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Pe timpulu petrecerei nâstre 
la esposiția din Praga, amu avutu 
norocirea de a viaita și centrul^ 
junimei academice boeme, socie
tatea literară-retorică „Slavia“, 
unde amu fostu primiți cu multă 
căldură și însuflețire.

Cu acesta ocasiune președin
tele societății, espunendil fasele 
principale, prin cari a trecută 
„Slavia“ dela înființarea ei, ne 
arătă câtu de multu au avută și 
au se sufere studenții cehi din 
pricina rigurdseloru mesuri ale 
locoteninței din Praga, care în- 
tr’unu timpii secvestrase și averea 
societății, precum și din causa ne- 
contenitelorii șicane, la cari suntu 
espuși.

„Este fbrte tristă și regreta- 
bilu“ — le-am cjish tineriloru 
cehi — „că cu totu pretinsulu li- 
beralismu și constituționalismu stă
rile publice la D-v<5str 3 în Austria 
încă nu s’au emancipată de sub 
apucăturile și relele obiceiuri ale 
statului de odinioră polițienescu 
și că din causa acesta nația 
d-vostră, a căreia lealitate și iubire 
de patriă este înscrisă cu litere 
neșterse în istoria Boemiei și a 
împărăției, trebue se șuiere a- 
tâtea persecuțiunl și șicane din 
partea guvernului. Der cu durere 
adencă trebue se ve spună, că 
ceea ce se petrece la d-vdstre este 
fldre în pălăriă pe lângă ceea ce 
suntemă condamnați a șuieri noi, 
în partea de dincolo a monar- 
chiei dela guvernulă ungurescul

„D-v6stre — amă adausă — 
vi s’au pusă piedeci și vi se facă 
șicane, der totuși societatea „Sla- 
via“ esistă și puteți lucra mai de
parte pentru ajungerea scopuri - 

loră culturale și naționale, ce le 
urmăriți. Nu totă așa însă este 
la noi în Transilvania. Aici ti
nerii români dela universitatea 
maghiară din Clușiu aveau o so
cietate de lectură română. Acesta 
a fostă disolvată în urma unoră 
agitațiuni dușmănose contra lim- 
bei, culturei și a națiunei române, 
pe cari a le caracterisa după cum 
merită, nu mă iertă bunulă semță. 
Studenții noștri români în urma 
acesta au vrută să-și înființeze o 
nouă societate de lectură. Și cre
deți, că au putut’o face? Nu li 
s’a mai dată permisiune! Li s’a 
spusă din partea guvernului un- 
gurescă, că suntă în Clușiu des
tule societăți și biblioteci maghiare, 
se se folosescă de aceste, căci și 
așa ar fi prea puțini ca să-și pdtă 
susține ei înșiși o societate din 
taxele loră ș. a. Astfelă peste 70 
de tineri români dela acea uni
versitate, într’o țeră unde aprope 
patru din cinci părți ale popora- 
țiunei suntă Români, nu potă ave 
acji nici măcară o simplă societate 
de lectură, unde să-și cultive sem- 
țulă națională. D-v6stră aveți aici 
în Praga o universitate paralelă 
cehică, la noi în Transilvania s’a 
înființată însă o universitate cu
rată maghiară, care, precum ve
deți, are speciala chiămare de a 
ne maghiarisa...11

De acesta convorbire mi-am 
adusă aminte, când, cu cea mai 
mare indignare sufletescă, am ce
tită valorOsulă protestă, ce l’a 
publicată nobila presidentă a reu- 
niunei femeiloră române din Săt- 
mară în numărulă de Dumineca 
trecută ală „Gazetei Transilva
niei.“

Se luptă bravele femei române 
din Sătmară de șese ani de cpl® 
pentru ca să dobendescă dela gu
vernulă ungurescă aprobarea sta- 
tuteloră Reuniunei loră. Voiescă 

se aibă și densele mijloculu de a 
pute lucra mai cu efectu pentru 
idealurile de cultură și de bine
facere, ce le nutrescă în inima 
loră. Der tăte stăruințele loră au 
rămasă zadarnice. Ministeriulă un
gurescă de interne n’a aflată nici 
de astădată de cuviință de a în
tări statutele loră.

Decisiunea, prin care li s’au 
înapoiată statutele, fără de clau
sula de aprobare, „acestă nou și 
miserabilă documentă de volniciă 
ungurescă“, — cum (țice d-na pre
sidentă în protestulă ei — se ba- 
seză pe motivele unei ordonanțe 
ministeriale mai vechi.

Dom na presidentă ne arată a- 
ceste motive resumându-le sensulă 
pe scurtă astfelă: „deoreceîn co- 
mitatulă Sătmarului se află deja 
reuniuni maghiare de femei, mi
ni strulă ar dori ca și femeile ro
mâne se între în acele reuniuni, 
ca acolo să lucreze pentru înflo
rirea culturei ungurescl și pentru 
propria desnaționalisare.“

Nu semenă aceste motive ca 
ou cu ou cu cele produse la 1889 
în contra aprobării statuteloră so
cietății de studențl „Minerva“, ce 
voiau s’o înființeze tinerii români 
din Clușiu, în loculă societății de 
lectură disolvate „Iulia“?

Der meseriașiloră români din 
Alba-lulia, cari au voită se’șl în
ființeze o societate de ajutorare 
reciprocă nu li s’a răspunsă totă 
astfelă? Și nu totă din acele mo
tive s’a denegată aprobarea sta
tuteloră societății de lectură ro
mâne din Făgetă ș. a.?

Este ună sistemă, după care 
procede, din ce în ce mai cute- 
zătoră, volniciă ungurescă.

Comitatulu Sătmară numără 
vre-o trei sute de mii de locui
tori. Românii facă mai multă 
ca a treia parte, suntă der în mi
noritate. Destulă, pentru ca sfa- 

tulă celu mare șovinistică ma
ghiară să pronunțe încă de pe 
acuma sentința de nimicire a na
ționalității române din comitatulă 
Sătmarului, care se cuprinde în 
hotărîrea: de-a împiedeca cu ori
ce preță desvoltarea națională a 
Româniloru sătmăreni.

Lege de întruniri încă nu esistă 
la noi și guvernului ungurescă îi 
vine la socotelă acesta, pentru că 
are mână liberă față cu națio
nalitățile. Acolo unde-i convine, 
pănă una alta, aprobă statutele 
nouăloră reuniuni, unde însă i-se 
pare că elementulu maghiară a 
începută să devină preponderantă, 
este neîmpăcată față cu minori
tățile române.

Și pe când liberalismulă și cons- 
tituționalismulă ungurescă nu se sfi- 
esce a rivalisa astfeliu- cu regimele 
cele mai despotice, luândă măsuri 
atâtă de violente, nedrepte și ti
ranice față cu junimea năstră ro- 
mânescă și acum și față cu fe
meile române, elă, răzimată pe 
legea cea nouă a Kișdedovuriloră, 
face totodată încercările cele mai 
desperate de-a desnaționalisa copii 
noștri dela 3—6 ani.

Ce mai rămâne der neatacată 
de acestă fieră răpitbre a maghia- 
risării îmbrăcată în pielea de mielă 
a constituționalismului?

Bărbații în verstă ai națiunei 
nbstre suntă declarați de cătră 
despoții noștri dela putere de duș
mani ai statului și suntă ținuți în 
freu cu legi și măsuri deosebite, 
cu-o deosebită lege electorală, cu 
o deosebită lege de pressă (pa
tenta împărătescă absolutistă dela 
1852, care e și ac|i în vigore pen
tru Ardelă), cu ordonanțe volnice 
ministeriale și cu acte de putere 
discreționară fișpănescă, c’ună cu
vântă, cu-o administrațiă de stată, 
care nu vrea să scie decâtă de 
interesele specifice ale celoră ce
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Pavelii Cătana.
Trad, din limba cehă,

(Urmare.)

Bunica săraca, înfiorată, trăgea de 
mânecă pe nepotulă său, ca să-și iuțescă 
pașii și să scape odată de potcă; deră 
în chipulă acesta numai dete pricină și 
mai mare de riști și de bătae de jocă.

In sfîrșită judele satului puse ca
pătă chefului. La porunca lui toți șc6- 
eeră pungile și plătiră crâșmarului ce 
erau datori, îșl mai stropiră măseua cu 
câte ună păhăruță ș’apoi o luară la 
drumă cu grămada, sbierândă și chiu- 
indă de te-ar fi asurdită, chiar în piv
niță să fi fostă ascunsă. Lumea eșise în 
uliță și se uita după ei cu îngrijire. Multe 
dintre rudenii erau cu lacrimile în ochi 
și cu sufletulă plină de jale, nesciindă, 
ce se va întâmpla cu tinerii, cari acum 
treceau înainte veseli și nepăsători, de 
ți-ar fi părută că se ducă la petreceri, 
eră nu la nevoi și la năcazuri.

O maică făcea cu mâna semne du- 
iose de despărțire; o soră striga cu 
glasă înecată ună nume multă iubită; 
fiulă și fratele răcneau „rămasă bună“, 

de te miri cum nu se temeau, că li-s’oră 
rupe baerile inimii și-și luau din capă 
căciula împodobită cu tufe întregi și o 
aruncau în slava cerului.

Feciorulă lui Novacă s’ar fi silită 
din totă inima să calce câtă mai băr- 
bătesce ; der ce să-i faci năcazului! Unde 
era în stare biata babă să se țină de 
elă ? — Bătrâna trebuia să se mai o- 
prescă din oând în când ca să mai ră
sufle, și în chipulă acesta nici nu eși- 
seră bine din sată, când etă! și flăcăii, 
de cari voiau să se ferescă.

Pănă ce-lă căzniră numai pe elă, 
Pavelă ală nostru nu se prea supără, oi 
luâ totă istoria numai de șagă. Când 
însă ună nerușinată se apropia de bu
nica, voindă să o cuprindă în brațe, și 
când înoepu a-șl bate jocă de densa, (fi- 
cendu-i porumbița bădioăi și alte vorbe 
necuviinciose, care făceau pe ceilalți să 
se omore de rîsă, unde nu mi ți-se re
peal nepoțelulă colea cătrănită, unde 
nu mi-lă apucă de câfă pe celă cu pri
cina, unde-i scutură cojooulă de vre-o 
câte-va ori, unde-lă ridică de vre-o trei, 
patru palme dela pămentă și zupă cu 
elă în șanțulă de lângă drumă, de ți- 
s’ar fi părută, că totă acolo a fostă de 
când lumea.

Bătrâna-șl frângea mânile de desnă- 
dăjduire; Novacă se încerca să-o liniș- 
tăscă. Așă — de unde !

Ca ursulă din pădure când e zădă- 
rită, așa mi-i fulgera voinioulă nostru 
pe toți ou privirile, fiindă gata a face 
prafă și pulvere pe ori care ar fi cute
zată să se mai apropie de ai săi.

N’avu de lucru unulă mai într’o 
d6gă și sări ca ună cocoșă spulberată 
înaintea lui, strigândă, ca să se rdge de 
ertare pentru rușinea ce a făcut’o so
țului loră și să le dea parale de cum
părată palincă, ca astfelă să-și deregă 
greșela... Na palincă! — și până să cli- 
pescl din ochi, haide și ou ăsta peste 
celă dintâi, de-i sări căciula din capă de 
ună stată de omă dela pămentă.

Avură norocă ceilalți, că-i luâ ju
dele de dindărătă și le sparse bucluculă, 
căci altfelă de bună semă ar fi umplută 
șanțulă cu toți.

Erau cea mai mare parte nisce țin- 
găi destrunchiațl; ună omă cu minte și 
cu grăunțe în glavă sciu că n’ar fi fostă 
în stare să-și strice cinstea și numele 
celă bună prin asemenea blăstămății. Nu 
e niol o mirare deci, oă nici unuia nu-i 
mai veni pofta să se mai pună cu ini- 
mosulă flăcău, ci-șl căutară cu toții de 

drumă. Ba unii cu inima mai de epure 
îlă ocoliră pe departe, fiindu-le frică să 
trecă pe lângă leulă îndârjită.

Numai după o bucată bună de Jocă, 
când crezură că la nevoiă voră pute 
scăpa cu fuga, începură a striga din 
nou, înjurândă și amenințândă pe> Pa
velă, că va fi vai de pielea lui când 
n’oră mai fi opriți să pună mâna pe elă. 
Apoi se puseră pe urlată:

Of! amară, Domne amară,
Of! amară-i peste fire 
Trista ndstră despărțire.

Of! amară, Domne amară, 
Când se despărțesce ’n silă 
Voinicelulă de copilă.

Voinioelulă din cântecă însemna 
feciorulă lui Novacă, ără copila — bă
trâna; din acăstă pricină hohoteau, de 
răsuna pămentulă jură împrejură. Mai 
strigară ei ce mai strigară, până când se 
făcură nevăcjuțl într’o cotitură de drumă.

Cu sufletulă amărîtă, bunica făcea 
din capă și din când în când ofta din 
greu:

„Trebue că ne-amă apropiată de 
odda veacului, când tinerimea de as- 
tădl îșl bate jocă de-o bătrână cămine... 
der, coda veacului, dilele lui antihârță !“ 
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făcu parte din elementulu dom
nitorii.

Remânu bătrânii poporului nos
tru. Ale lord suntii — cum cjicea 
marele Demosthene — dorințele. 
Ce se dorâscă ei însă pentru nea- 
mulii lord atunci, când necurma
tele loviri, ce falsulu liberalismu 
și constitutionalism^ ungurescu 
le da cjitaicu intereselor^ lui de 
vieță, au trebuită să le amărască 
și să le mâhnescă sufletulu 
în gradulu celu mai mare; ce să 
dorescă ei pentru neamulu loru 
decă nu ca să se realiseze ceea ce 
este și dorința năstră a tuturoru 
cu micu cu mare și ceea ce a es- 
primată în protestulă ei atâtu de 
elocuentu și presidenta reuniunei 
femeiloru române din Sătmaru a- 
sigurândă, că lovirea ce s’a datu 
înființărei acelei reuniuni „n’a adusă 
nici unu serviciu causei de maghiari- 
sare între noi, ci din contră i-a 
săpatu unu strată mai afundă pentru 
mormentulu seu rușinosăfi

Atunci când și femeile năstre 
suntu gata să între alături cu noi 
în luptă pentru marile și sântele 
scopuri ale culturei neamului ro- 
mânescu, atunci nu vomu șo
văi nici unfi momentu, ci vomu 
ridica mănușa, ce ni-o aruncă cu 
atâta îndrăsnelă și perfidia ma- 
ghiarismulu violentă.

JDr. Aurel ALureșianu.

Dela comitetulu nostru centralu 
electoralii.

Budapesta 19/31 Octomvre 1891. 
Onorată Redacțiune!

