struguri la copii cu 
condițiunea următăre însă: de a 
le da numai mietjul bobului, adecă 
fără c6jă și fără semențe.

In plus niciodată se nu se dee 
copiiloră struguri de dimineță pe 
stomachulă golu, fiindcă pe lângă 
diareă le produce și friguri.

In fine chiar după masă se li 
se dee în cantitate mică, er nu 
să se dee libertatea copilului de 
a mânca cât va pută elă.

„Copii mici mănâncă de t6te, 
domnule doctoră, îmi 4i°ea suntu 
doi ani, o mumă fărte mândră că 
putea se-mi arete pe copiii sei în 
numeră de trei, în adevără fbrte 
sănătoși și frumoși.

„Să nu vă bucurați, ddmnă, de 
faptul, că copiii d-v6stra supărtă, 
fără vreme tăte alimentele ce le 
dați. Vă veți căi mai târcțiu și a- 
tunci vă veți aduce aminte de po
vețele mele, pe care vi le dau.“

După doi ani, aceeași mumă 
îșl ascundea copiii săi, când i-am 
cerută să-i vedu, pentru cuventulă 
că-i era rușine se mi-i arete, fiindfl 
schimbați cu totulă. Rămăsese în 
ei numai pelea și ăsele. Muma 
arunca vina pe o dădacă care n’a 
îngrijită bine de copii. Der diarea 
care prăpădise pe copii o adusese 
dădaca de unde-va?

Alimentele nepotrivite cu vîrsta 
copiiloră le dă mai înteiu diareă, 
vărsături și friguri; — diarea se- 
răcesce organismulă și copilulă 
slăbesce mereu deși mănâncă, — 
pănă ce ajunge la băla aceea pe 
cara poporulă o numesce cu dreptă 
cuvântă boia căinescă, er noi me
dicii o numimă miseriă fisiologică.

Copilulu ajunsă aci are înfă
țișarea de unu scheletă viu, aco

perită de o față sbîrcită, cu ochii 
în fundulă capului, lucioși și mari. 
Numai ochii mai păstreză vieță 
în ei, restulă corpului e mortu 
ne mai putendu fi hrănită, deărece 
alimentele trecă prin intestinele 
copilului cu o repeziciune fărte 
mare și esă afară nemistuite, ast- 
felă că organismulă copilărescu 
nu mai asimileză nimică, adecă 
nu mai reține nici o părticică 
pentru crescere și îngrășare. Cu 
chipulă acesta putemO se înțele- 
gemă depericiunea lui, depericiune 
care cresce pănă ce copilulă se 
stinge, ajunsă la celă din urmă 
gradă de slăbiciune și de miseriă.

Ceea ce înainteză aci pentru 
copiii cărora persăne culpabile și 
nesocotite le dau struguri se mă
nânce prea de mici, se aplică în 
tocmai și la celelalte fructe, pre
cum: perele, prunele, merele, gu- 
tuile, porumbulă fiertă și coptă, 
stafidele, etc. etc. mâncările cu 
sosuri grase și iuți, pipărate seu 
ardeiate, ca pătlăgele roșii, mân
cările cu fasole, linte, mazăre, sub 
formă de b6be, adecă ne terciuite, 
varză acrită și neacrită, cărnurile 
prăjite, precum cheftelele etc. etc., 
suntă fărte rele și vătemătăre la 
copii mai mici de 3 ani.

Tăte acestea suntă teribile pen
tru stomaculă și intestinele loră. 
Mai înteiu aceste fructe și ali
mente le irită organele mistuirei, 
mai târZiu le inflameză și copiii 
capătă acele maladii de mațe pe 
cari noi le numimă Enterite și 
cari repețindu-se, ducă pe copii 
la peire. Cea mai mare mortali
tate la copii, la noi în țeră, este 
datorită acestei băle, de aci se 
pote vede importanța cea mare 
a bunei îngrijiri a alimentațiunii co- 
piiloru, singura care ar pute se 
scape dela mărte mii de copii.

Dr. Al. Boicescu.
(„Apirătorulfi, SănStății")

ECONOMIA.

Gunoiulti. 
II.

Pentru ca se prăsimă gunoiu 
bună, trebue să avemă și vite bune, 
apoi nutreță bună, grajdulă și aș- 
ternutulă să fiă deasemenea bune. 
Fără unulă din acestea patru lu
cruri, nu putemă produce gunoiu 
bună. Vitele puse la îngrășată seu 
vitele ținute pentru târguri voră 
da așa-dară celă mai prețiosă 
gunoiu.

După mai multe esperiențe s’a 

constatată, că: oile și caii pro
ducă celă mai caldă gunoiu, eră 
porcii și bivolii celă mai rece; 
vacile și boii producă ună gunoiu 
de mijlocă, adecă nici prea caldă, 
nici prea rece.

Totă prin esperințe s’a aflată, 
că jumătate din nutrețulă, cu care 
se hrănescă vitele, se preface în 
carne și ăse, eră cealaltă jumă
tate din nutrețulă consumată, ese 
sub formă de balegi.

La o vită de jugu, bou seu 
vacă, de 100 chilograme greutate, 
trebue să-i dămă 1’5 chilograme 
nutreță de întreținere pe Zi 5 decă 
e de două ori mai grea și nutre- 
tulă de întreținere trebue dupli
cată. Când voimă să îngrășămă 
vita, atunci 1 se dă nutrețulă în
doită seu întreită, după cum voimă 
a-o îngrășa de curândă. De ase
menea când lucrămă cu vita, tre
bue să-î sporimă nutrețulă de fie
care 6ră de lucru cu ună chilo- 
gramu. Se înțelege, că atâta nu
treță uscată nu ar pute consuma 
vitele, de aceea, pe timpulă când 
lucrămă cu ele, trebue să le mai 
dămă și grăunțe, lături și sare. 
La o vită mare se recere 12—15 
chilograme de sare pe ană, eră 
la ună vițelă de ună ană 3—5 
chgr. La vacile fătate se dă nu
trețulă de întreținere pe Zi în
doită. Vitele de jugu rumegătore, 
când suntă puse la lucru în câmpă 
și li-se dă la ameZă de mâncare 
și de beută, trebue lăsate după 
mâncare, ca o oră să odihnescă 
și să rumege, căci la din contră 
se pâte umfla, decă nu se pâte 
începe mistuirea. O vită mare își 
mișcă fălcile de 40 de ori în di
recțiune orisontală, pănă când 
rumegă o porțiune de nutreță.

De ascernută se întrebuințeză: 
paie de grâu, secară, orză, ovăsă, 
frunZe de arbori etc. Așternutulă 
viteloră trebue se fiă pufăiosă, 
ca ună burete, ca să absorbă nu 
numai părțile moi de balegi, ci și 
urina. Cu câtă așternutulă con
ține mai multe goluri, cu atâtă 
este mai bună. Paiele de grâu și 
de săcară, avândă goluri mai mari, 
absorbă mai multe materii ca ce
lelalte. Ună chilogramă de paie 
de săcară seu de grâă absârbe la 
patru litre de urină; cele de orză 
și de ovăsă numai două litre și 
jumătate, eră frunZele arboriloru 
și mai puțină.

