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Brașovii, 2 Noemvre st. v.
Din tdte părțile, dela mec|ă- 

nopte și aie4ă-4b dela apusfi și 
dela resăritu n’au4imu vestindu-se 
decâtu dorința de pace și speranța 
în susținerea și asigurarea ei.

Nu de multu și-a desfășurată 
ministrulu-conducetoru alu Italiei 
programulu seu de pace în vorbi
rea sa dela Milanu, descriindu sta
rea generală a lucruriloru ca fdrte 
priincidsă păcii, er curendfi după 
densulti întâiulu ministru alu An
gliei, marchisulu de Salisbury, a 
asigurată asemenea, că nu vede 
pe ceriulă politică europenă nici 
celă mai mică noră, care ar ame
nința a4î pacea.

In răspunsulă, ce l’a dată cu 
ocasiunea primirei delegațiunei 
austriaco și ungurescî, Majestatea 
Sa monarchulă nostru asigură ase
menea, că de pretutindeni s’arată 
numai semne de pace, dâr o face 
cu nisce vorbe precaute, decla- 
rândă totodată, că încă n’a suc- 
cesă de a se delătura periculele 
situațiunei politice europene ori 
de a se pune stavilă înarmăriloră 
generale.

Acestă parte a vorbirei împă
rătesei, — care se deosebesce de 
declarările, prea încre4ute în sta
tornicia vrem urii oră pacmice, ale 
miniștriloru de Rudiai și Salis
bury — a cășunată atâtă la Viena, 
câtă și la Berlină îngrijiri. Găsiră 
adecă și ici și colo, că prospec
tele, ce le face acelă discursă ală 
tronului susținerii păcii, suntă tur
bure și seriăse, ceea ce avu ca 
urmare, că atâtă la bursa vienesă, 
câtă și la cea berlinesă au scă- 
4ută valorile cursuriloră.

Dorința de pace a monarchu- 
lui nostru remâne înse cu tbte 
astea mai presusă de orl-ce îndo- 
ielă și deocamdată este liniștitoră 
faptulă, ce l’a amintită Majestatea 
Sa cu mulțămire, că adecă Aus- 

tro-Ungaria susține cele mai ami- 
cabile raporturi cu tote puterile.

Mai multă chiar decâtă asigu
rarea de pace va mulțămi pe po- 
pbrele împărăției ceea ce a 4i0h 
monarchulă despre stăruințele,.ce 
se facă pentru ca să înceteze o- 
dată grijile și sarcinile de astă4l 
și să se curme costisitărele înar
mări generale. Numai de ar fi în
coronate de succesă stăruințele în 
direcțiunea acesta!

Intr’aceea trebue să purtămă 
mai departe sarcinele, ce ni le 
încarcă în spinare pacea înarmată 
de a4i, și sub a căroră povară 
stămă să îmbrâncimă.

Der deca purtămă sarcina fără 
să mai cârtimă, ca cetățeni cre
dincioși ce suntemă, sene gândimă 
și la drepturile năstre și să pre
tindeam recunâscerea și respec
tarea loră.

Și acâsta trebue să-o facemă 
cu atâta mai vertosă, cu câtă 
timpulă de pace voiescă dușmanii 
limbei și ai naționalității năstre 
să-lă folosescă pentru realisarea 
planuriloră loră de maghiarisare. 
Ne-au spus’o și ne-o spună ne
curmată foile loră, că de aceea 
mai alesă dorescă să se susțină 
pacea timpă câtă mai îndelun
gată, ca să-și pătă realisa progra- 
mulă loră.

Care este programulă adver- 
sariloră noștri, scimă și ne con
vingeam 4îlnică. Der programulă 
nostru cum este privită și urmată 
de noi? Cum ne apărămă noi Ro
mânii în contra sistematiceloră 
nisuințe de cutropire ale adversa- 
riloră noștri?

Privindă jură împrejură tre
bue să mărturisimă, că nu vedem 
pe frații noștri români lucrândă 
așa precumă se cuvine și precum 
se cere în vremile grele de a4l, 
mână’n mână cu credință tare în 
isbânda dreptății.

Ne întristeză lucrulă acesta 
tocmai așa de multă, pe câtă de 
multă ne mâhnesce când băgămă 
de semă, că și între conducătorii 
noștri vrea să se vîre intriga și 
îngâmfarea egoistă, care pune 
pofta și ambițiunea unora mai 
presusă de marele interese ale 
luptei nostre naționale.

Neajunsurile, păcatele și slăbi
ciunile ndstre proprii trebue să 
le cunăscemă mai întâiu ca să 
putemă să ne îndreptămă. Și pănă 
ce nu vomă dobândi acestă re- 
sultată să nu ne liniștimă.