’Ml iau voiă a Vă împărtăși urmă- 
torele două comunicate, cu rugarea să 
binevoiți a le da looă în celă mai de-a- 
prâpe numără ală foiei D-Vostre, pri- 
mindă din parte-mi mulțămirea mea.

I.
Comitetulă centrală electorală 

ală partidului națională română, 
în ședința sa ținută la 24—25 
ale curentei în Sibiiu, ocupându-se 
de unele faime și manifestațiuni, 
ce în timpulă mai din urma eșiră 
la ivelă prin unele foi române și 
străine, faime și manifestațiuni, 
cari atingă programa și ținuta 
năstră politică-națională, după cla
rificările date din partea presi- 
diului, în bună înțelegere a găsită 
cu cale, ca subsemnatulă preșe
dinte se facă următbrele

«leclarațiunl:

1) Privitoră la Gestiunea memo
randului, decretată prin conferin

țele naționale: eu tăte conclusele 
comitetului le-am pusă totdeuna 
precisă în aplicare, fără ca vre-o- 
dată se me fi încercată a le ză
dărnici.

2) In ce privesce faimele col
portate prin unele cțiare., despre 
nisce tractărl ale mele seu ale 
nostre cu guvernulă, seu cu vre- 
ună corifeu maghiară, pentru îm
păciuirea Româniloru: nici eu nici 
comitetulă nostru, nici acum nici 
în trecută, dela constituirea parti
dului nostru,—n'amă intrata cu nici 
unu partidu și cu nici unu corifeu seu 
factoru ală vre-unui partidă seu aia 
guvernului maghiară în nici unu felu 
de trădări referitore la împăciuirea 
Româniloru; mie specială nici nu 
mi-s’a oferită vre-o ocasiune pentru 
asemenea tractărl, și eu nici nu 
mă simtă îndreptățită la atari, 
fără de autorisare specială.

3) In ce privesce așa-cțisulă și 
prin unele foi întonatulă dualismu 
maghiaro-românu: eu ocasionalminte, 
ce e dreptă — în particulară am 
atinsă acestă ideiă, ca una istorică, 
der nicl-odată n'am pus'o în disensiune 
publică, ca unu obiectă de actualitate, 
ce nu este și nici nu pbte se fiă.

4) In fine în ce privesce scri
sorile, ce dela ultima întrunire a 
comitetului le-am publicată în 
„Telegr. Rom.“ și „Luminătorulă“, 
prin cari scrisori, respective unele 
directive din ele, s’a produsă — 
(țice-se, 6re-care resensă printre 
membri și în publică, esplicândă 
constatezu, că acelea în totalita
tea loră esprimă numai ale mele 
vederi si nu au de basă vr’ună 
condusă ală comitetului. Susține
rile mele în acele scrisori, relative 
la servițe din afară, le-am înte
meiată pe impresiunile ce le-am 
primită ocasionalminte din acele 
discusium ale comitetului, prin 
cari se manifesta dorința generală, 
ca toți factorii noștri, în specială 
cei bisericesc!, să conlucre cu noi 
câtă se pote mai multă în bună 
înțelegere pentru înaintarea și a- 
perarea causei nbstre comune na
ționale.

II.
In aceeași ședință dela 24—25 

Oct. Comitetulă națională luândh 
în pertractare ținuta „Tribunei11, 
adecă agitațiunile acestei foi contra 
Comitetului și a președintelui seu, a 
constatată și enunțată prin con
dusă, că prin acestă ținută a sa, 
„Tribuna1,1 a vătămată solidaritatea și 
disciplina partidului.

Comitetulă deci desaprobându 
acestă ținută a „Tribunei", a dis
pusă a se notifica acestă condusă 
Direcțiunei Institutului tipografică 
din Sibiiu în scopulă, ca pe viitoră 
se evite conflicte de asemenea na
tură ; la din contră Comitetulu 
nu va mai considera „Tribuna" 
de organă ală partidului națională.

Vincențiu Babeș,
președintele Comitetului.

CRONICA POLITICĂ,
— 25 Octomvre, (6 Novf

— piarultt Cehiloră tineri „Hlas 
Naroda" agită în numărul din 3 Noemvre 
în contra viitorei esposițiuu! maghiare 
din Budapesta. Numita foie cjioe, °â din 
oausa atitudinei ostile a Maghiariloriî 
față de esposiția Cehiloră, nu se va afla 
nici unii Ceha, care se sfătuiâscă pe se
menii săi să visiteze esposiția. țliarulă 
„Neues Pester Journal" cfice despre a- 
câsta: „Cu tdtă amenințarea acesta în
fricoșată, totuși vomă faoe esposiția".

— Pressa rusâscă supune mei viue 
discusiunl visita regelui Caroltt Ia Ber- 
linii, accentuând^ importanța posițiunei 
României față de Rusia. Foile rusescldi- 
vergâză însă în judecata loră asupra im
portanței visitei regelui Carols la Ber
lina: „Novoie Vremia" dice că visita a- 
cesta n’are nici o importanță politică, 
declarânda, că intrarea României în tri
pla alianță este imposibilă. In Berlina, 
dioe numita făiă, acum hotărîtă vora 
înceta, de a mai demonstra în contra 
Rusiei, și regele Carolă, care înoă n’a 
prinsa adâncă rădăcină în țâră, nu va 
outeza să „estradeze" România triplei 
alianțe, piarulă „Novosti" e de părere, 
că România totdâuna a simpatisată cu 
Francia, așa încâta nici odată nu se va 
învoi să servescă ca instrumenta alian-• 
ței triple. De aceea regele Carolă nu va 
atinge neutralitatea României, căol în 
casula acesta ar lucra în contra 'voinței 
poporului româna, piarulă „Grașdanin" 
din contră susține, că alăturarea Româ
niei la alianța triplă e deja unO fapta 
împlinita. România, dice numita f6ie, va 
fi în momentula decisiva pe partea a- 
lianței triple. Regele Carolă a dată Ro
mânia pe mâna Germaniei, și numai o 
detronare a dinastiei ar putea readuce 
pe România pe drumulă, care o va con
duce pe calea bună stării sale — pe ca
lea amiciției naturale cătră Rusia, care 
nici odată n’a încetată, să stimeze fârte 
multă pe România și să urmărâscă cu 
viu interesă sdrtea acesteia.

SOIRILE PILEI.
— 25 Octomvre (6 Nov.)

B-nsi Leona Medanîî, care a scrisă 
meritosulă protestă, publicată în numă- 
rulă de Dumineoa trecută ală (fiaruhu 
nostru, i-au adresată mai mulțl cetățeni 
din Galați următorea telegramă:

„D-nei Leona Medană,
Satinară.

Vă felicitămă pentru atitudinea dămnâ 
românăscă. Loviturile inimice să nu vă des- 
curagiese. Femeia română însuflețăscă lupta. 
Viitorulu va fi ală nostru.

D-na Constantinesou. D-ș6rele: 
Ciutescu, Teodorescu, Constantinesou, 
Petroniu, Procopian, Policrat, Popa Ni- 
colescu, Burghelea, Zacharia, Gutu, Pop, 
lonașcu. Păr. Vârgoliol, Păr. Marinescu. 
Dd: Braun,Iulian, Grama, Adamesou,Pacu, 
Plăvănesou, Păună, Petroviol, Teodorescu 
mare comeroiantă, Niculcea.

* * &
Esposițiă industrială românescă în 

Sibiiu. Cu anulă viitoră înoheiândă ună 
pătrară de vâoă dela înființarea ei, „Reu
niunea sodaliloră români din Sibiiu a 
hotărîtă în ședința dela 13 Oct. v. să 
arangieze o esposițiă industrială (locală) ou 
ooasiunea jubileului de 25 de ani. In 
aoestă scopă s’a alesă ună comitetă pen
tru arangiarea esposiției industriale și 
s’au pusă la disposiția industriașiloră 
și maiestriloră români liste de însoriere 
pentru cei ce voesoă să spriginâscă prin 
produsele și articulii loră aoestă esposi
țiă. înscrierile se voră face până la 31 
Deoemvre 1891, când se va oonstata, 
câți din măiestri și oalfe de meseriași 
români doresoă să espună luorărl la es
posiția industrială a meseriașiloră ro
mâni. Comitetulă va distribui pentru cei 
mai desterl în lucrări mai multe premii 
și diplome de recunosoință. Făcândă co
mitetulu apelă la toți meseriașii și in
dustriașii români din Sibiiu, fiă membri, 
ori nemembri ai Reuniunei, îșl esprimă 
dorința ca frumâsa inițiativă luată să fiă 
îmbrățișată și spriginită de fiă-care în 
parte și de toți împreună prin produse 
și artioull câtă se pote de mulțl. — 
Dorimă ca acâstă lăudabilă ideiă a aran- 
giării unei esposițiunl industriale să se 
realiseze ou ună suocesă dintre cele mai 
strălucite, și ea va servi de onâre in
dustriașiloră și meseriașiloră români din 
Sibiiu.

* * *
Liga pentru unitatea culturală a Ro- 

mâniloră — Secțiunea „Oltă“, va aran- 
gia în Slatina ună bală cu tombolă, oare 
va ave locă Sâmbătă în 30 Noemvre v. 
în marele salonă ală casinului. Prețulă 
intrării 2 lei de persână. Venitulă e des
tinată pentru fondulă „Ligei."

Când se întâlni cu judele satului, 
sărmana îi dise să nu cumva să spună la 
Domni, că Pavelîi ar fi începută gâlceava, 
căol astfelă ar spune o minciună.

Dâră Domnii de-ocamdată nu prea 
aveau grijă să îndrepteze lumea, de ore 
ce erau năpădiți pănă peste capă cu 
alte blăstămății.

Sată după sată îșl trimitea flăcăii 
susă într’o odaiă grozavă de mare și 
aici fiă-care dintre tineri putea să-și vadă 
visulă cu oohii. Care avea norocă scăpa 
cu vr’ună ousură la trupă, cu ceva; 
care era mai uitată de Dumnedeu că
păta poruncă să se înfățișeze Joia vii- 
tore la orașulă de căpeteniă ală jude
țului, unde avea să fiă jurată la cătane. 
Unulă din Domnii, oarl se vedea a fi 
mai mare (căci nu sciu ce avea pe la 
gâtă, că strălucea de-țl lua vederile), le 
spuse la cei ce erau hotărîți să se ducă 
mai departe, că elă însuși va merge cu 
ei și va fi vai de acela, oare nu se va 
înfățișa la vreme.

Când îi veni rândulă lui Pavelă și 
intra în odaia cea mare, unde fu cău
tată și elă ca toți ceilalți, domnii în
cepură a zimbi unulă la altulă cu mul- 
țămire; ba unulă, care era mai aprope 
de voiniculă nostru, îlă atinse ușurelă 

cu mâna pe umără dicândă: „vedl, așa 
să fie tite cătanele înălțatului împărată!"

Bunica aștepta afară pe scări, când 
nu sciu cine-i dete de soire, că nepo
tului său i-au și pusă pușca ’n spate. 
Nu se mai socoti multă bătrâna, oi în
dată ce audi acestă veste, rupe-o pe 
scări în susă de ți-s’ar fi părută, că 
acum împlinesoe vr’o cincl-spre-cjece ani
șori. Nu făcu vorbă multă ou cei ce 
voiau s’o oprescă și nu răsufla de locă 
pănă ce nu ajunse în odaea în care îlă 
căutau pe Pavelă. Aici păși dreptă ca 
glonțulă la flăcăulă nostru, îlă apuca 
de mână și le spuse verde tuturoră, că 
cu nepotulu său n’are trebă nici unulă 
din cei de față, afară de ea. Ună sluj
bașă îngăitănată din capă pănă’n pi- 
ciăre se încerca să o dea afară; dâră de 
unde? Numai îșl aprinse pae în capă. 
Bunica eocotindă, că acesta este capulă 
tuturoră releloră, se cătrăni pe elă și 
unde nu mi-țl începu a-lă rade fără să- 
pună, luându-lă de scurtă și ocărându-lă 
oă nu i-e păcată de Dumnezeu să chi- 
nuescă elă pe bieții omeni. Tot odată îi 
spuse fără nici o teșâlă, că de Pavelă să 
se ștergă pe buzișore, de dre-ce nu i-lă 
va da odată cu capulă.

Domnulu celă mai de căpeteniă — 

celă cu gulerulă de mămăligă, — vo- 
indă să curme istoria, o întreba care-i 
este păsulă și o ascultă cu bunăvoință. 
Baba răspunse :

„Băiatulă acesta n’are mumă; eu 
l’am îngrijită câtă vreme a fostă mică. 
Când am venită încoce, am venită pe 
nădejdea sorisorii în care sta negru pe 
albă, că nu ’i se va clinti nici mă- 
cară ună firă de pără din capă. Acum 
ci-că aveți de gândă să-lă faceți cătană. 
Nu e cu putință, domnule! Noi n’avemă 
ce ne face acasă fără ajutorulă lui. Da- 
ți-ne drumulă și nu ne mai faceți să ne 
perdemă vremea degeaba".

Diregătorulă rîse în sine de prostia 
sărmanei bătrâne, dâră ou tote acestea 
nu i se împotrivi, ci îngădui, ca deo
camdată Pavelă să o însoțâscă acasă. 
Flăcăulă îșl pierduse capulă de totă. 
Fața ’i-se roșise ca para focului și când 
scobora pe trepte, nu mai soia de sine 
curată nimică.

Novacă îșl aștepta pe ai săi afară 
în uliță. După ce se întâlniră, tustrei 
intrară într’o crâșmă, unde cerură ceva 
de beută și se ospătară cu pânea și ou 
brânza, ce șl-o luaseră de acasă de me
rinde. Bunica nu mai putea sta looului 
de veselă ce era, că o scosese la capătă 

tocmai după placulă ei. Lăuda din câte 
biata pe domnulă din odaea cea mare 
— firesce pe celă mândru la guleră, 
nicl-decum pe celă împestrițată cu găi
tane, Domne păzesce. Blăstămatulă a- 
cesta nici nu voise să o asculte, ci i-ar 
fi luată odorulă numai așa, ni-tam ni- 
sam. Când se puseră pe cântată feciorii 
cari mai erau în crâșmă, baba îndemna 
mereu pe nepotulă său, să fie veselă și 
elă și să o mai dea și elă prin „frunejă 
verde", că doră acum nu are de ce se 
teme. Ba mai târefioră afla de bine bu
nica să șl amestece și ea versulețulă în 
bucuria obștâsoă.

Voiniculă nostru nu voia să strice 
chefulă bătrânei și de aceea nu-i pomeni 
nimica pănă acasă, oă istoria încă nu e 
sfîrșită. Dâr unde voia baba să mai soie 
ceva de-ală de astea! Ea începu a rîde 
de elă și-i spuse, că din pricina acesta 
se pote odihni cum se cade, că dâră a 
audită ea bine ce i-au spusă domnii.