Ascernutulă trebue lăsată 
timpă mai îndelungată sub vite, 
ca să aibă timpă de a se umple 
golurile paieloră, căci scoțându-se 

mai uscată și aruncându-se pe 
grămada de gunoi, acolo numai 
muceZesce.

Unii economi mai mari de vite 
nici nu scotă așa desă gunoiulă din 
grajdă, ci numai odată său de 
doue-ori la lună; căci Zică ei, că 
scoțându-se prea desă gunoiulă 
din grajdă, golurile paieloră nu 
au timpă de ajunsă de a absârbe 
udulă și materiile moi din balegi, 
afară de aceea prin desa aruncare 
încoce și încolo cu furcoiulă, gu
noiulă perde o parte însemnată 
de amoniacu, care e celă mai în
semnată elementă la nutrirea se- 
mânăturiloră. Spre scopulă acesta 
și grajdurile trebue făcute mai 
înalte, ca eslele să se pătă ridica 
în susă, când s’a ridicată gu
noiulă.

Agricola.

POVEȚE.
Paiele atacate de rugină suntă 

fârte periculăse, decă se dau vi
teloră ca nutreță. Atâtă în anulă 
trecută, câtă și în anulă acesta, 
grânele au fostă în multe locuri 
atacate de rugină și de aceea a- 
flămă de lipsă a atrage atențiunea 
economiloră noștri, ca se se fe- 
rescă de a întrebuința paiele a- 
cestoră grâne ca nutreță pentru 
vite, de ârece ele pricinuescă totă 
felulQ de băle, der mai alesă pen
tru iepe și pentru vitele tinere, 
aceste paie potă fi fărte primej- 
diose. In nenumărate cașuri s’a 
constatată, că animalele tinere 
s’au bolnăvită din causa nutrețului 
de paie ruginite și vițeii, decă 
mamele loră se hrănescă cu ase
menea nutreță, devină schiloZi și 
neputincioși, ori capătă vre-o altă 
bolă periculosă. Mai alesă iepele 
cu mânzi și vacile cu viței tre
bue să le păzimă de-a mânca paie 
ruginite; viteloră de jugă și de 
hamă încă totă nu le strică a- 
cestă nutreță tocmai așa tare, 
mai alesă decă li se dă în măsură 
mică și decă paiele acestea suntă 
presărate și cu puțină sare, er 
după mâncare vitele se adapă 
numai decâtă.

Aerisarea grajduriloru. Economii 
noștri nici pănă astăZl nu vreau 
să scie, că aerisarea grajduriloră 
este de trebuință mare nu numai 
pentru sănătatea animaleloră, der 
mai are influință și asupra vaci- 
loră, făcându-le să dee mai multă 
lapte etc. La Francfurt s’a făcută 
în privința acesta o probă: In- 
tr’ună grajdă s’au așezată 80 de

unii țipetă de te-ar fi străpunsă la su- 
fletă, âr lelea Catrina se încercă să li- 
niștescă pe bătrâna, tficendă că dâră se 
va fi înșelată; însă când bunica îi spuse 
că scie de bună semă, tustrele începură 
a se boci de morte, a se arunca una în 
brațele celeilalte și a se apuoa cu mâ- 
»ile pe după gâtă.

Oând tânguitulă era la culme, âtă 
că sosi și Moșii Voina. Vaietele din casă 
îlă făcură să stee locului. Se opri pe 
pragulă ușei, privindă când la una, când 
la alta și oercândă să afle pricina boci
tului. Muerile nu se lăsau de ce șoiau. 
Bunica striga din câte: Isuse Ohristâse,
— Maică precistă — aoleo! — drăguțule
— sărmanulă băiată ... ș. c. 1., cu acea 
deosebire, că din vreme în vreme schimba 
rendulă acestoră vorbe. Văduva îi ținea 
isonă, eră Petronila sta ou fața ascunsă 
în prăstelcuță și cerca să-șl înece plân- 
sulii — dragă domne acum nu mai era 
copiliță de trei patru ani, pururea cu la
crimile în ochi.

Bătrânulă se îndrepta cu vorba mai 
întâi cătră bunica, apoi cătră fiă-sa, der 
văcjendă, că nici cu cleștele nu e în stare 
să scită vr’o vorbă dintr’ensele, o în
trebă pe Petronila, de ce se tânguesoă 
.așa de amară?

Fata era deprinsă să fiă totdeuna 
cu smereniă față de moșulă său ; dreptă 
aceea îi răspunse fără întârziere, că pe 
Pavelă l’a luată la cătane.

Câtă era de bătrână, moșă Voina 
bufni de rîsă, de âre ce numai cu vre-o 
câteva clipite mai nainte îlă lăsase pe 
feoiorulă veoinu-său în câmpă la lucru, 
unde nici habară n’avea de cătăniă. Nu
mai dâră că nu striga în gura mare: 
unde a tunată de v’a adunată! Elă le 
întreba, cum naiba au putută visa așa 
ceva, eră Petronila se desoărca pe bu
nica, cjicendă, că ea 11-a spusă.

Numai acum mărturisi sărmana bă
trân , că ea, dreptulă lui Dumnecjeu, nu 
pâte sci nici ce s’a întâmplată, nici ce 
se va întâmpla, că pe Pavelă îlă voră 
lua la oătane.

Lelea Catrina începu a-i povesti mo
șului despre scrisârea cea cu pecetea 
cea uriașă, — cum a fostă adusă — 
cum s’au căsnită ele înzadară să pri- 
cepă ceva, de ore ce este alcătuită în 
limba nemțescă — și în sfîrșită cum au 
pus’o după iconă, unde se află și 
acum.

Moșulă le ținu de rău pe tustrele, 
întrebându-le, cum potă ele să scie 
ce este în sorisorea ou pricina ? Le 

sfătui să fiă cu răbdare și să nu-șl perdă 
capulă așa de lesne, de âre ce binele, 
ca și răulă stă în mâna Domnului.

înțeleptele cuvinte ale moșului le 
mai liniști în câtva, der nu de totă. Erau 
totă cu ghiața pe inimă și abia-abia 
mai puteau răbda să vaclă, ce se va 
alege de cartea dela domniă.

Intr’aoeea sosi acasă și Pavelă îm
preună cu tatălă său.

Cu toții împreună se adunară la No- 
vacă și începură a se sfătui despre hâr
tia cu pricina.

Mai întâi și mai întâi era între
barea, să desfacă scrisârea ori să n’o 
desfacă ?

Moșă Voina, Novacă și Pavelă erau 
de părere, că s’o desfacă, de âre ce loră 
li era trimisă. Bunica însă ținea una, că 
să se ferâscă de hârtiă ca ucigă’lă tâca 
de tămâiă și oă desfăcutulă este tocmai 
ca începutulă unei pânl. „Când începi o 
pâne, trebue să scii a cui e, căci altfelă 
nu-țl umblă mâle!“

Deră moșulă atrase învingerea pe 
partea sa, vorbindă în ohipulă următoră :

„Ei! bunico, că dâră nu va fi acesta 
cea d’intâi scrisâre, ce am desfăcut’o eu 
în vieța mea. De-așă sta să numără tâte 
hârtiile, câte mi-au trecută prin mâni, 

cu mare ușurință așă soâte vr’o două-ZeoI, 
dâcă nu și mai multe... și slavă Dom
nului, n’am mai pățită nimica!"