Căci dela tăria legăturei dintre 
noi și dela buna năstră înțelegere 
în luptele 4ilni°e pentru dreptă 
și libertate atârnă viitorulă nostru 
succesă.

Decă der timpulă de pace ad
versarii noștri voiescă să-lă folo
sescă pentru a’și realisa scopurile 
loră despotice, noisă lucrămă spre a 
zădărnici acele scopuri, cari tindă 
la maghiari sarea năstră.

Acesta însă numai așa vomă 
pute-o ajunge, decă înainte de 
tdte vomă fi stricți și neînduple
cați față de noi înși-ne și de slă
biciunile ndstre. Căci ce ar fi de 
noi decă am suferi ca intriga seu 
rea voința să-și vîre aculă veni- 
nosă între noi?

Să iolosimă der timpulă și să 
căutămă a ne întări în întru, ca 
să putemă cu atâtă mai ușoră 
zădărnici uneltirile adversariloră 
limbei și ai naționalității române.

CRONICA POLITICĂ,
— 2 (14) Novembre.

— In ședința dela 11 Novembre s. 
n. a representanței comunale din Praga 
s’au încinși! vii discuțiuni între Cehii ti
neri și Cehii bătrâni. Unii deputată din 
partida Cehiloră tineri ceru din nou ca 
stradele orașului Praga să aibă, numai 
table cu numirea loră în limba cehă și 

că invitările la ședințele representanței 
comunale să nu se facă ca pănă aoum 
în limba germană și cehă, ci numai în 
oea oehă. In representanța nostră, efi8® 
deputatulă cehă, se află numai ună Ger
mană, acesta nu trebue luată în consi
derare. Ar trebui ca pentru oei 89 re- 
presentanțl comunali invitările să se li- 
tografeze, dr pentru singurulă germană, 
oare de 40 de ani este stabilită în Praga 
și ai cărui oliențl suntă aprâpe numai 
cehi, să i-se scrie în limba germană. An
tisemitule Brzeznovslty, se declara în 
contra unei astfelă de escepțiunl pentru 
ună singură Germană. Primarulă din 
Praga trebue să facă aceea ce face și 
primarulă din Reichenberg. Lupta tre
bue urmată pănă la ouțită, oohiu pentru 
oohiu, dinte pentru dinte. — Primarulă 
orașului Praga propuse ca invitările să 
se redacteze ca și pănă aoum, în ambele 
limbi. Punendu-se propunerile la votă, 
se hotărî ca în viitoru stradele orașului să 
pdrte numiri numai în limba cehă. Propu
nerea relativă la invitările la ședințele 
representanței comunale, s’a înaintată 
oonsiliului orășănescă spre mai de aprdpe 
esaminare.

— In Dumineoa trecută s’a serbată 
în Viile d’A.vray lângă Paris desvălirea 
solemnă a monumentului lui Gambetta. 
De față se aflau la acestă serbare numă
rase deputațiunl din aprdpe tote orașele 
și satele Alsației și Lotaringiei. Dintre 
personele ofioiâse au luată parte, oa re- 
presentantă ală guvernului ministrulă de 
instrucțiune publioă Bourgeois, oa repre- 
sentantă ală presidentului repubJioei oo- 
lonelulă Pisloi, subseoretarulă de stată 
Etienne, subșefulă oabinetului ministrului 
de răsboiu, colonelulă Pamard, apoi pre
ședintele camerei Floquet și ună msre 
numără de senatori și deputațl. Diferi
tele reuniuni din Alsația au apărută cu 
steaguri, pe cari erau imprimate numele 
orașeloră Strasbourg, Metz, Gravelotte și 
altele. O societate filarmonică din Alsa
ția, intona mai întâi Marseillaisa, după 
care luă ouventulă d-lă Scheurer-Kestner 
și arătă câtă de multă sărbătorită este

FOILETONUL^’ „GAZ. TRANS“.

Pavelu Cătana.
Trad, din limba cehă.

(Urmare.)

In fliua aceea oătră seră era mare 
zarvă la Novaoă.

Luca și Mateiu se întorseseră dela 
șcâlă și aduseseră la bunica: oernelă, 
hârtiă și două pene ne mai întrebuințate. 
Cu toții se adunaseră să-i răspundă lui 
Pavelă.

Cine era să le fie logofătă ? Bunioa 
da cu socotela, că de bună semă Petro
nila ; deră fata îi mulțămi de slujbă, di- 
cendă: „SoițI, că eu sunt grea de 
mână și grea de capă. Trebue să mă 
gândescă ună ană de dile pănă să potă 
pune ună cuventă pe hârtiă. După a 
mea părere celă mai potrivită pentru 
acestă lucru ar fi Luca. Elă nu numai 
că are scrisdre ceteță, deră chiar la al- 
oătuitulă vorbeloră se pricepe de mi
nune. Să vă arete numai ce a scrisă la 
șcâlă și vă va prinde mirarea. Noi iștia- 
lalțl îi vomă spune unulă una, altulă 
alta și în chipulă acesta o vomă scote 
la cale“.