„De bună semă păgânulă cela cu 
găitane multe îți va fi băgată în capă 
și gărgăunii ăștia"; așa-șl sfârși bunica 
vorbirea și hotărî ca Pavelă să-și vatjă 
de trâba lui și să nu se mai uite în gura 
tuturoră cioflingariloră.

Ajungândă acasă, bătrâna se răpeeji
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Ca o mică dovadă de „liberalitate" un- 
gurâsoă ne servesoe și următorulă casă 
înregistrată de foile un gureșei din Pesta: 
Invățătorulă slovacă Samuilă Ionă Ga- 
vona din Zolyombrez a cerută dela ună 
librară din Neusohl, ca la o comandă 
ce o făcuse elă, librarulă1 să-i răspundă 
în limba slovacă. Atâta-i totu. „Egyeter- 
tes“, înregistrândă acâstă scire, 4i°e: 
„Asupra acestui învățătoră, căruia, deși 
e cetățână maghiară, îi place a-șl afirma 
atâtă de multă individualitatea sa slo
vacă, va fi bine, oa respectivulă inspec- 
toră școlară să fiă cu luare aminte/ — 
Va să cjioă fâia ungurâscă cere persecu
tarea bietului învățătoră din simplulă 
motiva, că într’o corespondență privată 
a sa, ca nemaghiară a „outezată“ a-șl 
afirma individualitatea națională. Apoi 
să mai diol, că âmenii aceștia nu suntă 
„toleranți “ și „liberal/ ?

* * 5*
ț C. Raoovîță, unuia dintre distinșii 

patrioțl ai României, a răposată și s’a 
înmormântată dilele acestea la Golescl. 
„Voința“ istorisesce din viâța fericitului 
Racoviță următârele: La 1848, în vârstă 
de 18 ani, după ce luă parte la revolu
ția din BucurescI, purta luptă voini- 
câscă în munții Ardealului și tovarășă 
cu Iancu și cu Axente, cu tunuri de oi- 
reșă făcute de ei, cu oăse și cu topăre 
în looă de săbii, cu bolovani în locă de 
glânțe, ei țină peptă vitejesoe cu arma
tele organisate ale Ungariei. Ună ană 
în urmă, „în întunereoulă casamateloră 
din Astrahană, elă plătea printr’o lungă 
închisâre generosulă său avântă și făcea 
ounoscință de-odată cu suferințele exi- 
liului și cu acele ale temnițeloră mos
covite11. D-lu Iosifă Șuluță din Sibiiu, 
amiculă de odiniâră ală regretatului Ra
coviță, ne împărtășesce față cu acostă 
descriere a „Voinței“, că acestă Raco
viță era cunoscută în munții apuseni sub 
numele de Vițiani. Nimenea în Ardeală 
n’a sciută, că adevăratulă său nume este 
Racoviță. „Eu însu-ml“, 4ice d-lă Șu
luță, „nu dela dânsulă am aflată acesta, 
ci dela unchiulă său Alexandru Golescu, 
care totă timpulă exiliului său, pănă la 
intrarea Muscaliloră în Ardeală, l’a pe
trecută la casa părințiloră mei în Abrudă. 
Vițiani era ună tînără voinică și fru- 
mosă, plină de focă și de nobile simțe- 
minte, o dâmnă „viță“ a mariloră pa
trioțl Golescii. Mi-se pare însă, că elă a 
fostă multă mai bătrână, de cum se dice 
în „Voința“. Vițiani purta o spadă, care 
a fostă a lui Radu Vodă. Elă va fi mu
rită liniștită, vă4endă cu ochii săi feri
cirea țării sale, pe oare o iubea atâtă 
de multă. Moții de pe acelea vremuri, 
cari mai stau pe acestă pământă și de
plângă nedreptatea și ingratitudinea se-

cuiului, ce apune, cetindă aoeste rânduri, 
îșl voră aduce aminte cu evlaviă de nu
mele lui Vițiani. Par’ că-lă audă pe Vi
țiani, încheiă d-lă Șuluță, declamândă 
poe>ia:

Decâtă vieță îndelungată
In robiă rușinată..
Cu arma ’n mână să perimă !“

* ♦ *
Convocări. Joi în 7 (19) Noemvre, 

la 3 ore p. m. îșl va ținâ adunarea ge
nerală „Reuniunea femeiloră române“ 
din looă, în sala cea mare din edificiulă 
șcăleloră din Grâverl. — In 30 Ootom- 
vre v. (11 Noemvre n.) se va ținâ în 
Micălaca conferența a doua din a. o. a 
Reuniunei cerouale a învățătoriloră ro
mâni gr. or. din protopopiatulă Aradu
lui. — In 21 Noemvre n. c. se va ține 
în Alba-Iulia adunarea constituantă a 
nonei societăți pe acții „Iub'a“, la care 
acționarii sunt invitați

* * *
Avisiî pentru comercianțîi nostrii. Se 

aduce la cunosoință, cumoâ cu privire la 
manufacturile, țesăturile de lână ce oadă 
la articolele tarifului vamală română: 
254, 255 și 256 la importă (în România) 
urmeză, oa declarațiile vamale să fiă în
soțite de facturi, în cari să fiă indioată, 
pe lângă felulă și greutatea loră și lun
gimea, lățimea in metri, greutatea și numă- 
rulu, fiă cărei bucăți de țesătură, precum și 
o mostră de 10 cm. Acesta spre facili
tarea verifioațiunei declarațiiloră de cătră 
organele vamale române.

* *
D-ra de Brennerberg, după cum ’i se 

telegrafiâză fliarului „Kronstădter Ztg“, 
a dată ună concertă filarmonică în Bu
dapesta. Renumita artistă a fostă viu 
aplaudată de publică, și a fostă reche
mată pe scenă.

❖* A
Mare concertă: Oratoriulu Elia. Re

uniunea germană de cântări, împreună 
cu societatea filamonică din locă, va da 
Marți în 10 Noemvre n. o., în sala ho
telului „Centrală Nr. 1“, ună mare con- 
oertă. Sub conducerea dirigentului de 
coră Rudolf Lassel; se va representa a- 
decă Elia, oratoriu după cuvintele vechiu
lui testamentă în două părți, compusă de 
Felix Mendelssohn Bartholdy. Bilete se 
vândă în librăria W. Hiemesch (Târgulă 
grâului) cu prețurile: locă I 1 fl. 50 or., 
looă II 1 fl. și 70 or., intrare pe galeriă 
50 cr., josă 30 or. Atragemă atențiunea 
iubitoriloră de musioă asupra acestei in
teresante, grele și cortisitâre producțiunl, 
care merită a fi spriginită de toți.

** *
Reuniunea brașovenă de consumi! de 

carne ne trimite spre publicare o oon-

vooare, în înțelesulă oăreia toți membrii 
ei, preoum și aceia oarl voescă să-și 
procure carne dela scaunulă ei de mă
celăria, suntă invitați la adunarea con
stituantă, oe se va ținâ în 8 Noemvre 
n. la 10 âre a. m. în sala hotelului 
„Europa/ ** *

Iârnă în Italia. Din Florența se tele- 
grafiâză următârele: De câteva 4’le tâte 
dâlurile dimprejurulă orașului suntă aco
perite cu ună strată grosă de zăpadă. 
Pe lângă aceea e ună geră fârte mare.

** *
Cununiă. D-lă Vasilie Ocășianu mă- 

istru pantofară și D-ra Elena Tampa îșl 
voră celebra cununia în 27 Ootomvre o. 
la ârele 12 din 4b îQ biserica Sf. Ador
miri din Brașovulă-vechiu.

Necrologîî. lacobti Țarogu, profesoră 
seminarială în Buzău, a răposată la 23 
Ootomvre v. o. în etate de 28 de ani. 
Răposatulă a fostă de nascere din Ar
deală (Țâra Oltului), studiile gimnasiale 
și-le-a făcută în Brașovă. ’Lă deplânge 
jalnica soțiă, părinte, socrii, frați eto.— 
Fiă-i țărina ușâră!

Conferința de pace din Roma.
In 3 Noemvrie s’a deschisă în Roma 

conferința de pace, care e compusă din 
membrii diferiteloră parlamente din lume. 
DeputațI și senatori italianl, germani, 
francesl, români, austriacl, euglesl, etc. 
se află acum adunați în Oapitoliulă din 
Roma, pentru a lua parte la aoâstă con
ferință, oare are în vedere susținerea 
păoei, prin urmare evitarea răsboiului.

In sala oea mare a Capitolului, ce 
era împodobită ou stindarde, tuturoră na
țiunilor representate la aoâstă oonferință se 
adunară membrii conferenței de pace, ală 
cărei președinte este Biancheri, președintele 
oamerei italiane; la drâpta acestuia 
ședea fostulă ministru Bonghi, âr la 
stânga, primarulă Romei ducele Cae- 
tani de [Sermoneta. Corpulă diplomatică 
a fostă representată prin atașații săi. La 
acâstă conferință era presentă și minis- 
strulă italiană Ferraris.

La iy2 ore se ridica președintele 
Biancheri, care saluta pe cei presențî 41*  
cendă, că elă nici odată nu a simțită a- 
tâta bucuriă ca astădl, când presidâză o 
conferință, asupra căreia suntă îndrep
tate tâte privirile din lume. Ceea ce e- 
luptă conferența, este sorisă în inimele 
tuturoră popâreloră. Scopulă ei ultimă 
este de a face pentru totdâuna imposi
bilă o oioonire sângerâsă intre popâre.

Credința nâstră în biruința acestei 
nobile cause, pentru oare ne luptămă, e

întărită prin numărulă delegațiloră pre- 
sențl. Dâcă se bucură vre-o națiune de 
pace, încheia Biancheri, atunci este Ita
lia, care unită fiindă, n’are altă dorință 
decâtă de a fi ună razămă și ună stâlpă 
ală păoei între națiunile Europei. Din 
Roma așa dâră pâte să se ridioe li
beră cuvântulă de paoe. Roma, odi- 
niâră isvorulă dreptății, va anunța și 
noulă dreptă ală f>ințiloră pentru pace 
(aplause).

După aceea rosti câteva cuvinte 
primarulă Romei, apoi vorbiră vre-o 20 
de delegați ai națiuniloră străine, între cari 
Dr. Buss, Douville-Mailleffeu și Baum
bach. Dr. Russ ceti o telegramă a preșe
dintelui parlamentului austriaoă, Dr. 
Smolka.

Apoi vorb’ră câte ună representantă 
din Austria, România, Anglia, Spania, 
Franoia, Olanda, Elveția, Belgia, Nor
vegia, Grecia, Svedia eto.

Adunarea despărțământului III (Făgă- 
rașu) alu Asociațiunei.

Făgărașă, 28 Ootomvre v. 1891

Onorată Redaoțiune! In 20 Octom- 
vre st. v. despărțământulă ală IlI-lea 
(Făgărașă) ală „Asooiațiunei transilvane 
pentru literatura și cultura poporului ro- 
mână“ șl-a ținută adunarea generală 
ordinară în oomuna Voila. Despre de
curgerea și resultatulă acestei adu
nări voescă a raporta în cele urrnă- 
târe :

In generală observă, oă ținerea a- 
cestei adunări din partea multora s’a con
siderată de pripită, dâr ou tâte acestea 
resultatulă a fostă îmbucurătoră.

La 11 âre a. m., după celebrarea 
servioiului divină, s’a desohisă ședința 
adunărei printr’o vorbire acomodată din 
partea d-lui președinte Basiliu Rațiu, vi
oară foraneu. După aceea a urmată 
raportulă despre activitatea despărță
mântului aoestuia dela ultima adunare 
generală pănă în presentă. Apoi rapor
tulă casarului, cetită prin d-lă Nicolae 
Cosgarea, căpitană ces. și reg. în pens., 
din care s’a vă4ută, că s’au administrată 
oomitetului centrală din Sibiiu taxe de 
membri ordinari în sumă de 239 fl., âr 
taxele întrate dela membrii ajutători, în 
sumă de 249 fl. 38 cr., s’aufolosită așa, 
oă s’au formată 11 stipendii de câte 20 
fl., 10 fl. și 5 fl., oarl în urma concur
sului publicată în 4iaristică s’au împăr
țită la 11 învățăcei dela diferite meserii, 
de pe teritorulă acestui despărțământă. 
Atâtă raportulă presidială, câtă și 
ală oassarului, în urma opiniunei din 
partea unei comisiunl censurătâre, s’au 
primită.

îndată la vecini, ca să le spună cum 
a fostă tâtă treba. Se înțelege, că nu 
rămase neistorisită unu lucru câtă de 
mică. Mai cu sâmă peste domnulă celă 
cu gulerulă curgeau laudele potopă, în- 
câtă de va fi adevărată o vorbă bătrâ- 
nescă, de bună sâmă a căpătată ună gu- 
turaiu de cele muscălescl.

Dâră pe No vacă și pefiiulă său nu-i 
putură ameți vorbele babei. Ei scieau 
bine sărmanii cum e cale pe vale. Ba 
pănă să vie Joia, ohiar și bunica pri
cepu, că mai este ceva de lucru și că 
fără mersulă la orașulă celă mai de că
petenia ală județului nu se pâte. Nu s’ar 
fi lăsată nicl-decum, sărmana, să nu mârgă 
cu ai săi, ca să-și ocrotesoă nepoțelulă. 
Insă lui Pavelă nu-i prea venea la so- 
cotelă posna ce i-o făcuse Lunea tre
cută, ș’apoi afară de aceea de astă-dată 
drumulă nu era pentru piciârele unei 
femei de atâtă amară de ani. In sfîr- 
șită trebui baba să se dea pe brazdă și 
să rămână acasă. Ce e dreptă multă 
muncă trebui până să âsă la căpătâiu cu 
dânsa. Chiar astfelă ea îi lăsă să plece nu
mai într’o părere; deră îndată ce se vă4u 
fără de Pavelă, par’că nu mai era cu 
mințile întregi. Plângea, ofta, striga, se’n- 
china, deți-ar fi plânsă sufletulă de milă.

Trecu o 4i, trecură două, trecură 
trei și despre Pavelă nici o veste. Baba 
ședea ca pe cărbuni. In sfîrșită a treia 
nâpte târ4iu de totă îi făcu cunoscută 
ună omă din Rocoșină, care se întorcea 
din orașulă, în care se dusese flăcăulă 
nostru, că Pavelă e luată la cătane și 
că l’au și trimisă la regimentă în Țâra 
ungurâscă.