Bunica se spăla de ori ce răspun
dere, cjicendă:

— Câtă pentru mine, moșă Voino, 
faoețl cum soițl; dâr apoi să nu puneți 
vina pe mine. Ștergeți-vă bine la ochi 
ca nu cumva la urma urmeloră să vă 
căiți!“

Așa-dâră scrisârea fu desfăoută, mo
șulă o despecetlui cu însăși mâna lui... 
der, ce folosă? Cine era să o înțelâgă!

Aoum altă belea! La cine aveau să 
se îndrepteze, ca să le tălmăcâscă nem- 
țesca din scrisâre ?

Unulă c|ise, că la popa, altulă oă la 
diaconulă.

Lelea Catrina îșl aduse aminte de 
ună lemnară cunoscută, oare grăesce 
nemțesce ca ună Nâmță. Dâră Novaoii 
o făcu să bage de sâmă, că alta e a 
vorbi și alta ea sci, a scrie și citi într’o 
limbă âre oare. Numai unulă, care se în- 
deletnicesoe ou oetitulă cărțiloră ar pute 
fi în stare să tălmăcâscă o hârtiă ca a 
loră; și lemnarulă, de! ca ori ce mun- 
oitoră, nu va fi toomai dobă de carte.

In urma urmeloră se hotărîră să 
trimită pe cineva la jupânulă dascălă, 
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vaci cu lapte și grajdulu anume 
s’a întocmită așa, ca se nu se p6tă 
aerisi în modu artificială. In de- 
cursulă anului 1877 vacile au dată 
fîă-care câte 3700 litre de lapte, 
în 1878 erăși câte 3700, er în 
1879 câte 3715 litre de lapte. Au 
începută apoi se se aeriseze graj
durile și astfel apoi în decursulă 
anului 1880 fiă-care vacă a dată 
câte 4050 de litre, în 1881 câte 
4152, în 1882 câte 4355 de litre 
de lapte. Așaderă, pe lângă t6te 
că vacile au fostă totă la ună 
feliu nutrite, ele au dată cu multă 
mai multă lapte după-ce grajdu
rile au fostă ventilate și aerisite, 
ca mai nainte de aceea. Aerisiți 
der grajdurile și faceți, ca vitele 
se aibă aeră curată, căci din acesta 
veți ave mare folosă în t6te pri
vințele.

In contra difteritei la găini se 
recomandă ca medicină petroleulă, 
cu ajutorulă căruia se cfice, că în 
multe cașuri a succesă a vindeca 
bietele găini. Se ia adecă o cârpă 
și se m6ie în petroleu, apoi se 
unge cu ea cioculă găinei bol
nave și în fîă-care nară se picură 
câte-ună stropă de petroleu. In 
cele mai multe cașuri a fostă de 
ajunsă a se face acestă cură o 
singură dată; decă înse după 
prima ungere găina nu se vindecă, 
cura trebue se se continue câteva 
cjile.

Resultatele recoltei din Ungaria.
Resultatele recoltei din Ungaria le 

găsimă espuse într’ună raportă alti con
sulatului românii generalii din Budapesta 
adresată ministrului română de agri
cultură, în următorele :

Pe o întindere de 5.360,751 de ju- 
găre sămânate ou grâu, producțiunea 
Ungariei a fostă 43 milione hectolitri 
seu 33 miliâne quintale metrice.

Recolta săoarei e prețuită la 12 mi- 
liâne hectolitri pe o întindere de 2.140,314 
de jugăre.

Greutatea mijlociă a grâului e 77 
chgr. per heotolitri, er a săcarei 70.5 — 71 
chilogr.

Perderile suferite se potă evalua 
pentru grâu dela 4—5 la sută, âr pentru 
săoară ele ajungă pănă la 20—25 la 
sută.

In Ungaria consumarea grâului se 
urcă într’ună ană la 28 miliâne quint, 
metrice, aprâpe 30 miliâne heotolitri. 
Consumarea săcărei dela 12—13 miliâne 
quint, metrioe.

După cum vedeți, recolta grâului 

acopere lesne lipsele săcarei, fiindă ună 
escedentă de 12—13 miliâne de heo
tolitri.

Reoolta săcarei nefiindă suficientă 
pentru consumațiunea interiâră, e luoru 
firescă, că o parte din esoedentulă de 
grâu să fiă întrebuințată spre completa
rea minusului de săoară.

Recolta săcarei, în ceea oe privesce 
oonsumațiunea, se va oompleta și cu po- 
rumbulă din oare se speră aoestă ană 
o reooltă generalmente superioră,

Escedentulă de grâu ală Ungariei 
se va scădâ deci, de ore-oe o cantitate 
anumită din recolta săoarei se espedeză 
în străinătate ; prin urmare ou greu se 
va urca peste 8—10 miliâne de heo
tolitri.

In Ungaria, înoă în luna Iulie a. c., 
s’au esportată 700—750.000 quintale de 
grâu de calitate mijlociă, din recolta 
anului treoută. Au mai rămasă spre pro- 
visiune aprâpe ună milionă de hectolitri 
din cari s’au espedată o parte însemnată 
pe piâță în luna lui Augustă.

Esportațiunile grâului din anulă 
treoută s’au ridicată la 19.40 hectolitri, 
er aceea a săcărei la 3 miliâne de hec
tolitri.

Esportațiunea de cereale deci din 
anulă precedentă, fără a mai lua în con- 
siderațiune esportulă din Iulie, rămâne 
celă mai mare și mai importantă dela 
1866 pănă acum.

0-ti.îcit-a.Ti.
Culese din poporă.

Vântulă îlă stînge
Vântulă îlă încinge?

(•țjpooj)
*

Unde te duci, strâmbule?
Oe mă întrebi, găunosule ?

(•țtjnuiuj)
*

Dela noi
Pănă la voi
Țorțorele
Mărunțele ?

(•ejeoiuju^).*
Două rățișore
Călugăriciore,
Pe unde mergia 
Drumulă rătezia ?

(•enoajjpj)
*

Am ună purcelă și-lă țină de codă 
pănă se îngrașă?

(•țjinsnj)
*

Am două fete: una sub strașină, și 
alta în curte;

Cea de sub strașină e totă udă și 
cea din curte totă uscată?

(•eejpț ptreo ‘boiuj)

Badea ’n susă și badea ’n josă,
Badea vine burduhosă ?

(•■Qțnsnj)
*

M’a trimisă dâmna de susă la cea 
de josă, să-i țesă pânză fără rostă ?

*
Dă-i câtă de multă, că totă nu se 

satură ?
____________ (WW)

Mincinosul!
ț)ioe, că era odată ună omă săracă 

și avea trei feciori. Când muri, elă lăsa 
fecioriloră săi tâtă averea lui: ună dâr- 
logă de cală slabă, ună frâu și o 
tarniță.