Dreptă să vorbimă, Luca nu mai 

scrisese pănă atunol nici o sorisore și 
pâte că totă nu se îndoia baba înza- 
dară de vrednicia lui. Cu tdte aceste 
băiatulă nu șl pierdu ourajulă, ci voindă 
să le arate la ai săi, că nu e tocmai așa 
de nimioa cum gândescă ei, începu băr- 
bătesce să linieze hârtia, luâ pana în 
mână și-i dete de scire bătrânei, oă e 
gata și oă numai să începă a-i spune.

Cele dintâi vorbe, ce le rosti bunica 
fură „Iubite Pavele !u Ou aceste ouvinte 
se învoiră lesne și ceilalți, dicendă, că 
așa e obiceiulă să se începă fiecare 
scrisdre și că și voiniculă începuse ou: 
„Iubite taică și multă dorită bunică !u

Luca începu der mai întâiu a tțioe 
din gură și apoi a pune pe hârtiă slovă 
de slovă, pănă oe înciocălâ vorba „Iu- 
bite“, și nu multă după acesta se ivi și 
numele flăcăului din cătane, deră ou o 
singură deosebire. Anume, școlarulă 
nostru, nu sciu din nebăgare de semă, 
sdu din oe pricină a scrisă „Pabele“, în 
looă de „Paveleu.

Așa dâră: „Iubite Pabeleu.
Logofătulă împărtăși cu îngâmfare 

celoră dimprejurulă său, ce era pe hârtie. 
Babei nu-i venea să crddă odată cu ca- 
pulă așa minune ne mai văcjută și ne 
mai autjită, dreptă aceea îi dise Petro- 

nilși, să se uite și ea și să vacjă, așa să 
fie într’adevără ? Fata privi și apoi îi 
spuse, că ce e dreptă, se miră și ea, 
câtă de frumosă a scrisă fratele său, 
deră că numai ceva nu înțelege. Pentru 
ce a scrisă elă „Pabele“, în looă de 
„Pavele “?

Acum o cam băga pe mânecă în
vățatul ă nostru, deră totuși nu se dete 
cu una, cu două, oi îndată mi-o croi, 
că asta este după scrierea cea nouă, pe 
care le-a arătat’o domnulă dasoălă di- 
lele trecute, și că soră-sa n’avea de unde 
se pricepe la astfelă de istorii.

’I se prinse minciuna și prin urmare 
totă „Iubite Pabeleu rămase. După aceste 
cuvinte urma

„Vei sci, că din mila lui Dumnezeu 
ne aflămă sănătoși, care sănătate dorimă 
să ți-o dăruescă și ție acelașă prea pu
ternică. Vei sci mai departe, că ne amă 
veselită forte, când amă aucjită vestea, că 
pănă acuma n’ai fostă dusă la bălae; 
dâră că apoi mare întristare ne a prinsă, 
când amă cetită, oă totă nu vei ave parte 
să scapi de socă și de primejdii.

Dâr acuma se’nfundâ vulpea în sacă, 
Petronila băga de sâmă, că logofătulă 
sohimosise „bătae“ în „bălaett și „focău 
în „socă“; dreptă aceea nu se mai lăsă 

pe scrierea cea nouă, ci sili pe Luoa 
să îndrepteze greșelele. Toți prioepură 
că așa este. Mai cu sâmă bunica ținea 
una oă:

„Bună vremea, lea Comșoae!
— Ecă mulgă acestă oae. 
„Da nea Comșa ce mai face?
— Nu prea are lapte.

„Aucfi d-ta, „fooă“ și „sooău, „bă- 
taeu și bălae“. Troncă, Marico!...; bă
iatulă, totă băiată“.

Și p’aci p’aci să-i ia bietului Luca 
pena din mână și să o dee Petronilei. 
Insă fata nu voia să-și facă de rușine 
pe frățiorulă și de aceea spunea mereu, 
că de s’ar apuca ea de scrisă, nici în 
4eoe (fii® n’ar pută să fie gata. Nu tă
gădui cu tdte acestea, că și ea îi va 
scrie vre-o trei patru cuvinte lui Pavelă, 
der în deosebi pe altă hârtiă, de ore oe 
așa este voința lui și ceea ce voesce elă, 
nu pâte lăsa neîmplinită.