IV.
Cine ar putâ povesti mâhnirea ce 

se încuibase în căsuțele âmeniloră noș
tri din clipita, în oare Pavelă, pe oare îlă 
aveau dragă cu toții, se depărtase în țerl 
streine! Fără să-și ia oelă puțină ră
masă bună, plecase la luptă împotriva 
dușmaniloră, unde lesne putea să-și piardă 
viâța, seu să rămână schilodă și nepu- 
tinciosă pentru totdâuna. Și ohiar când 
ar fi să-lă slujâscă noroculă câtă se pote 
de bine, totă era să petrâcă vreme în
delungată prin locuri depărtate și a- 
câstă gândire șfășia inima săracei bu
nice și a Petronilei, âră pe ceilalți îi 
umplea ou amară.

Bătrâna arunca vina asupra coloră 
d’imprejurulă ei, 4i°®ndă, că de-ar fi 
fostă cu destulă băgare de semă și de 
s’ar fi luată după sfatulă ei, Pavelă ar

ședâ acuma frumosă acasă și n’ar mai 
umbla ca vai de capulă lui pe acolo, 
peste nouă mări și nouă țări. Ii treceau 
prin capă bietei babe felă de felă de 
lucruri ciudate. Ii venia să se ducă ea 
de capulă ei până-mi-te în Țâra ungu
râscă și punea rămășagă, că de bună 
sămă îșl va aduce nepotulă înapoi. Mai 
da ea din vreme în vreme și pe la dire- 
gătoriă și se ruga cu lacrimile în ochi 
să-și facă milă și să le slobozâscă acasă 
singura loră mângăere. Cerea sfată și 
dela popa și dela jupână dascălulă și 
dela ori și ce cunoscută avea ea, cu 
ună cuvântă mișca tâte petrile, ca să 
afle undeva ajutorință. Firesce, tâte si- 
lințele-i fură zadarnice.

Desnădăjduirea supse tote puterile 
și totă bărbăția sărmanei bătrâne. Se 
simția bolnavă de tâte celea, mânoarea 
nu-i mai priea, nâptea nu mai putea o- 
dihni și diua abia-abia se mai putea 
târăi de ici pănă colo prin casă. Cu lu- 
crulă se isprăvise. Novacă nu putea 
birui singură, cu tâte trebile din casă 
și de afară de casă, dreptă aceea îșl 
pusese de gândă să-și bage ună argățelă. 
Acum bunica nu mai tăgăduia, că are 
lipsă de ajutoră ; ba din când în când 
se plângea, că tâte puterile i-s’au sleită

și că nu mai simte în sine vlagă nici 
măcară de ună bană. Acum nu-i mai 
păsa de nimică pe lumea Iui Dumne4eu.

Vecinii nu puteau suferi, oa Novacă 
să-și încarce casa cu ună străină. In 
chipulă acesta Petronila se afla mai 
multă la bunica decâtă acasă și vedea 
fără pregetă de tâtă gospodăria în lo- 
culă bătrânei. Nu arare-orl se întâmpla 
că și dormea la vecini, lucru, care nu-lă 
mai făcuse de ună cârdă de vreme, de 
când era băiețică de totă mioă. Acum 
se întorsese râta; Pavelă nu mai era acasă. 
Novacă i-se făcuse unchiu în tâtă pu
terea cuvântului și baba adevărată maică- 
bună. Se învoiau creștinii noștri câtă se 
pâte de bine, căci iubirea oătră Pavelă 
le unea strînsă inimile. Flăcăulă era po
menită în vorbirile loră la tâtă bună 
vremea. Petronila se sfia față de alții 
să aduoă vorba despre Pavelă, deâre- 
ce se temea să nu cumva să și descopere 
dragostea ce o avea cătră voinioulă, oe 
rătăcea acum prin țerl străine. Bunica 
însă putea să soie, deârece ea nu-șl 
putea închipui altfeliu de dragoste, de
câtă aceea pe care o simțea ea. Prin 
urmare cătră dânsa îșl descoperia totă 
foculă dela inimă. Totă mai strînsă se 
făcu legătura dintre babă și dintre fată,
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Alegându-se o comisiune pentru în- 
oassarea taxeloră și înscrierea de mem
bri noi, s’a ridicat, ședința pentru a să 
face insorierile de membri, er după re
deschiderea ședinței, comisiunea alesă a 
raportată, că a colectată ca taxe dela 
membrii ordinari și ajutători 82 fi. 60 or. 
Mai resolvându-se și alte obiecte de mai 
puțină însemnătate, ședința s’a încheiată 
la 3 ore p. m.

Dela ședință toți participanțil s’au 
întrunită la o masă comună în casele 
proprietarului Georgiu Vasă fostă învă- 
țătoră la șcăla grănițărâscă din locă. 
Aoi în deoursulă mesei s’au ridicată mai 
multe toaste interesante, între cari amin- 
tescă toastulă vioarului Basiliu Rațiu 
pentru președintele Asociațiunei transil
vane Georgiu Barițiu și pentru comite- 
tulă centrală; ală căpitanului Nicolae 
Cosgarea pentru conducătorii și poporulă 
din comuna Voila; ală lui George Do- 
brină pentru comitetulă despărțământului 
și ală notarului Georgiu Borza pentru 
școla superidră de fete a Asociațiunei. 
Nu potă trece mai departe fără a aminti, 
oă d-na Vasă prin buna pregătire a bu- 
cateloră promtă servite a deobligată pe 
toți participanții.

Cu ocasiunea acestei adunări, cor- 
pulă didactioă și în specială d-na învă- 
țătdre Bunea, deși a avută timpă de 
pregătire forte puțină, a surprinsă pe 
partioipanțl, arangiândă o osposițiune de 
manufacturi din industria de casă, pregă
tite de elevele sale din șoola de repeti- 
țiă și de alte femei pricepătore din oo- 
muna Voila. Esposiția a întrecută tote 
așteptările. Au fostă espuse mulțime de 
obiecte cu deosebită gustă și dibăcia 
lucrate, încâtă nici nu-țl vinea a crede, 
că din o singură comună s’ar fi colectată. 
Mai multe și mai artistice obiecte s’au 
espusă de cătră familia preotului Nico
lae Șerbană, a notarului Dănilă Șerbană 
și a proprietarului Georga Vasă, cari la 
olaltă cu cele pregătite de elevele șco- 
lei grănițărescl din loo, formau o adevăra
tă coronă, după care puteai judeca dibăcia 
femeei române. Iată resultatele aplică- 
rei de învățătore la școlele nâstre să- 
tescl! D-na învățătore Bunea și cu an- 
tecesârele d-sale potă fi mulțămite de 
resultatulă aotivităței denseloră.

Sera la 7 âre a urmată o producți- 
une literară teatrală. Corpulă didactică 
de acolo a delectată publiculă, — care 
abia încăpea în sala spațiâsă a pompo
sului edificiu școlară, — cu unele cân
tări naționale, între oarl n’au lipsită nici 
declamațiunl dintre cele mai alese. Co- 
rulă eleveloră, condusă de d-na învăță
tore, a cântată frumosă poesia „Eu 
sunt fiică de Română". Forte bună îm- 
presiune a făcută, oă atâtă d-na învăță- 

târe Bunea, câtă și elevele densei erau 
tâte îmbrăcate în costumă națională. 
Invățătorulă dirigentă Georgiu Dobrină 
a declamată cu multă suooesă poesia 
„Nemulțămitorului ’i se ia darulă", de 
Petru Dulfu. Apoi trei eleve din școla 
de repetiția, fiice ale preotului N Șier- 
bană, notarului D. Șierbană și propr. G. 
Vasă, au declamatu cu multă zelă poe
sia „Inșirăte mărgărite", de V. Alesandri; 
âr invățătorulă Dumitru Buliorea a pero
rată cu multă simță poesia „La griji", 
de Al. Lăpădată.

Mai pe urmă societatea diletanțiloră 
români „ProgresubV*  din Făgărașă a re- 
presentată piesa teatrală „Doi Surtjl" 
(Cinel-Cinel) de Vasile Alexandri. Mem
brii din comitetulă despărțământului 
ală IlI-lea (Făgărașă) ală Asociațiunei 
au cerută dela societatea de diletanțl 
„Progresulă" din Făgărașă, ca cu oca
siunea acestei adunări dela Voila să se 
producă cu o piesă teatrală, ceea ce a 
și urmată. Predarea piesei a reușită spre 
mulțămirea tuturoră, și buna predare mă 
faoe a constata, că membrii activi ai 
„Progresului" suntă la înălțimea chiămă- 
rei loră. Cu deosebire au contribuită 
multă la reușita piesei persânele cu ro
luri principale : d-sâra Hodoș din Iclandă 
(în rolulă Florina), d-na Victoria Aron 
(în rolulă Smărăndița) și d-lă Ioană Be- 
rescu (în rolulă Graură, fecioră boerescă).

*) După Smiles-Rudow. A se vedâ Nr. 
204 ală „Gaz. Trans.11 din 1891.

Societatea „Progresulă" este înfiin
țată de vre-o dece ani, der în timpulă 
din urmă, din împrejurarea, că membrii 
activi suntă puțini și că de multe-orl 
lipsesce impulsulă neoesară din partea 
comitetului acestei corporațiunl culturale, 
n’a mai dată nici ună semnă de viâță. 
Insă după constituirea din nou, oe s’a în
tâmplată în primăvâra anului acestuia, 
să sperâză, că și acâstă societate îșl va 
desvolta mai regulat activitatea ei. Do
vadă reușita producțiunei din Gestiune, 
activată în timpă forța scurtă.

Nu potă din destulă aproba ideia, 
de care a fostă condusă comitetulă A- 
sociațiunei, când a hotărîtă de a lua în 
combinațiune și societatea „Progresulă" 
spre ajungerea scopului ce-lă urmâresce 
întru răspândirea culturei la poporulă 
nostru, și nimică nu pâte fi mai de re
comandată, ca ambulanța societății „Pro
gresulă".

După aceste producțiunl, a urmată 
petrecere cu jocă, la oare a luată parte 
o frumâsă coronă de d-șore și dâmne, 
cele mai multe îmbrăcate în costume 
naționale.

La 12 âre din nâpte s’a jucată „Că- 
lușerulă" și „Bătuta" de trupa călușeri- 
loră, 12 la numără, care trupă este parte 
întregitore a societății „Progresulă" și 
care a fostă adusă anume spre acestă 

scopu dela Făgărașă. — Venitulă to
tală ală petreoerei a fostă 40 fi. 90 or.

Nu se pite lăsa neamintită buna 
primire, ce li-s’a făcută ospețiloră din 
partea d-lui parochă Nicolae Șerbană, 
d-lui notară Dănilă Șerbană și a d-lui 
învățătoră diriginte Georgiu Dobrină, 
oarl mai multă s’au îngrijită, ca âspeții 
să nu sufere neajunsuri. Cred, că buna 
disposițiă și impresiunile plăcute, pe oarl 
âspeții le-au dusă ou sine din comuna 
Voila, voră resplăti în deajunsă ostene- 
lele și jertfele aduse de acești domni.

u.—n.

Telegramele „Gaz. Trans".
(Servioiulu. biuroului de cor. din Pesta.)

Berlinu, 6 Noemvre. GuvernulG 
rusescu a refusata cererea cance- f 
larului Caprivi, de a esporta co- 
mandele de cereale deja împlinite.

Ratibor, 6 Noemvre. Câtu de 
curendfl. va intercjice guvernul!! 
rusescu și esportalâ. de cai și de 
porci.

Londra, 6 Noemvre. piarulO 
„ Times “ află, că în guvernamen
tala Varșoviei se află acum sta
ționate patru corpuri de armată 
complete. Aceste voru fi întărite 
în curendu prin o divisiune.

Berlinu, 6 Noemvre. Consilierulu 
comercială Wolf, șefulu băncei fa- 
limentate (Hirschfeld et Wolf) a 
îostu arestata. Consiliulu fede- 
rațiunei a aprobată proiectulu de 
lege privitorii la retragerea din 
circulațiune a taleriloru austriac!.

Prețulu bucateloru.
Din săptămână în săptămână pre- 

țulă buoateloră mai multă său mai pu
țină a începută a se sui. Iârna, oare 
ne-a năpădită de-odată, a umplută de 
griji pe mulțl dintre economi, cari din 
causa secetei îndelungate întârcfiaseră ou 
sămănatulă și astfelă intrară în iernă 
fără a ave sămănată nimică. Cei ce au 
sămănată mai din vreme încă n’au um
blată tocmai bine, căci din lipsa de ploi 
holdele s’au rărită, ba pe aloourea au 
perită cu totulă.

In România starea sămănăturiloră 
de tomnă încă nu este mai îmbucură- 
țâre; după îndelungata secetă din tâm- 
nă, a năpădită și aici ierna în tâtă pu
terea cuvântului și pe economi i-a apu
cată fără de-a fi sămănată nimică.

Nu e mirare der, dâcă în privința 
recoltei din anulă viitoră au începută 
a se nasce temeinioe îngrijiri și în urma 
acesta e naturală, că prețulă buoateloră 
nu pâte ave, decâtă tendințe de uroare. 

Este însă aprâpe generală credința, că 
în viitoră și mai tare se va uroa prețuia 
buoateloră, deârece Rusia, de-unde îșl 
aduoeau pănă acum țerile importătâre 
mare parte din bucatele de lipsă, acum 
a oprită cu totulă ori ce esportă de bu
cate, afară de grâu, preoum și esportulă 
de cartofi, împreună cu pânea, făina 
etc. In urma acesta, țerile importătâre 
voră trebui să cumpere dela noi o parte 
din bucatele de lipsă și de aoeea putemă 
crede cu hotărîre, oă în viitoră buca
tele se voră mai scumpi.

In Rusia fâmetea e forte mare și 
din oausa hranei miserabile se oă
între poporațiune au înoepută să bântue 
anumite boia, cari seceră multe victime; 
statulă rusescă va trebui să jertfâscă la 
500 de miliâne de florenl pentru a mai 
alina măcară în câtva fâmea nenorooitei 
poporațiunl. Tocmai acâstă împrejurare 
a făcută pe guvernulă Rusiei, ca să 
oprâscă esportulă, pentru ca astfelă cei 
ce au avută bucate să fiă siliți a și-le 
vinde numai înlăîntrulă țărei, pentru lo
cuitorii lipsiți dela ei, âr nu să le tri
mită în străinătate.

Economii noștri ară pută trage în
vățături din acestea și pentru a se asi
gura câtă de puțină în contra unoră 
ani de fârnete, să se îngrijescă de tim
puriu a-șl înființa în fîă-care comună 
grânare bogate de bucate, ou cari să se 
potă ajuta în vremuri de nevoiă.

CARACTERUL^.*)
IzAsix^irile caracternlixi.

3. Fidelitatea.

In noulă testamenta se vor- 
besce tota de inimă, „de spiri- 
tulu din care suntemu“, de sci- 
ință nu se vorbesce de loch. Și 
G. Herbert 4^ce: mana de
vieță bună este mai bună decâtu 
o galetă, de sciință", care adese
ori se folosesce pentru scopurile 
cele mai stricăcibse, cum arată 
istoria otrăvirilor!!, ne mai vor- 
bindfi de îngâmfarea față cu alții, 
ce adeseori este legată de sciință, 
îngâmfare, care tocmai la cei în- 
vețațl nu arare-ori se găsesce.