Feciorii îșl împărțiră aceste trei lu
cruri așa, că feciorulă celă mai mare luă 
calulă, celă mijlociu tarnița (șeua) și celă 
mai mică frâulă. Și după ce-șl împărțiră 
ei cele trei lucruri, îșl 4iser&: Aoum ce 
să scimă noi înoepe? Celă mai mică 
răspunse: ScițI ce, frațiloră ? Ori că 
avemă aceste trei luorurl, ori că nu le 
avemă, mai bogațl ori mai săraci totă 
nu suntemă, puțină ne putemă ajuta cu 
ele. Der eu sciu ună omă forte bogată. 
Acela dă ori și cui, care l’ar întrece în 
minciuni, doi saci de galbinl. Hai să ne 
cercămă noroculă, dâr de l’omă învinge 
în minciuni.

Cei trei frați merseră deci la min- 
cinosulă. Mai întâi întră în lăuntru celă 
mai mare și <j>30:

— Hai să ne rămășimă : de vei minți 
mai bine decâtă mine, îți dau calulă, der 
de te voiu întrece, să-mi dai doi saci de 
galbinl.

—Bucurosă, $ise mincinosulă, decă vei 
minți mai bine decâtă mine, îți dau 
patru saci de galbinl, der înoepe tu. Fe
ciorulă celă mai mare minți, ce bietulă 
soiu, și când fu gata c|ise: Aoum în
cepe tu.

Er mincinosulă înoepu așa:
„Ascultă fătulă meu! Eu mânoaiu 

odată cireșe și înghiții și sâmburii. Apoi 
mă șurubii bine, ca din mine nimică să 
nu cadă afară. Și din sâmburii de cireșe 
crescu ună oireșă și eșindă pe gură afară 
în susă, în două ceasuri orescu pănă la 
oeră. Când mă ooborîi din ceră, rădăoi- 
nele cireșului putrecjiseră în pântecele meu. 
Deol smulseiu copaoiulă din mine și îlă 
arseiu!

Acum să-mi spui, care am mințită 
mai cu pontă ?“

Feciorulă cunoscu, că este întrecută, 
deci dădu mincinosului oalulă și eși 
afară.

După aceea întră la mincinosulă 
fratele celă mai mijlociu, cu tarnița, și 
(jise: Decă mă întreol în minoiunl, îți 

dau tarnița, dâcă însă te întrecă eu? 
să-mi dai doi saci de galbinl.

— Bine, (fi00 mincinosulă, așa să' 
fiă, numai câtă de mă întreol tu, eu îți 
dau șâse saol de galbinl. începe deci!

Și feciorulă celă mijlociu minți ce 
sciu elă, apoi povesti mincinosulă min
ciuna ou cireșulă. Er după oe gătâ, 
se dete feciorulă învinsă și lăsa tar
nița la minoinosă.

In urma întră feoiorulă celă mai 
mioă cu frâulă la mincinosă și cjise: De 
mă vei întrece în minciuni și pe mine, 
îți lasă frâulă ăsta ție, âr de te-oiu în- 
treoe eu, să-mi dai doi sad de galbinl.-

— Bună, cp30 mincinosulă, de mă 
întrecl, ai dela mine optă saci de gal
binl. începe-ți dâr povestea. Der fecio
rulă celă mai mică răspunse: începe tu’r 
că tu ești tata minciuniloră ! Și se puse 
mincinosulă și-și începu povestea cu ci- 
reșulă, âr după-ce o gătâ, cp30: Na, vetjl 
fărtate, spune-mi vei tu una ca asta? 
Der feciorulă răspunse: Asta nu-i »i- 
mică! Asoultă oe ți-oiu spune eu :

„Odată am înghițită ună brioiu și 
când eși din mine, îmi tă i amândouă 
pioiorele. Eu, turbată de mâniă și de du
rere, vreamă săsfărmă brioiulă, dârmi-lă 
luâ repede o pasere în oiooă și sburâcu 
elă oătră oeră. Eu, iute din firea mea, 
ologă, oum eram, mă avântă fără pl
oi ore în văzduhă, prindă paserea și sdro- 
bescă brioiulă de o stea de aură. Când 
dau să viu pe pământă, mă bufnesoă 
de lună și mă răstornă preste capă pe- 
pământă. Și ce fu mai frumosă: căcjuiu 
chiar pe amândouă pioiârele mele, 
oare numai decâtă mi-se vindecară de' 
tropă.

Acum spune-mi: oare amă câști
gată rămășagulă?u

Minoinosulă răpunse : tu ai câștigată!' 
Și dete feoiorului optă saci de galbinl 
și înoă optă cai pe de-asupra, ca să-și 
potă duce comorile. Elă împărți apoi 
banii cu frații și trăiră d-albe, ba
de n’au murită, și astăcjl trăescă.

Reteagu} 1891.
I. P. Reteganulu.

MULTE SI DE TOATE, s
Nobilitarea maimuțelor:.

Profesorulă americană Garner din 
New-York și-a bătută multă capulă ca 
să afle, că 6re maimuțele sciu vorbi, ori 
nu sciu. Spre soopulă acesta elă șl-a 
cumpărată ună fonografă și timpă de 
mai multe luni a petrecută cu fonogra- 
fulă într’o menageriă din Washington,, 
unde se aflau mai multe maimuțe, ale 
cărora glasuri le întipărise în fonografă. 
Astfelă elă îșl făcuse cu ajutorulă fono-

de âre ce nu li-se părea luoru frumosă 
să supere ei așa de târcjiu pe cinstitulă pă
rinte ; ș’apoi afară de acâsta dascălulă 
le era bine cunoscută, deorece Luca și 
Mateiu îi plătea banii șcâlei totdâuna la 
vreme.

Cine să se ducă însă pănă’n sată la 
chilie ?I

Erăși o întrebare, care-i despărți în 
două tabere.

Moșă Voina și Novaoă cjiceau, că 
Pavelă; bunica: Domne fereșce!, niol 
mârtă nu-șl lăsa ea nepoțelul ă de lângă 
densa. Văduva și Petronila erau totă de 
părerea bătrânei.

Se temeau sărmanele femei, să nu 
cumva să fiă totă zarva numai pentru 
bietulă flăcău, ș’apoi să se ducă și dusă 
să rămână. Gărgăunii cu cătănia nu 
voeau să le âsă din capă în nici ună 
chipă.

De ce să se ducă elă de bună voea 
lui: na, lupule, mâncă-mă? Cu hârtia în 
mână ori și cine ar fi în stare să scie 
cum îlă chiamă și ce e pricina, ș’apoi 
mai ia Pavelă, deoă mai ai de unde!

In zadară asuda moșă Voina și No- 
vacă să-i bage în capă babei, că acum 
nu se mai prindă feoiorii cu ștrângulă 
ca mai’nainte și de cumva va fi scrisă și 

Pavelă între feciorii de verstă — ceea 
oe încă nu se scie, — n’ar mai folosi 
nici o ferelă, de âre ce cu domnii nu te 
poți juca numai așa.