In chipulă acesta băiatulă nu fu 
scosă din pâne, ci îșl urma lucrarea mai 
departe. Oe e dreptă, acuma, se aședase 
soră-sa lângă elă și se uita cu băgare 
de semă, nu care cumva să mai smin- 
tâscă vre-o vorbă. înainte de a primi 
ceva în scrisâre, se sfătuiau amândoi, 
dâcă se potrivesce. Firesoe, că pe lângă 
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Gambettaîn Alsația-Lotaringia. Răspunse 
apoi ministrulă Bourgeois, accentuândă, 
că Republica a eșită învingătâre din în
cercarea cea mai periculâsă, ea pare, 
4ise ela, atâtfi de tare, atâta de solida 
întemeiată pe voința țării încâta .parti
dele, cari au îndreptată asupra ei ata
curi, acum renunță la luptă. Franoia 
și-a recucerită rolulă ei istorica și ran- 
gula ei de odinioră, a aflata în străină
tate simpatii durabile și pretutindeni unde 
se arată drapelula ei, ea este salutată, 
cum i-se cuvine unei puternice națiuni 
iubitâre de pace. In acâstă âră de si
guranță și de încredere, adause minis- 
trula, trebue să ne gândima înapoi la 
aoela, care nu avu fericirea, de a-o ou- 
nâsce, și care ou tâte acestea a contri
buita atâta de multa pentru a o pregăti, 
și a-o face posibilă. Apoi termina cu ur- 
mătăre ouvinte: „Acesta petecă de pă- 
menta, va fi de ac|I înainte sfânta; na
țiunea va privi ou devotamenta la acesta 
odoră, și decă vre-odată s’ar ivi pentru 
republioă și patriă o ispită grea ea va 
alerga aid, pentrua a lua sfaturi înțe
lepte și hotărîrl eroice".

SOIRILE PILEI.
— 2 (14) Noemvre.

D-lii Traianii H. Popii, oolaboratorula 
nostru, îșl va împlini, preoum ama anun
țata deja, mâne în 15 Novembre st. n. 
la 8 ore diminâța osÎDda de una ana 
în înohisârea de stata dela Seghedină, 
la care a fosta condamnata oând cu pro- 
oesula de pressă din anula trecuta ala 
„Gazetei Transilvaniei". Mâne la aceeași 
oră din 4i confratele nostru va fi așa- 
dâră liberata și peste câteva cfile voma avă 
bucuria de a-lăputâ saluta erășl înmijlooula 
nostru, unde se va re’ntâroe pentru a-șl reo 
cupa postula său în redacțiunea nâstră. — 
Salutămă ou buouriă liberarea iubitului 
nostru oonfrate și dorima din inimă, oa 
esemplula d-sale de abnegațiune pentru 
causa națională să servâscă ca încura- 
giare tinerimei nâstre, dela care se aș
teptă încă multe jertfe în viitora pentru 
a pute duce la sfârșita marea operă a 
revindecării dretului poporului româna.

Amai rămasa în înohisârea de stat d-lă 
loanu Macaveiu, căruia ’i dorima paoi- 
ință pentru ca să supârte cu bărbățiă 
românescă și restula de vre-o 7 luni, ce 
mai are să le facă în închisârea ungu- 
râscă.

* *
In amintirea fericitului Stroesou Du

mineca viitore, înaintea amecjii, se va 
oficia în biserioa română gr. or. din 
Grovără (Brașovă) parastasula în amin
tirea răposatului de piă memoriă Mi- 
chailu Stroescu, generosula donatoră în 

favorulă Asociațiuuei pentru sprijinirea 
învățăceilora și sodalilora români din 
Brașova. — Tota atunci în edificiula 
gimnasiala, la orele 2 d. a., se vora 
împărți din fundațiunea aoestui generosa 
binefăcătoră haine între învățăoeii să
raci dela diferite meserii. Doritorii de-a 
asista la aceste acte, sunta Invitați cu 
totă onârea.

** *
Din statistica Budapestei. Cu ooasiu- 

nea numerotărei de ăsta ana a popora- 
țiunei din Budapesta, s’au găsită după 
cum oomunioă foile unguresol, 403,941 
de locuitori, cari prioepă limba maghiară; 
nemțesce sciu 313,040, er slovăoesce 
66,901. Dintre Maghiari sciu vorbi limba 
română 991, âr dintre Români pricepa 
limba ungurâsoă 4,441. Se află în Bu
dapesta 57,000 de Nemți și 11,000 de 
Slovaci, cari nu vorbesca niol o bâbă 
ungur esce.