Perthes scrise cătră unu amicii: 
Ceri se se respecteze învâțații. 
De sigurii, tota respectai u înain
tea învâțațilorii, der nu uita unu 
lucru: spiritu îmbelșugata, semțil 
adâncă, presimțire pentru cele 
înalte, esperiența lumei, fineța pur
tării, dibăciă și putere în lucrare, 
iubire de adeverii, cinste și iubire

așa încâtă la urma urmeloră n’ar fi mai 
putută trăi una fără alta. împreună se 
duceau la biserioă, împreună se închinau. 
Adese-orI Petronlia cetia cu glasă mare 
din cartea de rugăciuni, bătrâna bolbo- 
rosia după ea acele oe le audia și la 
înoheere amândouă se îmbrățișau ca doi 
copii mici.

Moșă Voinași lelea Catrina o lăsau 
pe fată din tâtă inima să le dee veci- 
niloră ajutoră. Din parte-i Novacă nu 
uita nicl-odată să pună mâna când vă
duva avea vre-o lucrare mai anevoiosă, 
și cu toții se bucurau de iubirea, ce domnia 
între Petronila și între bunica și le părea 
bine, că totă se mai găsesce cineva, care 
să mângăe pe biata babă pentru perderea 
nepotului ei. Ceilalți erau de credință, 
că pe fată o unesce cu bătrâna numai 
mila și prietinia, în care se pomenise. 
In faptă dragostea față de Pavelă prin
sese adânci rădăcini în inima Petronilei. 
Ea se gândea neîncetată la elă; ba nu 
de puține-orl se afla într’o stare ciudată 
de totă, așa încâtă nu se mai putea pri
cepe ea însăși pe sine.

Nu cumva o va fi uitat’o ? — Nu 
soiu cine-i spusese despre cătane, că ele 
îșl facă de obiceiu |fârte ourând cunos- 
cințe. Ore așa să fiă și cu Pavelă ? 

Simțea bine, oă așa ceva i-ar sfâșia su- 
fletulă și se ruga fără pregetă lui Dum- 
nedeu, ca să-i apere drăguțulă de ast
felă de lucruri.

Dâră o iubea și elă ou aceeași căl
dură? Credea că „da", deși nu-i mărtu
risise nicl-odată. Pare că ună glasă din 
lăuntru îi spunea, că așa trebue să fie. 
De multe-ori se întreba, dâoă va fi gâu- 
dindă Pavelă la dânsa; din parte-i pu
rurea dorea din adânculă sufletului său 
totă ce pâte fi mai ferioită pe lumea 
întrâgă. In astfelă de clipite, când do- 
rulă o ardea la inimă, ea venea de o- 
biceiu la bunica și nu se lăsa pănă ce 
nu o strîngea în brațe, și atunol dâmne 
multă se simțea de bine, de n’ar fi dată 
acea simțire pe comorile tuturoră împă- 
rațiloră de pe pământă! Ba în chipulă 
acesta-șl făcea milă și cu biata bătrână, 
căci îi mai topea ghiața dela inimă. 
Amândouă aveau ună singură gândă și 
o singură simțire — Pavelă; acestă 
nume le era mai scumpă decâtă ori și 
oe. Și cei d’imprejură îșl aduceau aminte 
de flăcău și le părea rău după elă; dâră 
foculă, patima fetei și ală babei, le lipsia. 
Cum tjică, ou toții îlă doreau și și-ar fi 
dată și cămașa de pe ei, numai să-lă potă 
avea din nou în mijloculă loră.

Nu sciu de unde auriseră, că ar fi 
cu putință să-lă răscumpere din cătane 
cu baul. Acestă gândă la făcu mare 
bătae de capă. Nu scieau săracii în ce 
chipă să adune paralele trebuinciâse. 
Bunica și-ar fi vândută bună bucurâsă 
ștergarele, cătrințele, ba chiar și cojo- 
culă din spinare, soootindă oă tote la 
ună locă voră fi dâră vrednice vr’o cjece 
zloțl buni, dâcă nu și mai bine. Petro
nila era gata să-și jertfâscă partea sa 
din casă, âră Novacă și-ar fi zălogită cu 
dragă inimă moșiâra pentru vr’o sută 
două. Dâră nici pomenire! Tâte aceste 
la ună locă abia-abia ar fi făcută pe 
jumătate din câtă le trebuea dreptă 
preță de răscumpărare. Baba întreba 
mereu, câtă ar mai fi de lipsă, dâcă și-ar 
vinde ea tâte bulendrele și tote sculele 
din casă ? încă șese sute de argintă nu 
suntă de colea și de și-ar fi vândută și 
sufletele din ei, totă n’ar fi putută scâte 
atâta amară de bani. In urma urmeloră 
se văcjură siliți să lase baltă planulă de 
răscumpărare și astfelă Pavelă totă că- 
tană rămase.

Nu mai auriseră sărmanii nimica 
despre dânsulă. Odată-șl aduse aminte, 
oă pâte le va scrie vr’o scrisâre. Așteptau 
prin urmare cu rîvnă grozavă; dâr as- 

tădl trece, mâne trece și de primită nu 
mai primeau nici o veste. Acum alte 
griji și temeri le chinuiau sufletulă din 
nou. Să-i scrie ei înșiși nu era cu pu
tință, de ore ce nu scieau unde se află.

într’o sâră omenii noștri se aflau cu 
toții la Novacă; numai feoiorulă bu
nicii lipsia. Era dusă în sată la lucru 
și nu se întârse acasă pănă sâra târdiu. 
Când intră la ai săi, Novacă începu a 
zîmbi și le dete de scire că le aduce 
ună răvășelă. îndată gâciră că trebue 
să fiă o scrisâre dela Pavelă, și în sfîr- 
șită mărturisi și de nou venitulă, că 
așa este. Scâse apoi hârtia din sînă și 
i-o tinse bătrânei. Baba o pipăi, o cum- 
peni, o cercetă bine din tâte părțile, 
apoi o strînse la inimă și-o dete Petronilei. 
Fata mai că sta să o sărute, dâră fiin- 
du-i rușine de ai săi, se uită puțină la 
ea și apoi o dete mamei sale. Văduva o 
tinse moșului, lângă care veniră și Luca 
și Mateiu, ca să vacjă și ei cartea bădi- 
cului din cătane. La urma urmeloră scri- 
sârea se întorse ârășl în manile lui Novacă.

Petronila fu însărcinată cu oetitulă 
hârtiei. Ii tremurau manile sărmanei fete 
ca varga și fu silită să tușâscă de mai 
multe-orl pănă să-și vie în glasă. Spuse 
din capulă locului, că nici nu soie oum 
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de Omeni, tote aceste potu s6-i 
lipsescă unui omu și totuși p6te 
fi unfl. mare învețatu.

Totu asemenea s’a pronunțatu 
și Seott despre aceea, cât de pu
țină valdre are singura cultivare 
a minții și chiar și talentulu de 
artistă fața cu fidelitatea în micu.

Talentuia nu e nicidecum rară, 
nici chiar geniulu. Der nici unuia 
nici celuilaltu nu ne putemu în
crede, decă nu se întemeieză și 
nu se razimă pe fidela împlinire a 
datoriei, ca tota ce este mare în 
orna. Acesta încredere singură 
pdte câștiga bună renume unui 
orna; pe unulu, despre care scii, 
că-și ține cuventulu, că-și împli- 
nesce îndatoririle, te poți răzima, 
și de aceea este acesta cea mai 
bună recomandațiă pentru totă 
vieța, mai bună chiar decâtu spi- 
rita și geniu. Căci acesta nu nu
mai că este cea mai înaltă înțe
lepciune, de cuprinde în sine și 
bre-care prudință. Henry Taylor 
cfice: bunătatea și sciința cores
punda adeseori una alteia, și decă 
se petrecd una pe alta, nu se în
tâmplă atâtu pentru aceea, că în
țelepciunea face pe orna bună, 
câta mai multa pentru că bună
tatea îia tace înțelepta.

Prin puterea, ce-o are simpla 
împlinire a datoriei, mulți bărbați 
au câștigatu adeseori o influință, 
ce întrecea multa talentele lord. 
Ei para a lucra printr’o putere 
ascunsă, care face minuni numai 
și numai prin aceea că este de 
față, precum flicea Burke despre 
ună bărbatu nobilă: Virtuțile sale 
au fostă mijlocele sale. Secretulu 
este, ca sd se semță, câtă de no
bile și înalte suntu scopurile u- 
noru bărbați ca aceștia; și astfeliu 
însuflețescu și pe alții și-i făcu 
să-i imiteze.

Deși fidelitatea în împlinirea 
datoriei își câștigă mai încetă re- 
cundscere, decâtu alte însușiri mai 
strălucite; pentru durată nu pdte 
se rămână ascunsă nici ea. Ea 
pdte fi rău înțelesă, prin răutate 
pdte fi luată într’altu chipu, ini
miciția și nenorocirea o potă în
tuneca pe câtva timpu; în cele 
din urmă însă totuși va afla stima 
și încrederea ce-o merită.

Și decă sciința n’ajunge, atunci 
nici simpla putere a voinței nu e 
de ajunsă, acesta din contră va 
trebui să flă condusă printr’o mul
țime de împrejurări, cari suntu 
mai multă seu mai puțină în pu

terea ndstră, mai multă însă prin 
noi înșine și nu numai în afaceri 
importante, ci mereu și neîncetată. 
Căci când e vorba de desvoltarea 
ndstră morală tote suntu însem
nate; și flă numai un firu de 
pâră, elu își ariincă umbra sa. 
Nimicii nu este mai fatală decâtu 
a te conduce după cuvintele: o- 
dată ca niciodată; din contră ne 
admoniază Ovidiu cu dreptă: prin- 
cipiis obsta. Se fi mu tari și să 
stămu tari, căci fiă-care lucrare, 
fiă-care gând, fiă-care simță eser- 
cită o influință neevitabilă asupra 
întregei ndstre vieți. Și unde 
lipsesce fidelitatea în lucrurile mici, 
atențiunea față cu lucrurile cele 
mai neînsemnate, acolo puterea 
spirituală, basa ori-cărei hărnicii, 
pdte deveni o adevărată urgiă. 
Consciențiositatea este care face 
pe bărbatu. Acesta o scia fdrte 
bine și Cromwell, când a cerută 
dela parlamentă se-i dea în locă 
de dmeni plătiți cu soldă, res- 
boinici adeverați „bărbați cari să-și 
facă o consciință din faptele loru.“

Și mai puțină decâtă simpla 
putere, fiă a cunoscinții, fiă a 
voinții ne pdte sprijini în împli
nirea datoriei ndstre puterea ba
nului. Am arătată deja mai susă 
că bogăția de obiceiu produce vi
ții, pe când virtutea cresce mai 
bine în pămentulă sărăciei seu 
al posesiunei fdrte moderate.

Cea mai bună avere este și 
rămâne caracterulu, care se înte
meiază pe fidela împlinire a da
toriei și se întregesce și se întă- 
resce printr’ensa. (ya urma.)

Nutrirea copiilorii începând dela nașcere.
Precum alte popore, așa și noi 

Românii, trebue se scimu, că nu
mai așa vomă pute forma o na
țiune puternică și numerdsă, decă 
vomă îngriji, ca persdnele tinere 
încă în frageda loru vieță se fiă 
bine îngrijite și crescute după re- 
gulele higienice, ce le pretinde 
corpulu omenescu.

Dintre datorințele cele nume
rose ale crescerei copiiloru, celă 
dintâi locă îlă ocupă nutrirea.

In anulă celă dintâi după nas- 
cere nutremântulu celă mai natu
rală este laptele. Laptele pdte se 
fiă dela mamă, dela doică, ori și 
dela vaci seu dela alte animale 
de casă.

Intre laptele mamei și între 

celă de animale însă este mare 
deosebire. Laptele dela mamă e 
celă mai potrivită nutremântă pen
tru copilu. In elă se cuprindă tdte 
acele părți chemice, din care se 
compune sângele, sucurile și or
ganele vitale ale corpului. Părțile 
nutritdre ale laptelui dela mame 
așa suntu împărțite, încâtă ele 
ușoră potă fi mistuite chiar și prin 
cele mai slabe organe ale copi
lului.

Laptele dela mame se com
pune din următorele părți che
mice :

Intr’o sută de părți de lapte 
femeescu se cuprindă :

apă.............................. 89.0 părți
zahară............................4.30 „
grăsime (untă) . . . 3.00 „
caseină (albușă) . . . 3.50 „
săruri diferite . . . . 0.20 „

la olaltă 100.00 părți.
Acestă composițiă a laptelui în 

decursulă alaptărei se schimbă, 
amăsurată recerințeloră trupeșei 
ale copilului. Dela 9 luni încolo, 
părțile nutritdre scadă, pe când 
cele apătdse se sporescă, prin ur
mare de aci încolo nici nu mai 
corăspunde cu pretensiunile nu
tritdre ale băiatului.

Dintre părțile aci amintite, 
caseina, care este ună felă de al- 
bumină, prin mistuire contribue 
la sporirea sângelui, la formarea 
țesăturiloră și la desvoltarea or- 
ganeloru. Untulă și zaharulă ser- 
vescă pentru formarea căldurei și 
a puteriloră de mișcare. Sărurile 
diferite întărescă osele. Apa, spo- 
rindă fluiditățile corpului, ajutoră 
mistuirea.

Nutremântulă celă mai bună 
ală nou născuțiloră fără îndoelă 
este laptele dela mamă. Fiă-care 
mamă sănetdsă are îndatorirea de 
a-și alăpta însă-și copilulă seu. 
Numai laptele mamei are puterea 
de a da copilului o desvoltare cum 
se cade. Numai acesta îlă pdte 
scuti pe elă de numărosele bdle 
primejdiose, mai cu semă de ne- 
mistuire și de diareă, cari în anulă 
primă alu etății răpescă cele mai 
multe jertfe din grupa numerdsă 
a copiiloră.

Nu-i permisă se alăpteze o 
mamă seu o doică, care e bol
navă, care sufere pentru pildă de 
hectică, de scrofulă, de lingdre, 
de stropșală și de sifilis (frență.) 
Aceste bdle trecă la copii și le 
pericliteză vieța.

Când o mamă din diferite cau
se nu-și pdte alăpta ea însa-și co

pilulă ei, nutrirea mai bine se va 
duce în deplinire prin doică. Nu
mai acea femeă pdte fi doică, 
care este deplină sănătosă, ceea 
ce medicii o potă constata. Bună
tatea laptelui dela o doică se pdte 
cundsce de acolo, că copilului îi mer
ge bine și e sănătoru. Copilulă 
slabă, palidă și reu hrănită, dove- 
desce, că mama ori doica lui nu 
este sănetdsă.