Așă... de unde! Cu bunica să te 
înțelegi? Striga în gura mare oă nu-lă 
lasă și nu-lă lasă, de-ar sci c’ar merge 
în genunchi pănă la Rocoșin, ea, câtă e 
de bătrână. Cine, ce are cu nepoțelulă 
ei, pe care ea l’a legănată, pe care l’a 
crescută ea — ou podâba bunicei ? îlă 
va ascunde în podă, ori îlă va înouia 
în ladă ... că dâră așa a făcută și cu 
răposatulă frăține-său — Dumnecjeu să-i 
odihnâsoă osciârele — când era să-lă ia 
la cătane...; der de dată nu-lă dă odată 
ou capulă !

Mai (jise moșă Voina, ca omă ou 
minte ce era, oă acestea suntă povești 
de când ou lupii cei albi, și că aoum nu 
mai e ce a fostă aoum opt-cjeol de ani.

Țl-ai găsită!
In sfârșită toți trebuiră să se dee 

după pără și să facă pe placulă bătrâ
nei, oăcl altfelă nu era mântuință.

Hotărîră deci să trimită la jupână 
dascălulă pe Novaoă, tata flăcăului.

Baba nu se lăsa pănă nu înfunda 
bine ferestrele și pănă ce nu fereca 
porta curții strașnică cu lanțulă de la 

cară. S’o fi tăiată buoățele-bucățele, și 
nu ș’ar fi dată odorulă!

III.
Novacă nu zăbovi multă la Roco- 

șină, dâră la întorsă aoasă nu cruță de 
locă vreme. Soia bietulă creștină, că nu 
e bine să te grăbescl când ai vr’o veste 
rea și prin urmare nu-șl iuțea pașii 
nicidecum, ci d’impotrivă se oprea din 
când în când și rămânea așa dusă pe 
gânduri.

Jupânulă dasoălă îi lămurise hârtia 
și-i spusese, că într’adevără Pavelă este 
petrecută între feciorii de vârstă și că 
Lunea viitâre trebue chiar să se înfăți
șeze în orașă la diregătoriă. Deși săr- 
manulă scia de multă vreme oe-lă aș
teptă, totuși aoestă veste îi tăia totă cu
rajul ă.

Ii era milă de maică-sa, de biata 
bunioă, și tot-odată se îngrijea și pen
tru sine, de ore oe acum era mai multă 
bătrână decâtă tînără, și scia, că fără 
ajutorulă îndemânaticului flăcău cu greu 
ar fi în stare să mai îngrijâscă de cele 
de lipsă. Mai multă însă i-se rupea i- 
nima, când gândea la viitorulă fiului său. 
Băiatulă era blăjină și de trâbă oa o 
fată mare ; la cătane lesne se putea strica. 
Apoi alta și mai mare! Se audea de 

bătăi, de lucruri grozave, Dâmne fo
resee, și lesne s’ar putâ prăpădi, seu 
celă puțină schilogi, sărmanulă. Dâră 
chiar și când Dumnezeu l’ar păstra în- 
tregă și sănătosă atâtă la inimă câtă și 
la trupă: cum să trăâsoă ei atâtă amară 
de vreme, fără să scie ceva unii de alții" 
și fără să se potă ajuta unii pe alții la- 
nevoi și la năcazuri ?

Ofta sărmanulă din greu și chiemâ 
pe Dumnezeu într’ajutoră ; âră când se 
apropia de căsoiâre, se puse pe o pâtră 
mare ce era lângă cale, nesimțindu-se 
în stare să le aducă la ai săi o veste 
atâtă de neplăcută.

Intr’aceea moșă Voina și cu Pe
tronila eșiseră să-lă întâmpine, neavândă 
astâmpără în casă și ne mai putândă 
răbda să afle odată, oe e cale pe vale. 
Fetica oea bună la inimă ca pânea cea 
bună, sprijinea pe șubredulă bătrână, și 
astfelă se mișcau încetă amândoi, po- 
vestindă și oprindu-se din vreme în ■ 
vreme. Vorbirea loră străbătu pănă la 
Novaoă. Acesta asoultâ și ascultă, pănă 
când le ounoscu glasurile. Se ridică cu 
grăbire, nevrândă să se bage de sâmă 
oă șede; se apropia de ei și după mare 
ocolă le făcă ounoscută ce-lă aștepta pe- 
fiiulă său.
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■grafului o scală întrâgă de voci de ale 
■maimuțelor^, din oare se puteau deosebi 
■limpede tonurile, în cari se esprima bu- 
ouriă, durere, frioă, ori fome. După 
câte-va săptămâni, profesorulă Garner 
reproduse cu fonograful^ glasurile aoes- 
tea și s’a observată cum se cade, că 
maimuțele înțelegi! glasurile acestea. 
Când din fonografe se aucji unii glasfi 
de dojană, maimuțele se tupilară într’untt 
unghiu alfi coliviei lorii fără a cârti din 
gură nimicii. Când însă fonograful^ re
produse glasulă de bucuriă, maimuțele 
se îngrămădiră cu totele în jurulă fo
nografului și priviau ou curiositate ca 
și cum ar fi orecjută, oă în fonograf ii 
este asounsă o maimuță.

Pe oalea acâsta, după cum spună 
■foile americane, au începută unii 6 meni 
să orâdă, că lui Garner îi va succede 
de a învăța cu timpulă limba maimuțe- 
loră. Ună milionară din Washington, 
însuflețită de resultatele lui Garner, i-a 
pusă acestuia la disposițiă 100,000 de 
dolari pentru oa cu ajutorulă loră să se 
p6tă ocupa mai cu deadinsulă cu nobi- 
litarea maimuțeloră și cu cultivarea spi
ritului loră. Se voră lua de ocamdată 25 
de păreohl de maimuțe și așa cu pă- 
reohia se voră așec|.a în loouințe ca ale 
<5meniloră și acolo se va ține apoi cu 
ele șoâlă. Milionarulă speră, oă pe calea 
acesta peste 25—30 de ani va pută face 
jși din maimuțe âmenl totă așa de cu
minte, ca și elă.

*
0 familia bătrână

Fâia ofîeiosă din Livas (Turcia asia
tică) anunță, că într’ună sată din aoestă 
provincia trăiesoe ună bătrână, care 
toomai aoum de ourendă a împlinită 
152 de ani. Acesta Mathusalem turcesoă 
se numesce Mustafa-Rabe și are nepoți în 
verstă de 108 și 107 ani, pe când oelă 
mai tînără dintre strănepoții săi e de 
.84 de ani.

Sein comerciale.
B.-Pesta. 24 Oct. Viotualie. Ouă 

tendență fermă. Se vendă 39 — 40 la 1 
fl., lada de 1440 bucăți ou 35—36 fl. — 
Galițe au intrată fârte multe în piață. 
S’au vândută gâsoe 2.20, 2.40 fl.. grase
4.50, 5.50 fl., tăiate 4—5 fl., găini 1,1.20 
pui 75 or. 90 cr., curci 2.20 3 fl. rațe 1, 
1.40 fl., grase 2, 2.20. — Iepuri, puțini,
1.50, 1.70 fl. — Cartofi 2.10, galbinl 
■2.25 fl. suta de ohilogr, — Cepa galbenă 
2.50 roșiă 3. usturoiu 11 fl. suta de ohi- 
lograme.