** *
Inveninare prin terpentinii. pilele 

acestea s’a întâmplata în Săcuime două 
cașuri de morte, urmate în urma între- 
buințărei terpentinului ca medicină. Una 
faura săcuiu din Sepsi-Sântgeorgl, ou nu
mele Kuti Iânos, cu ocasiunea potoovi- 
rei unui cala s’a rănita puțina la una 
degeta și fiindcă în sată este obiceiula 
de-a lega ranele cu terpentină, făcu și 
ela asemenea, înfășindu-șl degetulă ră
nita într’o cârpă ou terpentină. Curânda 
după acâsta, văcjenda, că terpentinula 
măresoe durerile, nenorocitulă faura aler
ga la medica, dâr era târziu; terpenti
nula îi înveninase sângele și după câteva 
dile muri. Alta casa s’a întâmplata în 
Gidofalva cu loouitorulă Vitâlyos Gyorgy, 
Acesta tăinda nisce lemne cu firezula, 
din nebăgare de sâmă îșl făcu o rană 
neînsămnată la mâna stângă. Rana și-o 
lega cu terpentină și apoi în diua urmă- 
tore se duse împreună cu nevastă-sa 
la pădure. Acolo însă îla cuprinseră 
nisce dureri atâta de mari, încâta ne- 
vastă-sa abia îla putu aduce acasă, unde 
în urma învenmărei sângelui, după sufe
rințe de trei c^il® muri. Aceste două 
cașuri pota servi ca admoniare multora 
și dintre țeranii noștri, cari în cașuri de 
nevoiă, în looă de a alerga de timpuriu 
la medica, recurgă la totfeliula de bos- 
câne, supunându-se la doftoria unora 
babe nepricepute.

* * *
Din comitatul!! Clușiului ni-se scrie: 

„In 8 Noemvre n. o. s’a ținuta în comuna 
Sfărașă sinodulă eparchiala ala tractului 
protopopesoa gr. cat. ala Almașului-mare, 
la care au luata parte aprope toți mem
brii din olera și dintre mireni, cari au 
fosta invitați. In aoestă sinoda s’au dis 
cutată multe și interesante cestiunl șco

lare, âr veteranula vice-protopopă, d-lă 
Vasiliu Poruță, li-a dată celoră presențl 
și mai alesă învățătorilor^ povețe părin- 
tescl în privința atitudinei și purtărei 
loră în viitoră". — m.

** A
Prețulii bucateloră în săptămâna a- 

cesta pe piâța din Brașovă a rămasă 
cam neschimbată; mai alesă orzulă și 
ovăsulă se țină bine în privința prețu
lui. — După o scire din Petersburg a 
cjiarului „Pol. Cor.", este sigură, că gu- 
vernulă rusescă va opri câtă mai curând 
și esportulă grâului. Dâcă aoâsta se va 
adeveri, posibilă, că pretulă bucateloră 
va lua și la noi o tendință mare spre 
uroare.

** *
Musica regimentului de infanteriă Nr.

82, va da ună concerta Dumineoă în 15 
Noemvre în sala hotelului centrală Nr. 1. 
Programa este următorea: 1) Kreutzer 
Ouvertură la opera „Das Nachtlager in 
Granada". 2) F. Lehar jun. „Elfentanz" 
concertă Walzer. 3) F. Liszt: „I. Rhap- 
sodie hongroise". 4) E. Waldteufel : 
„Amour et Printemps" Vals. 5) C. Seide: 
Poutpourri din opera lui Offenbach „Or
pheus". 6) Fr. Klein: „SuvenirI de Me- 
hadia". Fantasiă românescă. 7) Fr. Som
mer: „Wanderbilder" mare poutpourri. 
8) I. Bayer: „Tanz der Blumenmădchen 
und Condottieri" din baletulă „Rouge 
et noir". 9) A. Sulivan. Divertisement 
din opera „Mioado". 10) E. Hamm: A- 
mintire la „Richard Wagner".

** *
Lupi. In jurulă Aradului s’au ivită 

mulțime de lupi. După cum să scrie din 
Iosășelă, în hotarele comuneloră Zimbru 
și Brusturescă de câtva timpă s’au spo
rită lupii în măsură așa de mare, încâta 
nu numai animalele, der nici chiar viâța 
omeniloră nu mai e asigurată. Primăria 
unei oomune a cerută dela vicespanulă, 
ca să arangeze o vânătâre de lupi, de- 
ârece locuitorii nu mai cuteză să ese din 
casă afară de frica lupiloră. — Mânoa- 
tu-i-ar fi lupii pe cei ce au pusă dare 
pe pusei, er nu pe bieții locuitori, cărora 
li-s’a făcută imposibilă ținerea armeloră.