Intre timpulă de nascere ală 
doicei și între etatea copilului, ce 
voimă a-lăalapta se, nu fiă mai ma
re diferență 3—4 săptămâni. Lap
tele dela o doică, care a născută 
mai de multă, conturbă mistuirea 
regulată a copilului mai tîneră, 
produce vărsături și urdinări. Pen
tru ună copilu în vârstă însă co
răspunde o doica, care a născută 
mai de curândă.

Pe lângă sănetatea deplină 
dela o doică se mai recere să fia 
curată, cu buburuze de țițe bine 
formate, fără rană și fără crepă- 
turi și în fine să aibă lapte de a- 
junsă pentru nutrirea recerută a 
copilului. Muierile, cari au petre
cută mai multe nasceri, fiindcă 
sciu tracta mai bine cu băeții, 
suntă mai bune de doice, decâtă 
cele ce au născută întâia-oră.

îndată după nascere, copilulă 
n’are trebuință de nutremântu. La 
suptă se pune numai peste 5—6 
6re după nascere, adecă după ce 
și-a împlinită primulă somnă,atâtă 
de folositoră pentru elă, și după- 
ce mama lui s’a recreată de obo- 
sela nascerei. Decă copilulă se 
deșteptă mai curendu, decă plân
ge, seu e neliniștită, e semnă, că 
nu e bine înfășată, ori că cârpele 
îi suntă ude, seu murdare. Aces
tea trebuescu delăturate.

In acestă timpă de odihnă se 
facă greșelile cele mai mari din 
partea Românceloră nâstre. Fe
meile nepricepute esplică neliniș
tea copilului flicendă, că e flă
mândă și îndată îlă îmbulzescă 
la țiță. Altele credu, că nou năs- 
cutulă are trebuință de a se cu- 
răți la stomachă și pentru ca se-lă 
liniștescă, îi dau numai decâtă 
herbateuri ori sirupuri purgative. 
A da nou născuțiloră astfelă de 
medicamente este cea mai mare 
nebuniă. Din purgativele acestea 
ei capătă mătrici și curândă trecă 
din vieță. Pentru curățirea copi
lului, celu mai bună mijlocă este 
laptele mamei-sale, care în (filele 
prime după nascere apare în for-

s’o deschidă și că de bună sâmă nu vorft 
pricepe nici o bâbă din cele ce le va 
oeti ea. Când însă Novacii rupse pe
cetea și când cădu ună bilețelG pecet
luită, pe care era sorisQ negru pe albO: 
„aceste rânduri să le cetescă numai și 
numai Petronila!“ — i se făcu bietei 
întunerecG înaintea ochilorG, buohile și 
rândurile bâjbăiau unele printr’altele în
tocmai oa nisce furnici și numai greu cu 
greu îșl putu veni în fire. Totuși la zo- 
rulă celorlalți vîrî biletulQ în sînG, îșl 
aduna tâte puterile și începu a împăr
tăși cu glasG tremurătorG șirQ de șirG 
cucernicilorG săi ascultători.

Pavelă scriea, câtă a suferită, când 
l’au îmbrăcată cătănesce și nu l’au mai 
lăsată să se întârcă acasă, se închina la 
ai săi cu sănătate și le mulțămea din 
adânculă inimei pentru buna crescere, 
ce i-o dăduseră.

Bunica ceru să-i cetescă fie-care 
partiă de câte două sâu trei ori și cănd 
Petronila înceta, se puneau cu toții pe 
plânsă, așa încâtă cetitorea era silită să 
le dea vreme oa să-și potolâsoă lacrimile. 
Ba vorbindă adevărată, fata însăși avea 
lipsă din când în când de vr’o oâteva 
olipite, ca să-și ștârgă ochișorii, ca să-și 
dobândâscă glasulă din nou.

Le vestea mai departe flăcăulă, că 
din mila lui Dumnecjeu se află sănătosă 
și că neîncetată se deprinde cu armele. 
Că împotriva dușmaniloră nu fusese încă, 
dâră cumcă așa a pricepută, că acolo 
la bătae atâtă amară de dmeni îșl 
pierd vieța de nu se pote spune, și că 
elă așteptă din di în fi să fiă trimisă 
în focă și că nu scie ca pământulă oe 
se va alege de dânsulă.

Aice eră începu văietura obștescă, 
care crescu din ce în ce mai tare, când 
Petronila urmă cu cititulă : „pote că nu 
voiu ave parte să vă mai văijă pe lumea 
asta, dreptă aceea ertați-mă, vă rogă, 
decă v’am greșită cu ceva. Eu cată să 
mă gătescă de ciasulă morții“.

Ca încheiere îi îndemna Pavelă să 
nu-șl amărâscă inima pentru dânsulă, ci 
să se râge numai lui Dumnecfiu, precum 
se rogă și elă pentru ei. Le mai ficea, 
ca să-i sorie și ei câtă mai curândă și 
câtă mai mai pe largă; tot-odată le 
spunea, oum trebue trimisă scrisârea. Le 
poftea la toți norocă și sănătate, nu- 
mindu-i pe toți cu numele și nelăsândă 
afară nici măcară pe Luca și pe Mateiu, 
și le făgădui, că va rămânea în veci ală 
loră nepotă, fiu și prietină.

Tânără și bătrână era fărmeoată de 

scrisârea voinicului. Cu toții voiră să o 
mai audă încă odată și acuma îi veni 
rândulă lui Luoa. Bătrâna-șl făcea cruce 
și ținea una, că (jău, totă s’a schimbată 
lumea, când cetesce elă scrisâre străină 
ca pe apă, ună băiată eșită din scutece 
abia de erl, alaltăerl. Acum pe Luca îlă 
lăuda ea cum îlă lăuda, dâră de pri- 
copsâla nepotului său nu se putâ mi
nuna în destulă.

„Ce scrisâre, Dâmne, ce scrisâre!" 
striga din răsputeri săraca babă „câtă 
sunt de bătrân^ și lucru cinstită ca ăsta 
n’am mai vădută. Mărgăritară, nu alt
ceva. Pare că e căzania din Vinerea 
patimiloră, încâtă și petrele trebue să 
verse lacrimi, — Ce scrisâre, ce sori- 
sâre! “

Acum unii erau de părere, că Pe- 
trolina să le citâscă și hârtiuța ce o 
ținea ascunsă. Fata se roși ca para fo
cului deși ea singură nu scia pentru ce, 
și le răspunse, că pe biletă stă scrisă 
negru pe albă: „aceste rânduri să le ce- 
tâscă numai și numai Petronila!"

Bunica fu cea d’intâi, care se lăsa 
după pără; ea fise:

„Dâcă Pavelă vrea așa, apoi n’avemă 
oe face. Citesoe tu singură hărtiuța ce 
țl-a trimis-o, căci cine scie ce-țl va fi 

dândă de soire. Dâmne foresee să ne 
băgămă noi nasulă unde nu ne ferbe 
ola. De bună sâmă îți va fi soriindă ceva 
despre ale casei.u

In adevără toți credeau, că flăcăulă 
o ruga pe Petronila să facă bine și să 
dea mână de ajutoră bătrânei și lui No- 
vaoă; prin urmare îl dădură fetei bună 
pace și o lăsară să se ducă acasă, ca 
să-și citâscă scrisârea.

Ceilalți ai Petronilei mai rămaseră 
o lâoă, să mai povestâscă despre Pa
velă. Numai Luca și Mateiu o însoțiră, 
der fiindu-i somnă cum ajunseră acasă, 
băieții se ’nchinară și se puseră la o- 
dihnă.

V.
Nepoțica lui moșă Voina aprinse o 

așchiă de bradă, pe oare când o ținea 
în mână, când o punea pe masă, spriji- 
nindu-o de-o ulcică. In chipulă acesta 
îșl făcu lumină. Apoi se puse ou totă 
sufletulă ei pe cetanie. Cine ar fi pri
vit-o în aceste clipite, ușoră ar fi pu
tută ounâsce din ală ei obrază, din gu
rița și din ochișorii ei, ce-i scrisese 
flăoăulă.

Vomă ceti și noi scrisorea, lui Pa
velă, nu este toomai lungă și chiar dâcă
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mă de corastă și astfelu avendu 
grăsime în abundară, are e- 
fectu purgativă și curăță spur- 
culă din mațele copilului.

Este adeveratu, că în cele 24 
de ore după nascere încă nu s’a 
pornitu lapte la mamă, der pen
tru aceea copilulă trebue pusu re
gulată la sînulă ei. Suptulă copi-, 
lului, ca o anumită iritare, aduce 
în mișcare mai viuă circularea 
sângelui în țițe și laptele se por- 
nesce mai curendă.

S. Stoica,
medicii.

Gunoiultt.
III.

Grajdulă încă este de mare 
îusemnătate pentru producerea u- 
nui gunoiu bună, decă grajdulă 
e podită bine cu scânduri și are 
canală (scocă) pentru scurgerea 
udului, seu decă e bătucită cu 
pămentă cleiosă, prin care se nu 
pbtă străbate udulă; decă păreții 
și ferestrile încă suntă bine îngri
jite, ca s6 nu se producă curente 
de aeră prin grajdă: atuncî gu- 
noiulă produsă într’ună astfelă de 
grajdă este celă mai prețiosă.

Grămada de gunoiu trebue așe- 
Zată în apropierea grajdului; ea 
se face în formă rotundă, lungă- 
reță, seu pătrată. înainte de a 
se așecța gunoiulă, se face o grbpă, 
afundă dela o jumătate de metru 
pănă la ună metru; tundulă a- 
cestei gropi se pardosesce cu petră, 
seu se bătucesce pămentă cleiosă 
în ea. Lângă grbpa de gunoiu 
de cătră ușa grajdului, se sapă și 
pardosesce altă grdpă mai afundă 
în care se pbtă scurge udulă din 
grajdă și mustulă gunoiului. Din 
acea grbpă apoi se aruncă în timpă 
de secetă în fiă-care c|i mustă din 
acela pe grămadă, ca se nu se 
putrecjescă prea curendă. Totdeuna 
când se aruncă gunoiu prbspetă 
din grajdă pe grămadă, acesta 
trebue bătucită și ținută în ne
curmată jilăvelă.

Grămada de gunoiu trebue tă
cută la ună locă mai scutită de 
venturi și de sdre, ca se nu eva
poreze materiile nutritore din ea, 
și e recomandabilă să fiă plantată 
în apropierea ei câte ună frăgară 
(dudă), seu altă pomă roditoră, 
care pe timpă de secetă se-i țină 
de umbră și recbre.

Suntă încă mulți între eco
nomii noștri de vite, cari nu-șl 
facă grămezi regulate de gunoiu; 
suntă mulți, cari lasă gunoiulă de 
se mucecjesce în grămadă, eră 
mustulă se scurge pe uliță: aceia 
se asemănă nebunului din poveste, 
care aruncându-șl punga cu banii 
într’ună rîu, strigă în gura mare, 
că elă more de fome.

Gunoiulă ori că se transpbrtă 
pe agrii în stare prbspetă, adecă 
cum se scbte din grajdă, ori că se 
transpbrtă după-ce s’a putrecjită 
în grămadă. Gunoiulă prbspetă 
are ună efectă îndoită asupra să- 
menăturiloru; elă îngrașă agrulă 
și prin putrezirea lui încălcjesce 
și topesce unele minerale trebuin- 
cidse la desvoltarea semenături- 
loră. Gunoiulă prospetă nu e re
comandabilă la semenăturile de 
grâu, căci conține nisce ciuper- 
cuțe de bureți, cari atacândă gră
unțele seu bobulă de grâu, îlu 
facă de produce tăciune.

Gunoiulă putrec|ită îngrașă pă- 
mentulă mai tare, decâtă celă 
prospetă; elă înse are ună efectă 
mai trecătoră, deorece în ală doi
lea ană de recoltă, abia se mai 
potă simți urmele lui.

Atâtă gunoiulă prospetă, câtă 
și celă putrezită, după-ce se trans
portă pe agrii, se întinde numai 
decâtă, eră agrulă se ară îndată, 
ca gunoiulă se ajungă umedă în 
pămentă, pe care se-lă pbtă în
câlcii și nutri. Decă agrulă nu 
se pbte ara îndată, gunoiulă se 
face grămec|I pe agru, în mărime 
de câte ună cară una, și aceste 
grămeZl se acoperă cu pămentă, 
ca s6 nu evaporeze amoniaculă 
din ele.

Unii din agricultorii noștri facă 
din câte ună cară de gunoiu, dusă 
pe agru, câte 8—10 grămeZibre, 
pe care apoi le lasă uitate în ar
șița sbrelui, espuse venturiloră și 
ploiloră, pănă ce se scurgă tote 
materiile nutritore din gunoiu; 
prin o asemenea procedură sco- 
pulă gunoirei nu se pbte ajunge 
nici măcară pe jumătate. De a- 
ceea și auZimă adeseori Zicen-du- 
se: „am dusă atâtea și atâtea care 
de gunoiu și totuși am avută ună 
culesă seu secerișă slabă!“

Cu câtă ună agru este mai 
sterilă, cu atâtă ’i se dă mai multă 
și mai desă gunoiu, și cu câtă a- 
cela este mai roditoră, cu atâtă 
’i se dă mai puțină și mai rară. 

Cantitatea de gunoiu, ce trebue 
pusă pe ună agru sterilă de ună 
hectară, se calculeză de regulă la 
60 pănă la 80 de cară.

Gunoiulă se transportă pe a- 
grii de comună înainte de efep- 
tuirea sămenăturiloră; elă se mai 
pbte transporta însă și după să
vârșirea acelora.

Pe la noi s’au dedată agricul
torii a întrebuința la gunoirea 
pământului numai gunoiulă vite- 
loră, în alte țări, unde agricul
tura stă pe o treptă mai înaltă, 
se mai întrebuințeză încă și ma
teriile fecali, găinațulă etc., eră 
mai anii trecuțl s’a inventată în 
Francia ună gunoiu minerală, nu
mită gisimentă, prin gunoirea că
ruia se ajungă aprbpe totă acele 
resultate, ca și prin gunoirea cu 
gunoiulă viteloră.

Gunbiele mineralice, cum e: 
cenușa, sarea, varulă, gbipsulă 
etc. se transpbrtă pe agrii de co
mună după efectuirea sămenatului. 
Cenușa este celă mai prețiosă 
gunoiu mineralică, deorece ea con
ține materiile, ce plantele le-au 
absorbită din pământă în decursulă 
vegetațiunei loră. Și aci se ade- 
veresce principiulă că „în natură 
nimică nu se perde, nimică nu 
se creâză, ci totulă este numai o 
transformare și deplasare continuă 
a materiei și a forței.“ La acestă 
principiu ar trebui să reflecteze 
mai adese-orl și agricultorii noștri.