Pâstăiose. Fasolea albă 6.25, 6.75 fl.— 
lintea 8.10 fl. — mazărea 8.50, 9 fl. — 
maoulă sură 28—29 fl. vânătă 32 — 34 fl. 
sămânța de câaepă 9, 9.50 fl.

Sămânța de i n ă 11, 11.75 fl. după 
calitate.

Nud. Au intrată 200 m. metr, prima 
s’au vândută cu 28 fl. mai de rândă ou 
21-22 fl.

Sfoara de Transilvania fruntea 22 — 
23 fl.

Pei de diă s’au vândută de Constau - 
tinopolă ou 57—58 fl., de Macedonia 
ou 73—75, de Banată, grele, cu 76 — 77 
florini.

Pei uscate negoță viu. Notâzâ: Boi 
grei 82—85 fl., de mijlooă 76—80 fl., 
vaci grele, 78—80 fl., ușâre 82 fl., pit- 
tlingl 95—100 fl., kneip 120—130 fl. 
suta de ohilogr.

CursulQ losurilord private din 28 Oct. 

Tergulti de rîmători din Steinbruch. La 26 
Oct. n. starea rîmătoriloră a fostă de 133,085 
capete, la 27 Oct, au intrată 1926 capete și 
au eșită 1156 remânendă la 28 Oșt. ună nu

cump. vinde
Basilica 6.40 6.8(1
Credită .... 184.25 185.25
Clary 40 fl. m, c. . 52.25 53.25
Navig. pe Dunăre . 121.- 123.—
Insbruck .... 23.- 24.—
Krakau .... 22. 22.50
Laibach .... 22.— 23—
Buda .... 53.50 54.50
Palfîy .... 53.— 53.50
Crucea roșie austr.. 16.80 17.20

dto ung. . 11.— 11.30
dto ital. 12. 12.75

Rudolf 19.50 20.50
Salm 59.— 60.-
Salzburg .... 24.— 25.—
St. Genois 61.— 63.—
Stanislau .... 27.50 2 *.5C
Trieitine 47,°/o 100 m. c. 130.— 133.—

dto 4% 50 59.— 61.—
Waldstein 35.— 37.-
Windischgrătz . 48 — 49.—
SerbescI 3°/Q 37.75 38.25

dto de 10 franc! —.— —'—
Banca h. ung. 4°/0 . 113.50 111.90

mără de 133855 capete. — Se notâză: marfa un- 
gurfecă veche, grea dela 43 până la 44 cr.. 
marfă ungurdscă tineră grea dela — cr. pănă la 
46— cr., de mijlocii dela 46 cr. pănă la 47— cr 
— ușoră dela 45— cr. pănă la 49— cr. — Marfă 
țlrdn&că grea dela 43 pănă la 44 cr. — de 
mqlocti, dela 42 cr. pănă la 43 cr. ușâră dela 
42— cr. pănă la 45 cr. — Marfă de România 
de Bâlcony grea dela — cr. pănă la — cr, tran- 
sitto mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
nsă transito ușoră dela — cr. pănă la — cr- 
transito dto țepdsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serMscă grea dela 44—45 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 43—44 cr. transito 
ușdră dela 42—44 cr. Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 41/,.

Bursa le mărfuri die Budapesta dela 28 Oct., n. 1891

Sămințe

a <3 
® o 
S M 
s” 

g S.

Prețulă per 
100 ohilogr.

dela | până
Grâu Bănățenesc^ 80 10.75 10.95
Grâu dela Tisa 80 10.75 10.95
Grâu de Pesta 80 10.70 10.90
Grâu de Alba-regala 80 10.1 5 10.95
Grâu de Bâcska 80 10.75 10.95
Grâu ung. de nordă 80 —.—

43 © o Prețuia per
SSmtnțe vechi 5 w 100 ohilgr.

ori nouă s s
o P. dela pănă

Săcară 70-72 9.75 9.90
Orză nutreță 60-62 6.- 6'4G
Orză de vinars 62.- 6.60 7.10
Orză de bere 64.- 7.40 8.85
Ovăsă 39.41 6.15 6.45
Cucuruzii bănăț. 75 6.10 6.20
Cucuruză alții soiu 73 6.10 6.15
Cucuruză — .— .—
Hirișcă n —• 5.65 5.90

Oureuia
Produote div. 8 o i u 1 ă

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur 44- 48.—
— francesă «
— — ~~ •

roșiă 52- 55.—
Oleu de rap. rafinată duplu 37.50 38.-

<D Oleu de in 6.75 7.—i Uns. de porc dela Pesta 57- 57.50
dela țâră —.-

O Slănină sventată 46- 47.—
3 afumată 55- 56.—o Său 37. 38.—
s Prune din Bosnia în buțlr—< din Serbia în saci<s Lictară slavonă nou 18- 18.25

n bănățenescă
"3 Nuci din Ungaria

Gogoși ungurescl
Oh serbescl

Miere brută 29.- 30—
19 galbină strecurată 32.- 33.-

Ceară de Rosenau 138. 140.
Spirtă brută 20.50 21 —

W Drojdiuțe de spirt 21.50 22—

Cursulu la bursa din Viena.
din 30 Octomvre a. c. 1891

•Janta de aură 4% ...... 103.65
Renta de hârtiă 5% .... . . 100.85
Imprmnutulă căiloră ferate ungare -

aură ■ . ........................... 115.60
dto argintă ..... 97.40

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 111.25 

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisunei] - - 

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

Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141,25 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e.

ghedinului . . 129.50
Renta de hârtiă austriacă .... 91.50
Renta de argintă austriacă .... 91.35
Renta de aură austriacă......................... 109.30
Bonuri rurale ungare ..... 83.90
Bonuri croato-slavon ..... 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ....... —,—
LosurI din 1860 .................................. 106.—
Acțiunile băncei austro-ungare • • 1005.
Acțiunile băncei de credită ungar. • 322.— 
Acțiunile băncei de credită austr. • 276.25
Galbeni împărătesei- - - ... 5,59
Napoleon-d'orl ........ 9.34
Mărci 1U0 împ. germane « ... 57.75
Londra 10 Livres sterlings - - • 117.55

Bursa din BucurescI din 28 Octombre.

"V alori 7o sb curnp
Rentă română perpetuă 187b 5°/o 100.'/,
Renta română amortisabilă . . 5% 99.’/,

83.3/sdtto................................... • n
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o 102.
Oblig, de stată C. F. Române 6°/o

idem idem .... 4%
Imprumutulă Openheim 1866 . 8°/0 _ f_
Imprumutulă Oraș. BucurescI . 5°/o T ■

idem idem din 1884 5°/o 93-7,
95.»;.idem idem din 1890 5%

Impr. or. B. cu prime Loz, fr. 20
Credit fonciară rurală . . , . ?7o

5%idem idem , . . , 99?/,
103?/, 
102-3/, 
94.—

Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7°/o
idem idem . . . . 6°/n
idem idem . . . . 5°/o

Credit Fonc. Urban din Iași. . 5%
10 fr 
V.N.