NECROLOGCl. I. N. Ciuceanfl, 
representantulă afaceriloră comerciale 
ale d-lui G. Șerbănescu din BucurescI, 
a reposată Mercurea trecută în etate de 
38 de ani. — Anisa Duma n. Tanco, 
soția d-lui George Duma, proprietară în 
Săoalulă de pădure, a răposată la 30 
Ootomvre v. c. în anulă ală 52-lea ală 
etății. — Alexandra Serbu, fiioa d-lui 
învățătură Georgiu Serbu din Toraculă- 
mică, a răposată la 3 (15) Septemvre o. 
în etate de 21 de ani. Intristatulă tată 
esprimă pe acestă oale mulțămită sinceră 

d-loră preoți și învățători din Toracul-mare 
preoum și tuturoră amioiloră și ounos- 
cuțiloră din depărtare, cari prin scriso
rile loră și-au esprimată condolența din 
din acestă tristă inoidentă.

Aprobare de statute.
Aflămu, că statutele reuniunei 

femeiloru române din Reșinaru au 
fostă aprobate de cătră ministrulă 
ungurescu de interne sub nr. 
81,343 a. c.

Cum vine, că pe când! în Ră
șinarii se aprdbă statutele, în Săt- 
maru totu femeiloru române li-se 
refusă aprobarea statuteloră?

Amă arătat’o în articolulă de 
fonda din numerulu trecută de 
Duminecă: Maramureșttlă, Sătma- 
rulă etc. unde poporațiunea nds- 
tră românescă este mai mică la 
numeru ca cea ungurescă, guver- 
nulu a hotărîtu maghiarisarea fără 
milă a Româniloru, dinedee unde 
suntu mai mulțî și mai compacțl 
îi mai lasă deocamdată se aibă 
câte o biată de reuniune, der pen
tru aceea se îngrijesce cu atâtă 
mai multă de a le pregăti și a- 
cestora peirea națională cu ajuto- 
rulă legiloră de maghiarisare dela 
1879, 1883 și a celei din anulă a- 
cesta, a Kișdedovuriloră.

Despotismulă de rassă maghiar 
procede cu multă tactică și pre- 
cauțiune; unde nu-i vine la soco- 
telă de-a ataca de-a dreptulă, ca 
se nu facă prea mare gură în 
lume, acolo âmblă se-și ajungă 
același scopă prin încungiură.

Der Dumnedeu nu-i va ajuta!

Cestiunea română în Germania.
Asociațiunea studențiloră ger

mani din Greifswald, la apelulă 
făcută de studenții români de a 
coopera împreună în favorulă sub- 
jugațiloru din Transilvania și Un
garia au trimisă, ca răspunsă, stu
dențiloră noștri următorea scri- 
sore de aprobare simpatică:

Cu cea mai viuă simpatia și satis- 
faoțiune amă urmărită deslușirile sori- 
sârei vâstre, în oare ne anunțați înteme- 
iarea asociațiunei vâstre, și în care ne 
esplicațl scopurile ei. Căci în adevără 
voi urmăriți aoeleașl ținte, pe cari le ap- 
laudămă și noi din totă inima, când e 
vorba de a sări în ajutorul!! Germanis
mului.

Din articolul!! 7 ală statuteloră 
vostre reiese că asooiațiunea vâstră nu

totă paza, totă se mai strecurară în carte 
destule greșeli. Afară de acesta rândurile 
fură împestrițate cu vre-o câți-va pur- 
celașl numai buni de tăiată. Der ce 
pâte fi desăvârșită pe acâstă lume pă- 
cătâsă!

’I se împărtăși lui Pavelă, că la toți 
le pare râu după elă și că, Domne sfinte!, 
cum s’ară mai bucura, când ară pute să-lă 
vadă erășl în mijloculă loră. Că au um
blată să-lă scape, dâră că tote silințele 
li-au fostă zadarnice. Ilă sfătuiau, să vacjă 
și elă nu cumva s’ar pută să se mân- 
tuâsoă de năcază și să se întârcă acasă. 
Ilă întrebau, de cumva are lipsă de pa
rale, scriindu-i, că ei îi voră trimite bucu- 
rosă vre-o câți-va zloțl, numai să scie 
cum și unde. Mai departe îi spuneau să 
se păzâsoă bine și să nu se bage în focă 
tocmai acolo, unde e morte mai multă, 
căci de oumva s’ar întâmpla — dâmne 
feresoe — să-lă ajungă vr’ună rău, să 
scie, că se voră prăpădi ou toții.

Ilă înoredințară de iubirea loră față 
de dânsulă, poftindu-i fiă-oare pe rândă 
norocă și sănătate.

Ba bătrâna atâtea totă spunea, în- 
câtă 4ece soriitorl să fi fostă și totă n’ar 
fi putută birui.