Agricola.

MULTE SI DE TOATE.
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Reguli de bunăouviință in seoululu alu 17-lea.

La anulă 1640, când archiducele 
Wilhelm Leopold a invitatei la masa sa 
mai mulți oficerl staționați în castrele 
militare din Viena, mareșalulă curții s’a 
văcjută silită a esplica următorele reguli 
de bunăcnviință, din cari se pdte vedâ, 
câte de înapoiata în cultură era lumea 
pe atun I:

„Maiestatea Sa cesaro-regescă s’a 
îndurată a se deoide, ca să invite la 
masa sa pe mai mulți dintre oficerl; 
deși la diferite ocasiunl în timpulă câtă 
ați petrecută aici, am avută adese-orl 
ocasiunea de a mă convinge, că cea mai 
mare parte dintre oficerl atâtă aici, câtă 
și între sine se portă în modă cultă, 
bărbătesce, cavaleresce și urbană, totuși 
avândă în vedere pe acei domnișori ne
ciopliți, a eăroră purtare lasă destulă de 
dorită, aflu de lipsă a recomanda tutu

rora spre luare aminte următorele re- 
gull de masă („mensur regulaire"), pre
cum urmeză :

1) Pentru oinstea Maiestății Sale,, 
fiă-care trebue să se înfățoșeze ou ar
mele și cu curelele curățite, în rocă și 
cu cisme curate și în stare de trezviă.-

2) La masă nu trebue să te legeni 
cu scaunulă și piciorele nu trebue să 
ți-le întinai pe sub masă.

3) Nu trebue să bei după fiă-care 
bucătură, oăol prin aoâsta omulă se sa
tură curendă; după fiă-care mâncare 
trebue să bei paharulă numai pe jumă
tate și înainte de a bea, omulă trebue 
să-și stergă gura și mustațele.

4) Nu trebue să te întinfll cu mâna 
în tăieră, nici să arunci osele îndărătă 
lângă scaună, ori sub masă.

5) Omulă nu trebue să-și lingă de
getele, să souipe în tăieră, său să-și sufle 
nasulă în pânjătură, ori să și-lă ștergă 
cu ea.

6) După ce isprăvescl ou mâncarea,. 
nu trebue să bei ca ună dobitocă, așa 
ca omulă să cadă de pe scaună, seu să 
nu fiă în stare a se soula dela masă și 
a se depărta de-a dreptulă.

*

Duelurile In Italia
Mania dueluriloră face progrese în- 

spăimentătâre în Italia. Dovadă faptulă 
următoră: La deschiderea sesiunei, mi- 
nisterulă justiției va fi silită să ceră ca
merei autorisarea de a urmări 17 de- 
putați acusațl d’a se fi bătută în duelă. 
Printre ei este și generalulă Gandolfi.

Trageri la sorți.
Losuri de stătu dela I860, 2 Nov. 

ser. 125 180 421 487 559 675 734 769 
1104 1210 1245 1324 1525 1613 2082 
2484 2550 2595 2727 2884 2914 2981 
3085 3143 3187 3356 3509 3733 3854
4025 4146 4190 4487 4588 4698 4724
5176 5273 5327 5344 5590 5727 5739
5885 6078 6114 6366 6436 6563 6811
6917 7186 7337 7490 7514 7551 7572
7598 7869 7884 8025 8069 8135 8144
8516 8541 8549 8553 8612 8676 8817
8842 8886 8900 8960 8984 9163 9236
9343 9395 9440 9460 9558 9787 9889
10175 10216 10391 10469 10506 10611
10791 10897 11059 12521 12800 12966
13066 13075 13623 13861 13869 13962
14220 14351 14408 14474 14981 15172
15355 15418 15518 15569 15662 15673
15953 16048 16205 16371 16558 16745
16768 16822 16843 16876 16917 17063
17300 17395 17640 17650 17780 17972
18053 18073 18285 18404 18421 18473
18484 18595 18781 18884 18899 19078
19103 19126 19442 19645 19765 19833

cuprinsulă ei nu ar fi de totă nou, de 
bună semă chipulă, în oare este alcă
tuită, nu trebue trecută cu vederea.

Etă-o, din cuvântă în cuvântă:
„Dragă Petronilo !

De multe ori aveamă de gândă să-ți 
spună o vorbă; der ciorile!, pare că era 
ună făcută de nu puteamă să-mi des
chidă gura nici într’ună chipă. Nu sciu 
sfiela să fi fostă său vr’o altă istoriă, 
destulă că rămăseiu cu vorba nespusă și 
așa mă apuca clipita, în care fuiu luată 
la cătane.

Acum mă pregătescă de plecată la 
răsboiu, unde, vei fi sciindă și tu, că 
este și morte și viăță, și n’așl vrea — 
ferit-a Dumnedeu! — să mă prăpădescă 
fără să-ți împărtășescă ce aveamă, ce 
amă și ce voiu avă la sufletulă meu câte 
4ile voiu mai trăi.

Petronilo!... Te... iubescă cu o iu
bire, pe care n’am mai simțit-o față 
cu nimenea pe lume. Pe bunica, pe 
taica, pe maică-ta, pe moșă Voina și pe 
frații tăi îi iubescă, dâră cu totulă în- 
tr’altă felă. Pe tine te amă neîncetată 
la inima mea ; cjiua, noptea mă gândescă 
la tine și nu soiu cum mi-se pare, că 
n’ar fi pe lumea lui Dumnedeu mai mare 
fericire, decâtă când amă fi pururea îm
preună. Și, 46u> de-așl sci, că tu nu-țl 
aduci totă asemenea aminte de mine, 
m’așl prăpădi și nu altceva. Dreptă a- 
ceea iubita sufletului meu, fiă-țl milă de 
tinerețele mele și păstreză-ml dragostea 
pănă mă voiu întoroe acasă.

Nu uita să-mi scrii vr’o câteva rân
duri, în care să-mi areți ce hotărîre ai 
luată, ca să sciu ce viitoru să-mi alegă. 
De-mi vei trimite veste, care să-mi în- 
oăldescă inima, să scii, că-mi voiu pune 
nădejdea’n Dumnedeu, îmi voiu oțeli pu
terile și voiu îndura cu răbdare tote nă
cazurile, ce ar pute să cadă pe capulă 
meu. Crede-mă — îți jură pe totă oe 
amă eu mai scumpă pe lume, pe sufle
tulă meu, pe partea mea din raiu, — 
că nu-mi voiu schimba niclodinioră sim
țirile și nu te voiu înșela nici într’ună 
chipă. De cumva voiu avă norocă să 
scapă tăfără din bătae, se scii, că cum 
vom sosi acasă, te voiu cere negreșită 
de la ai tăi și astfelă de vei voi tu, ne 
vomă uni pentru totdeuna. De cumva 
însă a fi să peiu prin locurile străine.... 
să nu grăesoă într’ună ciasă rău..., să 
scii, că nu voiu muri supărată, de 
bre oe crecju, că totuși va mai fi ună 
locă, în care vomă pute petrece împreună.

încă odată, iubesce mă, dragă Pe
tronilo, îngerulă meu, suflețelulă meu, 
precum te iubescă și eu pe tine.

Ală tău pănă la morte și după mărte. 
Pavelă".

„Nu-țl uita de sărmana bunică și 
de taica!, Te voiu despăgubi la întor- 
cere cu prisosință pentru tote ostene- 
lele, și de bună semă ceea ce nu voiu 
pute face eu, va împlini celă de susă 
cu prea puternica sa mână. Năframa ce 
mi-ai dăruit-o la PascI o portă cu mine 
și o păstreză ca pe ochii din capă. 
Bagă de semă, te rogă, să nu-mi facă 

hainele molii. Mă închină la toți cu multă 
sănătate,... eră câtă te privesoe, ertă mă, 
decă-țl trimită cea dintâi sărutare. Nu
mai prin scrisore, nu altcum".

Isprăvindă cu cetitulă, Petronila 
apropia hârtia de buze și o săruta cu o 
căldură nemai obicinuită pănă atunci. Ar 
fi în stare să o mănânce. O stringea a- 
cum la pieptă, acum la inimă cu atâta 
putere încâtă mă miră, cum nu șl-a 
ruptă vre-o costă în foculă ei celă 
grozavă. Așchia era pe sfârșite și acum 
flacăra mai mai că atingea de masă, 
dâr de unde se se misce fata ndstră; 
din partea ei putea să ardă casa cu to
tulă. Ce voia să mai scie ea din lumea 
din afară, când simțea în lăuntrulă său 
cea mai fericită lume, cea mai bogată 
de farmece și de minuni! Din nou în
cepu să citescă înveselitdrea scrisbre, fiă 
care cuvântă îlă înghițea cu o sete ne
spusă și-lă rostea și din graiu, întocmai 
ca într’ună dulce visă de dimineță; cu 
ună cuvântă se simțea într’o stare mai 
ciudată decâtă ori și când în vieța ei.

Numai când audi că ai săi se în- 
torcă acasă, asvârli în cuptoră așchia, 
care lăsase urme pe masă; ascunse bi- 
letulă în sînă și se puse în ghenunchl, 
ca să-și facă rugăciunea din ’nainte de 
culcare.

Nu e greu de gâcită, că numele și 

chipulă lui Pavelă se amesteca printre 
„tatălă nostru", și „sfinte dumuedeule" 
și „acum slobozesce", de nu se mai în
țelegea nimică din totă închinăciunea. 
Mereu începea fiecarea rugăciune dela 
începută și numai cu greu cu greu o 
scăse însfârșită la căpătâiu. Cu totulă 
altfelă merse când rosti vre-o câteva 
cuvinte pentru Pavelă. Cu atâta fooă, 
cu atăta frumseță și curețeniă de inimă 
fu însoțită acestă rugăciune, înoâtă de 
bună semă a trebuită să pătrundă pănă 
susă, deasupra noriloră. In aceste clipite 
i-ar fi plăcătă să-i spue iubitulă său și 
din gură aceea ce-i scrisese pe hârtiă 
din parte-i se simțea în stare să răspundă 
flăcăului fără pică de sfielă.

Ce n’ar fi dată, sărmana, să fiă lângă 
elă și să-i liuiștâscă sufletulă atunci în
dată! Der deocamdată acâsta era peste 
putință și trebuea să se mărginescă nu
mai la sorisă. Insă cu pusulă pe hârtiă 
nu avea să mârgă totă așa de lesne ca 
și cu graiulă viu. Trebuea să se gândescă 
mai întâi și mai întâi câtă mal bine, apoi 
să încâpă cu scrisulă. Se munci ea cu 
gândulă totă nopți cică, cu tăte acestea- 
o apucă diminâța fără să se fi hotărîtă/ 
la vre-ună felă.

(Va urma. I. Urban Jarnik.
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19872 19881 18891 19931. Tragerea ur
mător® la 1 Febr. 1892.

Crucea r. ung. 31 Oot. Ser. 135/64 
145/77 336/26 390/78 416/75 456/92 
548/91 680/22 840/98 956/65 1077/47 
1172/35 1332/12 1361/50 1488/65 1547/64 
1673/57 1694/45 2149/60 2154/ 4 2356/70 
2668/52 2775/91 2945/87 3102/20 3223/44 
3645/27 3703/44 3816/26 3904/66 4331/60 
4338/45 4395/37 4572/614593/12 4852/87 
4923/32 5046/70 5313/59 5707/46 5728/53 
5861/96 5916/59 5917/715984/92 6056/65 
6176/76 6403/96 6690/85 6733/79 6744/81 
6767/99 6913/10 7054/85 7065/39 7119/43 
7222/18 7589/15 7601/98 7616/67 7717/77 
7975/73

In amortisare ser. 122 215 308 454 
918 1222 1341 1607 1629 1671 1736
1838 2516 2980 3266 3577 3967 4271
4563 4619 4778 4900 5095 5467 6133
6247 6904 7149 7848

de Rakony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sitto mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr' 
nsă transito ușdră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țep6să grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbăscă grea dela 44—45 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 43—44 cr. transito 
ușdră dela 42—44 cr. Porci îngrășațl de unii 
ană. dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 41/a.

Bursa din BucurescT din 3 Novembre.
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■Valoxi °/o cnmre
Rentă română perpetuă 1875 5% 99.'/,
Renta română amortisabilă . . 5°/o 97.‘/;

83.’/.dtto................................... • 4%
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o 102.‘/4
Oblig, de stată C. F. Române 6°/o

idem idem . . . . 4°/o __ _
Imprumutulă Openheim 1866 . 8°/o --  --
Imprumutulă Oraș. BucurescI . 5°/o _ t__

idem idem din 1884 93. V,
idem idem din 1890 5% 95.—

Impr. or. B. cu prime Loz. fr. 20
Credit fonciară rurală . . . . 7°/o

idem idem . . . . 5°/o 99.*/ 4
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7°/o 103.—

idem idem . . . . 6°/o 102-—
idem idem . . . . 5% 93.3/,

84.0Credit Fonc. Urban din Iași. . 5"/n
10 fr 
V.N.

Oblig. Casei Pensiunilor ir. 300 275.—

Banca Națion. uit. div. 83.— 500 1495
Dacia-România uit. div. 30 lei 200 371 

375.-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. 15 1. aur 200
Societ. de Constr. uit. div. . . —
Societ. de Hârtie uit. div. . . — ____
Agio în Bursă.............................. — ____
Rubla de hârtie......................... _

Banca Națion. a României —
Scompt...............................................
Avansuri pe efecte.................... 6°/o
vansuri pe Lingouri.................... 6%

CONCURStJ.
La Comitetulă subscrisă suntă va

cante trei ajutore dela societatea „Tran
silvania", menite pentru ucenici meseriași 
români, cari înveță aici în Brașovă.

Reflectanții au să așternă Comite
tului subscrisă pănă la 5 Dec. n. a. o. 
următdrele documente: atestată de bo
teză, atestată de sărăcie, stestată de 
șcâlă și contractulă încheiată cu măestru.

Comitetulă Assciațiunei pentru spri
jinirea învăț. și sod. rom. în Brașovă.

N. P. Petrescu, Ars. Vlaicu,
preș. secretară.

(Cu cea mai deplina încredere) se 
pdte întrebuința ună medicamentă d® 
casă în contra boleloră de stomachă, 
când sute de scrisori de mulțămire do- 
vedescă efectulă escelentă. — „Balsa- 
mulă de vieță (Lebensbalsam) ală 
lui D r. R o s a “ din farmacia lui B. 
Fragner în Praga se bucură de aceste 
dovec]! fdrte numărose, căci scrierile de 
mulțămită se înmulțescă pe fiă-care cji- 
Balsamulă de vi6ță ală lui Dr. Rosa 
celă adevărată este de căpătată aprdpe 
în tâte farmaciele din Austro-Ungaria.