85J/8
276.—Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300

Banca Națion. uit. div. 83.— 500
Dacia-România uit. div. 30 lei 200
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 200
Banca 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. 151. 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.................... 6°/0
vansurl pe Lingouri . . . . . 6%

Cursulu pieței Brașovu.
din 31 Octomvre st, n. 1891,

Bancnote românescl Cump, 9,28 Vând. 9.31
„ 9.27Argintă romănescă • „ 9 22

Sapoleon-d’orl - . „ 9.29 fl 9.33
Lire turcescl - . n 10.50 fl 10.55
Imperiali .... 9.50 fl 9.55
Galbinl .... n 5.40 fl 5.45
3cris. fonc. „Albina" 6°/0 —.— —.—

n n n 5°/o r> —.— fl —.—
Ruble rusescl - . ■ „ 120.— fl 121.—
Mărci germane - - 57.20 fl 57.70
Discontulă 6—8% pe ană.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactorii responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

Moșă Voina căută prin întunereoă 
mâna vecinu-sâu, o luă într’a sa, o strinse 
și vorbi din totă sufletulă și cu totă în
țelepciunea sa de bătrână:

„Nu-țl perde curajulă, frate Novacii. 
Cine soie, pote nu va fi bună, și-lă 
voră lăsa să se întoroă acasă. De cumva 
îlă va opri nu avemă altă putere, de- 
câtă să punemă nădejdea în Dumnezeu, 
care grijesce de toți și de tote.

Nici noi nu suntemă de vină, nici 
Pavelă. Ori și ce s’ar pută întâmpla, 
de bună semă nu va căde pe capulă 
nostru. Mai mariloră suntemă datori a-li 
da ascultare. — Ș’apoi cine scie spre 
ce sfirșită norooosă va îndrepta Dumne
zeu chiar întâmplarea aoâsta ou cătănia“.

Intunereculă nopții asoundea lacri
mile ce scăldau fața lui Novacă și a 
(Petronilei. Sărmana fată abia-abia se 
putea stăpâni să nu isbuonescăîn văietă 
cu glasă mare. Pentru dânsa Pavelă era 
oa și luată la cătane. Ună singură gândă 
nu lăsa să i-se răcâscă inima de totă:... 
„doră bunica, bunica cu priceperea ei 
va mai fi în stare să facă ceva“.

Bătrâna nu-i lăsa să între, pănă nu 
răspunseră: cine suntă, și pănă ce nu 
nu le cunoscu glasurile. Numai după-ce 
•strigară de mai multe ori, că ei suntă, 

și să n’aibă nici o târnă — deslănțui 
bunica porta și-i lăsă în curte. De aoi 
îi împinse repede în tindă și din tindă 
în casă.

Bietulă Pavelă era asounsă în pată, 
unde-lă băgase baba când aurise, că 
bate cineva la pdrtă. Mai întâi și mai 
întâi oercase ea să-lă pitâscă în podă 
într’o ladă vechiă, der nevoindă flăcăulă 
să o asculte, îlă îngropase sub perinl, 
poruncindu-i oa nu cumva să se misce, 
ori să dioă vr’o bobă, de va veni vr’ună 
străină. Ba îi mai trecuse prin capă săr
manei bunice, să-lă îmbrace cu o haină 
de-ale ei și să-lă învălâscă la capă ca 
pe muerl. Nu se putea pricepe de locă 
băbușoa, cum nu se îngrijesoe elă de 
felă de scăparea lui și lasă tâte pe spa
tele unei bătrâne de opdecl și mai bine 
de ani!

Petronila se uita la Pavelă ca la 
ună bolnavă — căci și ea venise laNo- 
vaoă, voindă să sprijinescă pe moșă 
Voina, care avea să liniștâsoă pe bunica 
și să-i facă cunosoută cuprinsulă blăstă- 
matei de scrisori, câtă se pote cu mai 
mare băgare de sâmâ.

Aoum era aoum!
Bunica nu voea să scie de nimioă 

altceva, decâtă „da“, seu „bau; și când 

moșulă ocolea ou povestirea, 4i°®nd0, 
că ce e dreptă, hârtia-lă privesce pe Pa
velă, dâră că nepotulă încă nu e cătană 
și pote că nu va fi nicl-odată; apoi că 
totuși Lunea viitâre trebue să se înfă
țișeze la diregătoriă, unde va afla cum 
se cade, dâoă are să mârgă undeva mai 
departe, sâu ba... așa dâră când umbla 
moșulă să o îmbuneze în acestă chipă, 
bătrâna se opri deodată drâptă oa făclia 
înaintea lui Pavelă și-i spuse limpede 
flăcăului, că fără voea ei nu oumva să 
facă ună pasă din casă afară.

In sâra acâsta nu mai era nimică 
altceva de isprăvită. Numai a doua cji 
isbutiră a-i băga în capă, că Pavelă, 
vrendă-nevrândă, caută să mârgă la di
regătoriă și că altfelă numai ș’ar face 
năcază atâtă șieșl, câtă și la toți cei 
din casă. Se învoi în urma urmeloră ou 
dusulă la orașă ; dâr numai astfelă ca 
și ea să fiă de față peste totă loculă,nu 
cumva să fiă vr’o șireteniă la mijlocă.

Cum se hotărî, așa se și făcu.
Luni diminâța Pavelă plecă de acasă 

împreună ou tatălă său și ou bunica.
In Rocoșin dădură călătorii noștri 

de-o grămadă de flăcăi, oe se strinsese 
la crâșmă și se așezase pe palincă. De 
chiote și de răcnete nu era lipsă.

Când trecu pe lângă oei ce benohe- 
tuiau, feciorulă lui Novaoă fu chemată 
și elă să-și stropâscă gâtulă și să-șl drâgă 
glasulă, că dâră totă la ună locă avea 
să mâgă ou toții. Voiniculă nostru bieții 
avea alte griji și prin urmare nu se 
putu uita în gura loră, ci trecu îna
inte. Cei cu palinoa se îndârjiră focă 
din pricina acesta și cum erau cam lo
viți cu leuca, începură a arăta cu dege- 
tulă după bătrâna, cjicendă, că Pavelă 
i se ține de catrință și oă să nu plângă 
puișorulă bunicei, că-i dă baba o buoă- 
țică de zahară și-i cumpără la târgă o 
scârțăitore. Alții și mai fără omeniă 
strigau după creștinii noștri, că nu o 
iârtă inima pe sărmana băborniță să se 
despartă de ibovnicelă, de trandafirașulă 
ei, de oomora ei cea bogată; și așa 
duși jumătate pe altă lume hohoteau 
din câte și urlau de trebuea să-ți astupi 
urechile:

La crâncenulă răsboiu
Voioși ne ducemă noi!
Drăguța mea frumâsă, 
De-mi ești tu credinciâsă, 
Cu lacrimi multă amare 
Obrazii-țl s’oră uda.