In sfîrșită ’i se făoură cunoscută flă

căului tâte schimbările întâmplate dela 
plecarea lui. I-se împărtăși, ce vreme 
umblă, în ce stare se află vitele, cum 
suntă sămănăturile și altele de aoestă 
felă. La urma urmeloră se mai închi
nară încă odată cu toții cu sănătate și-i 
făgăduiră că se voră ruga ferbinte pă
rintelui îndurăriloră pentru ală loră fiu, 
nepotă și prietină.

Fata ceti în au4ulă tuturoră scri- 
sârea întrâgă spre marea bucuriă a ba
bei, care nu se pută mira îndestulă, 
câtă de minunată era alcătuită. Hârtia 
fu pusă în psaltirea cea afumată și ast- 
felă se sparse târgulă.

Sera, după oe isprăvi ou lucrulă, 
Petronila se pregăti să scrie și ea iubi
tului său vre-o câteva rânduri. Se duse 
drept-aceea în cămară, unde-șl pusese de 
4iua o lumină cumpărată anume din 
Rocoșină. Tâte erau gata: hârtiă, cer- 
nâlă . . . der stăi! Ce voră fi avândă 
ore penele de nu voră să scrie nicl- 
de cum ?

Diavolulă de Mateiașă n’avuse de 
lucru și după oe sfîrși Luca de scrisă, 
puse mâna pe pene, voindă să trimită și 
elă o carte bădicului din cătane. Și unde 
nu mi-țl începu a soârțăi pe o scându- 
rică, dicendă din gură totă oe aufiise 

în casă la bunica și zugrăvindă felă de 
felă de înoovrigăturl și de pooitănii, de ră
maseră bietele condee cu ascuțișele toc
mai ca nisce răschitorl.

Vedeți d-vâstră, câtă de tare e su
pusă omulă la voința întâmplării!

Ce era de făcută? Alte pene nu 
se mai găsiau; să le diregă pe cele stri
cate nu se pricepea nimenea din casă.

Scrisulă rămase baltă de astă-dată.
Să te ții a doua 4> găgăită la bie

tele gâsce. Nici una nu soăpâ cu aripile 
nejumulite. Petronila le batjocuri fără 
milă, dându-le podâbă lui Luca, căruia-i 
4ise, să roge pe jupânulă dascălă ca 
să-i taie vre-o două pene de scrisă. 
Trecură și ciasurile de șcâlă și, slavă 
Domnului, acuma se aflau condeie din 
destulă.

Fata nâstră tăia cu o custură rugi
nită o buoată de hârtiă, o linia și o în
doi ; apoi se puse pe lucru. Luca avea 
să-i facă slovele cele mari, de âre-ce 
era mai pricepută în acestă privință de- 
câtă dânsa; dâră pentru acâsta nu-i era 
ertată în nici ună chipă să oitâscă ce 
scrisese soră-sa. Băiatulă o întrebă de 
ce se foresee așa tare? Petronila îi răs
punse, că âșa vrea Pavelă; mai departe 
nu ceroetâ frățiorulă. Atâta putu găci, 

că și ea a începută cu „Iubite Pavele!“, 
deâre-ce buchile cele d’intâi, ce avu să 
le faoă, fură: I și P.... mai încolo nu-șl 
mai bătu capulă.

Gu mare năcază isbuti în sfîrșită 
fata lelei Catrine să înciocăleze scri- 
sârea următâre:

„Iubite Pavele!
Luca te-a încunosoiințată, care este 

aflarea nostră, drept-aceea nu mai facă 
vorbă înoă-odată despre acestă lucru, ci 
numai îți împărtășescă, că sunt învoită 
cu tâte ce le scrii într’ală tău biletă, pe 
care l’am primită după cum țl-a fostă 
voia și pe oare alt-cineva nu l’a cetită 
și nu-lă va ceti. Dreptă să-ți spună și 
eu mă simțiamă întocmai ca și tine, dâr 
acuma lasă rușinea la o parte și-ți măr- 
turisescă din totă sufletulă, că tu îmi 
ești mai dragă decâtă ori și cine pe 
lume. Să nu duci nici o târnă că te 
voiu uita vr’odată, numai și tu să-ți 
aduci din când în când aminte de mine, 
căol altfelă de bună sâmă m’ai băga 
în pământă. Incâtă privesce cununia 
nâstră viitâre, să soii, că dâcă va fi ou 
voia celui de susă, eu nu mă voiu da 
la o parte.

Multă turburare îmi prioinuesce gân- 
dulă, că te aștâptă felă de felă de pri
mejdii. Ce n’așl da să te potă scăpa din 
năcază și să te aducă la ai noștri!... 
dâr nu se pâte. Trebue să mă mulță- 
mescă, rugândă pe prea curata fecioră 
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este curată studențâscă. Prin acesta, ea 
va fi forte propriă de a-șl realisa sco
purile și tendințele în modă câtă se pâte 
de practice. Prin agitațiunile vâstre, voi 
sunteți astfelă în stare de a produce o 
impresiune mai adâncă âsupra opiniunei 
publice decâtă noi cari avemti asociațiunl 
compuse numai din studențl.