Bursa flemărfurldinBudapesta d®ia 3 Nov., n. 1891
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t. Prețulă per

100 chilogr.

dela | pftnA

Grâu Bănățenescă 80 Il.15 11.85
Grâu dela (Tisa 80 11.15 11.35
Grâu de Pesta 80 11.10 11.30
Grâu de Alba-regala 80 11.15 11.35
G râu de Bâcska 80 11.15 11.35
Grâu ung. de nordă 80 -.—

d
5 2 Prețulu per

Semințe vechi 5 M 100 ohilgr.
ori nouă o O e. dela pănă

Săcară 70-72 10.10 10.25
Orză nutreță 60-62 6.25 6-60
Orză de vinars 62.— 6.80 7.30
Orză de bere 64.— 7.50 8.90
Ovăsă 39.41 6.25 6.50
Cucuruză bănăț. 75 6.50 6.55
Cucuruză altă soiu 73 6.44 6.55
Cucuruză H —
Hirișcă H — 5.65 5.90

Cursulă
Producte div. Soi uit

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur 44- 48.—
— francesă
— —.— _ e —

»> roșiă 52- 55.-
Oleu de rap. rarinată duplu 37-50 38.—

(D Oleu de in 6-75 7.—
Uns. de porc dela Pesta 55-50 57.5C

hC n dela țâră — —.—
o' Slănină sventată 48- 47.—
a afumată 54- 56.-o Său 37- 38.-
8 Prune din Bosnia în buțl
v—1 H din Serbia în saci

<D Lictară slavonă nou 17-75 18.25
n bănățenescă

3 Nuci din Ungaria
5" Gogoși ungurescl
£ serbescl

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

Ceară de Rosenau 138- 14n
Spirtă brută 20-75 21 25

Drojdiuțe de spirt 21-75 22.25

TergulQ de rîmători din Steinbruch. La 1 
Nov. n. starea rîmătoriloră a foștii de 131,260 
capete, la 2 Nov. au intrată capete și 
au eșită 2632 rămânendă la 3 Nov. unii nu
mără de 128698 capete. — Se notâză: marfa un- 
gwr&că veche, grea dela pănă la cr. 
marfă ungwr&că tineră grea dela — cr. pănă la 
46— cr., de mijlocii dela 46 cr. pănă la 47— cr 
— ușoră dela 45— cr. pănă la 46— cr. — Marjă 
țerăn&că grea dela 43 pănă la 44 cr. — de 
mijlocii dela 43 cr. pănă la 44 cr. uf<5rd! dela 
43 — cr. pănă la 45 cr. — Marfă de România

Cursulii losuriloru private din 3 Nov.
cump. vindo

Basilica 6.35 6.8
Credită .... 184.75 185/5
Clary 40 fl. m, c. . 52.75 53.75
Navig. pe Dunăre . 120.- 123.—
Insbruck .... 23.25 24.25
Krakau .... 22. 22.50
Laibach .... 22.— 23—
Buda .... 53.50 54.50
Palfiy .... 52.50 53.50
Crucea roșie austr.. 16.75 17.20

dto ung. . 11.— 11.35
dto ital. 12.- 12.70

Rudolf 19.50 20.55
Salm 59.- 60.-
Salzburg .... 24.— 25.—
St. Genois 61.— 63.—
Stanislau .... 27.50 29.50
Trieitine 4*/,%  100 m. c. 130.— 133.—

dto 4% 50 59.— 61.-
Waldstein 36.— 37.-
Windischgrătz . 48 — 49.-
Serbescl 3°l0 37.75 38.25

dto de 10 franc! —.— —.—
Banca h. ung. 4°/0 . 113.50 114.-

Cwrsulu pfieței Brașovn
din 5 Noemvre st. n. 1891.

Bancnote românescl Cump, 9.29 Vend. 9.32
Lrgintă romănescă - „ 9 22 9.27
■<apoleon-d’orl - - „ 9.30 r 9.34
Lire turcescl • • „ 10.50 n 10.55
Imperiali .... „ 9.50 n 9 55
SlalbinI .... „ 5.40 5.45
ieris. fonc. „Albina1* 6% —.— n

ti h n ^°/o n n —.—
iluble rusescl - - » „ 121.— n 122.-
iâărcl germane - - ,, 57.40 57.75
Discontulă 6—8% ps anh.

Cnrsnlti la bursa din Viena
din 3 Noemvre a. c. 1891

Aanta de aurii 4°/0 ..... 103.35
Renta de hârtiă 5°/0 .... . . 100 95
imprumutulă căiloră ferate ungare -

aurii ......... 115.90 
dto argintii - - - ■ • 98.—

Vmortisarea datoriei căiloră ferate de
ostii ungare [1-ma emisiune] - - 111.—

Imortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare [2-a emisunei] - -

Amorf isarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) ■ «

Honuri rurale ungare ..... 90.40
Bonuri croato-slavone ..... 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ....... —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.10 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se*

ghedinului - - 129.70
Galbeni împărătesei- - - ... 5.59
Napoleon-d’orI ........ 9.36
Mărci 100 împ. germane ■ ... 57.82'/,
Londra 10 Livres sterlinge ... 117.73

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactorii responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Dr. Carol Flechtenmacher
se va muta cu locuința încependă dela 1 Decemvre st. n. 1891 încolo în

Cetate, piața mare, colțulu dela Tergulu 
Pomeloru Nr. 18, etagiulu I.

(Dăsupra prăvăliei lui Demeter Eremias, Nepoții)
Intrarea din strada Hirscher Nr. 2.

Ordineză, afară de Dumineci și serbătorT, în tote dilele dela liy2 pănă 
la I2y2 din di.

(Frager TTr.ivexsal-TîaiissalIce)

Ajutorii grabnicii și siguru
pentru

SUFERINȚE DE STOMACHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

curiloră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja 
pretutindenea cunoscutulă și plăcutulă

„Dr*  Rosa’s Lebens-Balsam64.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tă" 

măduitore să dovedesce ca f6rte folositoră în contra tuturoră greutăjllorîi de mistuire 
cârcei de stomachiî, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilorU, haemorhoideloru etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
medieanientu de casă poporalii.

Sticla mare costă 1 fl., mică 50 cr. 
Jttii de scrisori de recunoscință stau la disposițiă! 

FIȚI ATENȚl!!!

Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiecare sticlă cu Dr. Rosa’s 
Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învelită în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din farmacia „zum schwarzen Adler", B. Fragner, Prag, 205—3“ în 
limba germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provădute cu alăturata 
marcă a ^.brieei luată sub scutulă legală.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabilă sS p6te procura numai în

Eîeposîtixlix piixxoipalix alîx pxod.1xcetox13.lxLl

B» Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adler“

Prag 205—3.
In Budapesta: la farmacia I. von Torok.
Tote farmaciile din Brașovu, precum și tote farmaciile mai mari din mo- 

narchia Austro-uugară au deposite din acestă balsamă de vieță.

Totă de acolo se pote avea:
Alifia de casă universală de Praga

unu medicamentă sigură și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 
în contra tuturoră inflamațiuniloră, răniloră și umflăturiloru.

Acesta se ’ntrebuințeză cu succesă sigură la inflamațiunl. la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțeloră cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă- 
riturl, umflături, tumdrea glanduleloru limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile, 
umflături, întăriturl se vindecă în timpulu celă mai scurtă; la cașuri însă, unde s’a 
formată deja puroiu absdrbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.

In. cutiore ă, 25 și 35 cr.
FIȚI ATENȚI I

De 6rcce alifia de casă universală de Praga să imiteză 
forte desă, facă pe fiecine atentă, ca singură numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acesta este numai 
atunci veritabilă, decă cutiorele din metală galbină, în cari

se pune, suntă înfășurate în hârtiă roșiă pe care s’află tipărită în 9 lîmbl esplicați- 
unea cum se se întrebuințeze. împachetate și în cartone vinete — cari suntă prove- 
dute cu marca fabricei de mai susă.

Balsamu pentru audu.
(Că-elxox-ZBalsaxxx)

Celă mâi probată și prin multe încercări celă mai temeinică medicamentă 
pentru vindecarea audului greu si spre redobândirea audului perdută. 1 Flacon 1 fi. 

603,26—12

I ~ ANUNȚ. =
8 DENTISTUL OR- GUST
xwA

ține consultațiunl dela 9—12 și dela 2—5 6re

TERGULU POMELO RU No. 93 «
Scoterea dințiloru cu și fără de narcosă.

Plombarea dințiloru cu Cementii, argintii și aurii. v
Dinți artificiali. 456 V
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Seiden-Grenadines, fd?^ unb farbig (aud? alle 
țarbcn) 95 kr. bis fl. f).25 p. 2Tlct. (in 18 Uzitai.) — uerfenbet roben= 
xueife porto= unb joUfrci bas ^abrif==Ddpot G. Honneberg (If. u. K. £?oflicfcrant), Ziirich. 
ÎTlufter umaebenb. 33riefe fofiett J0 fr. porto.
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J694.2-2

ANUNȚ
(ffi) Subsemnatulă am ondre a aduce la cunoscința 
ra onor, publică, cumcă în Brașovu Strada orfani- 
® lorii (Sclieilorii) Nr. 5 se află 

| Magazinele mele 
© asortate cu totu felulu de mărfuri de pescărie,

X d. e. morunu, somnu, crapă, cegă, șalău (prospetu 
Ai și sărată), Heringi mari și mici, icre negrii și roșii, 
X (moi și tescuite) lapardonu flacherdă), precum și 
X mărfuri de coloniale: d. e. Măsline, roșcove și 
X stafide, asemenea și lână (țigae și țurcană) nelu- 
8 erată și mițe, în fine și pielărie brută de oi și 

vite, fiindu totdeuna gata a vinde en gros et en 
8 detail cu prețurile cele mai moderate și voiu exe

cuta comande în aceste branșe aci în Ungaria 
0 și în tote statele din Europa, câtă se p6te mai 
A promptă.

Așteptându cea mai numerdsă cercetare,
mă recomandă

Brașovă, Noembre 1891.
Gu distinsă stimă,

Vasiie N. Bidu
comercianta.

8 0 specialitate necomparabilă
W între tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate

este
pj apa zncLiz^eralei de

REPÂT“55
oare în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonic se bucură de o valore medi
cinală fârte mare și de ună renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „Ulepat44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloră respirătore, în contra 
maladieloră rinichiloru și a beșicei etc., are ună efectă admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscută ca remediu solvatoră neprețuibilu.

Celu mai curatu și binefăcătorii producții naturalii, 
g! 5“ Ca Itorvixtâ adecă, Jj cutii cu vinii. "îgsrg 

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

Șampagmilti apelor! minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VIII 

din anulă 1890, apa minerală de Kepât44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legiloră sanitare.

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

Apa minerală de „ERe|lăt44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu totă stima
Administrațînnea îsvorului

Josef Gyorgy,
662,50—38 Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12,

„Asociațiunea de magazinu din Brașovu 
cu responsabilitate limitată ’.

La „Asociațiunea de magazin! din Brașovă cu respon
sabilitate limitată41 este de a se ocupa postulă vacantă de 
directorii dirigentu și contabilii. Emolumontele suntu: pentru 
directorii 1600 fl., pentru contabilii 800 fi. salarii anualu; 
mai departe capătă aceștia în sensulu § 30 ală statuteloru 
tantiemele prevecțute. Concurenții capabili de a depune cau
țiune voră ave a’și adresa ofertele lorii în scrisă — cu in
dicarea ocupațiunei de pănă acum și despre cunoscința de 
limbi — la președintele Asociațiunei, domnulii Gustav Eitel, 
pănă la 12 No&mvre a. c. I . . _ , , bI

3
Am onore a face cunoscută, că am luată în regiă pro- |^j 

priă restaurațiunea din vila Kertsch, care pănă acum a foștii -j 
condusă în socotela berăriei Habermann, și că dela 1 Noem- L: 
vre n. c, potă servi pe on. publicu cu bere din I-a berăria 103 
ungurescă pe acții din Steinbruch, precum și cu niâncărî bune 
și gustose, precum și cu alte băuturi cu prețuri modeste.

Rugându-me respectuoșii pentru sprijinulu on. publică 
me recomandă

Cu totă stima,

Gustav Forkert.

Marea is: n sruta!
New-York și Londra n’au lăsată necruțată nici continentulă euro- 

penă și marea fabrică de argintăriă s’a vădută necesitată să dăruiască 
întregulă ei deposită în schimbulă unei răsplate mici pentru muncă. 

Eu suntă împuternicită să îndeplinescă acestă mandată.

Eu dăruescii
prin urmare ori cui, fiă bogată ori săracii, următărele obiecte pentru 
mica sumă de fl. G. 60. și adecă :

cuțite fine de masă cu lamă veritabilă englesă. 
furculițe de argintă patentă americană dintr’o bucată, 
linguri de argintă patentă americană, 
lingurițe de argintă pentru cafea patentă americană, 
lingură de argintă pentru supă patentă americană, 
lingură de argintă pentru lapte patentă americană, 
cescl Victoria englesescl, 
candelabre de masă, 
strecurătore pentru ceiu, 
zaharniță,

42 bucăți la ună locă.
T6te cele 42 de obieote susă amintite au costată mai înainte fl. 

40 și aoum se potă cumpăra pe prețuia bagatelă de fl. 6.60. Argin- 
tulă patentă americană este ună metală albă, care îșl păstrăză colorea 
argintului 25 de ani, despre ceea ce se garanteză.

Cea mai bună dovadă, că acestă inserată nu e

o șarla/teixiiă
mă simtă îndatorată în publică, că ori cine, căruia nu-i convine marfa 
îi trimită banii înapoi, nimenea însă să nu trecă ou vederea oca- 
siunea acesta favorabilă de-așl procura acăstă garnitură pomposă.

Se trimite numai cu rambursă poștală său cu trimiterea înainte 
a sumei.

Cu deosebire recomandă prarulQ de curățită aceste obiecte, o cutie 
dimpreună cu indicarea folosirei costă 15 cr.

P. Perlberg’s Agentur 
fer verein. amerik. PaM-SlberwaareD-Falmk, 

Wien, II. Rembranstrasse 33.

Estrasu din scrisorile de muițămită:
Am fostă forte muițămită cu trimiterea D-Vostră a 42 buoăți cu 

6 fl. 60 cr. și Vă rogă să mai trimiteți următorele obieote.
Trie st, 1 luni 1891. Ernest cav. de Fumfie.

Am primită tacâmurile de argintă patentă, sunt pe deplină mui
țămită cu acestea, și vă rogă să ml trimiteți încă următârele.

Taucz, Ungaria, 26 Martie 1891. Conte Fridel Konlgsegg.

i

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă,