(Va urma). I. Urban Jarnik.
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Berta Stihiei*, 
îngrijitor© de copii cu diplomă de lastată.

Ganz seid. bedruckte Foulards fi. 1.20
450 uerfdj. Deffins) — nerf. roben= uttb ftiipmeife porto= unb jottfrei in’s £)aus bas 5etben= 
^abrifîDepot G. Ilenneberg (K. u. K. fjoflief.) Ziiricli. Hîufter umgeljenb. Srtefe foften 
(O fr. porto.

Lucrări de mână pentru copii.
cu începerea anului curentu școlaru a luatu 
lucrări de mână pentru copii întemeiată în 

acesta șcdlă se voru primi elevi dela 6—9

Subsemnata 
aspra-și școla de 
anulu 1887. In 
ani, și voru fi instruițl în lucrările mici, deprinc|et6re pentru 
ochi și pentru promovarea manei.

Șcdla se va începe în 1 Noemvre n. c. Timpulti de lucru: 
Mercuri și Sâmbătă după amiecft dela

Fiă-care școlară va trebui se 
mire de 1 fl. er pe lună o taxă de

Primirile se facă în fiă-care di 
N6gră Nr. 7.

2—4 6re.
plătescă o taxa de pri- 
50 cr.
dela 3—5 6re. Strada

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulil mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primiți! 4iaruM nostru până acuma.

Totodată facemii cunoscuta tuturoru D-lorU abonați, că mai 
avemil din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloril 
„Gazetei*, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potti 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

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

este
arpei ele

r

„REPAT“
care în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinara în acid-carbonic se bucură de o valore medi
cinală forte mare și de ună renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „Bepât44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloră de mistuire, în contra 
stărilor o catarhalice a stomachulni și a organeloru respirătore, în contra 
maladieloru riniebiloră și a beșicei etc., are unu efectă admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoră neprețuibilă.

Celu mai cur atu și binefăcători productu naturalii.
0^* Ca bor vizii adecă, beutii cu vinii.

nu se pote compara acostă apă escelentă ou nici o altă apă minerală 
continentului.

Șampagmilti apelorU minerale.
Conforma ordonanței înaltului ministere de interne No. 5891/VIII 

din anula 1890, apa minerală de Bepât44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legiloră sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopula sticlei tre- 
bue să fiă însemnata ou : „K.-Imper Repăti“. Deci să rdgă a să observa 
acesta spre evitarea falșificărilora prin alte ape inferiore.

a

Apa minerală de „Bepâttc se găsesce în calitate prospătă și ve- PI 
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele + 
mai multe băcănii și în tdte birturile mai notabile. +

Cu totă stima Pi
Administrațiunea isvorului

Josef Gyorgy, L|
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12. W662,50-33

trex^.’u.rilorij.
pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Octomvre 1891.

Budapesta—Predealii Predealii—Budapesta [B.-Pesta-Aradu-TeiușTeiuș-Aradu-B.-Besta Copșa-mică— Sibiiu
Trenu 

de 
persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenîî 
de

Trenă 
accele

rații persdn.

Trenu 
accele

rații persdn.

Trenu 
de

Trenu 
de ______

persdn. ratu persdn.

Trani 
accele-

Trenu 
de

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

MezS-Telegd 
Răv
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huedin
Stana
A ghiriș 
Ghirbău 
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uiăra 
Vințul de 
Aiudă

I
1

sus

Teiușu

Crăciunela 
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică ■
Mediașă 
Elisa batopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodă
AugustinC 
Apața 
Feldiora
Brașovă
Timișă
Predeală
BucurescI

I
I

10.50
8.30

11.38
2.12
3.53'
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12 
10 37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45 
12.13 
12.44 
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.-

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38
1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persdne 

,12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

11.53
150
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8 20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

BucurescI 
Predealfi 
Timișă
Brașovtt

4.21
4.55

Fe.ldi.6ra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunela
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

J
1

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu
Nădășelă 
Ghîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca

, Rev
' Mezo-Telegd
1 ]
i Oradea mare'
I !

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09 

"7155
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena'
Budapesta 
Szolnok

Trent! 
de 

persdn.

I

Trenii 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn

Aradii

P. Ladâny 
JJjSzolnok 
3 gl [Budapesta 
7SVi6ca

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

ftlureșii-Cu doșii—Bistrița

Murășă-Ludoșă . . . . 
Țagu-Budatelică . . . .
Bistrița .

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Bistrița—ITffureșiî-Ijudoșiî

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică .

4.-
6.48
9.59 Murășă-Ludoșă

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva
Sinieria (Piski) 
Orăștia 
Șibottt
Vinț. de josO 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
J11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

Teiușu
Alba Iulia
Vinț. de josO 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamă 
Soborșină 
Berzava
Conopă 
RadnaLipova 
PaulișO 
Gyorok 
Glogovață

Aradu j

Szolnok 
Budapesta

Viena

3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
417
4.33
4.55
5.17
5.28
5.53
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12 38
1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu— Copșa-iuică

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare
Copșamică

7.35
8 02
8.30
9 05
9.34

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

Cucerdea-0șorheiu - R. săs.

Cucerdea
Ludoș 
Oșorheiu £ 

Regh.-săs.

2.50
3 34
5.20
5.35
7.10

8.20
9.11

11.17

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Simeria (Piski) Petroseni || Petroseni-Simeria (Piski
Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50
Streiu 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
Hațegă 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
Crivadia 8.47 2.23 . 7.24 Hațegă 8.36 1.54
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
Petroșeni 9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Ghirișu—Turda Turda-Ghirișu

Aradii--Timișora | Timișora—Ar adfi
Aradu
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

iTimișdra
Vinga
Aradu

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.
Oșorheiu ,

8.-
9.35
5.54

8.15
9.53

10.205.21
Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50
Sinieria (Piski)--Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Cerna 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3 - 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10

Brasov—Zernesci

mesei—

Brașov 5.45 2.58
Zernesci
—----

7.26 4.39
rasov__ •___

Ghirișu
Turda

5.20
6.44

7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 4.50 9.30 2.30 8.50 ZernescI 8.-
8.08 10.55 4.- 10.44 Ghirișă 5.10 9.50 2.50 9.10 Brașov 9.24

Sighișora. 
Odorheiu .

i

1.16
4.15
7.21

Nota t Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnâză drele de ndpte.

Sigliișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora Brașov—S«-<Meo rgiu
Brașovu
Uzonă

8.30 3.10
4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15 3.15 9.43 5.23
7.21 2.11 Sighișdra. . . 10.52 6.10 S .G eorgiu 10.23 5.03

Careii-marî—Zel&u || Zelău—Careii-marî
Careii-marî. . .
Zelău...................

5.50 Zelău . . . . 
Careii-marî . .

1.56
6.48

S.-Georgiu
Uzonă
Brașovtt

6.32’
7.00
8.08

19 W •

5717’
5.45
6 53

Tipografia, A. MUREȘIANU, Brașovu