In ce privesce propunerile ce ni-le 
faceți, ele nu potfl decâtă să între și în 
gândirea și în entusiasmulă nostru. E 
sigura, că în semestrula cela mai apro
piată, lucruri grele ne stau înainte; âr 
dâcă în timpulă aoesta voi veți pute 
produce âre-carl resultate, acesta va fi 
pentru noi o impulsiune de a păși și noi 
ou tâtă energia în favârea frațiloră noștri 
oprimați.

Și de âre-ce în semestrulă viitoră 
tote asooiațiunile studențiloră germani 
voră ține ouvântulu loră din Kuffhaus, 
vomă aduce acestă mare cestiune în dis- 
cuțiune și ne vomă încerca pe oâtă ne 
va fi cu putință, de a îndupleca tote 
asooiațiunile, oa ele să-și ia obligațiunea 
de a sprijini materialicesoe pe frații noș- 
trii subjugați.

O împrejurare însemnată face ca 
scopiilă vostru să fiă multă mai ușoră 
de ajunsă, deoâtă ar pute să fiă ală 
nostru. Nenorocoșii voștri frați locuescă 
în masse compaote împrejurulă hotare- 
loră Regatului vostru: în Transilvania, 
Ungaria și în Basarabia, strânși uniți 
între dânșii. Gândiți-vă acum la situa- 
țiunea frațiloră noștri. Ori unde îți în
torci privirea în Ostulă Europei, se gă- 
sescă în numără mare mici insule de 
germani: în provinciile ostice, peste totă 
Rusia de mecjă-cji pănă la "Wolga și 
Marea Nâgră. Aci germanismulă dâcă 
ună ajutoră repede nu le-ară veni e 
osândită la peire. In Austria cislaitanioă 
era odiniâră germanismulă în puterea sa 
dominătâre și strălucită, âr astăcjl este 
persecutată și maltratată sub presiunea 
turbată a lupteloră de rasă și a esploa- 
tării semitice. Și nu mai fericiți suntă, 
după oum ne arătațl voi — și aceste ale 
vâstre păreri le împărtășimă în măsură 
mai mare chiar cu nenorooiții noștri 
frați din Transilvania și Ungaria.

Aceștia îndură suferințele, oarl o 
sortă amară îi numără între membrii unei 
națiuni mari, care în răsbâie gloriose a 
unită partea cea mai mare a membriloră 
ei dâr care prin posiția ei politică e îm- 
pedecată de a-șl arunoa în cumpănă cu- 
vântulă ei puternică în interesulă frați
loră ei. Dâr nu ajunge atâtă. Mii de 
frați de-ai noștri emigrâză în fiă-care 
ană străinătatea depărtată mai alesă în 
Statele Unite și mulțl cadă jertfă Yau- 
kec-itmului și suntă perduțl pentru tot- 

dâuna din rândulă națiunei loră. Ce 
e dreptă se arată din ce în ce mai 
multe semne, că și dincolo de O- 
oeană se redeșteptă consciința națio
nală, dâr de lucrată cu multă putere e 
și acolo.

Asta ar fi, așa dioândă, o listă su
perficială a puncteloră, unde ar fi vorba 
de ajutorarea frațiloră noștri. Și dâcă e 
vorba de a lucra cu fălosă cu micile 
nâstre puteri, acâstă lucrare va cere de 
sigură o muncă uriașă.

Dâr în aoestă programă frații noștri 
din Transilvania și Ungaria ooupă ună 
looă însemnată, care nu pâte decâtă să 
ne împingă în lupta hotărită contra ti- 
raniloră loră.

Vouă însă, stimați colegi, vă espri- 
mămă din inimă mulțumirile nostre a- 
dresându-vă la noi cu o inimă atâtă de 
desohisă și făcându-ne aceste propuneri, 
pe oare inimile nâstre le coprindă ou 
entusiasmă și mândriă.

Pentru asociațiunea studențiloru din 
Greifswald, Ottogrell, stud, theol. et hist.

Reîntorcerea Regelui Carolu la 
Bucurescî.

„Timpulfi“ dela 9 Novembre 
v. raporteză următorele:

ErI la 3 și jum. d. am. Suveranulă 
României însoțită îde A. S. R. prin- 
oipele moștenitoră, după o lipsă de 
vre-o trei luni din țâră, s’au întorsă în 
capitală.

La gară cetățenii capitalei erau în 
numără considerabilă. Pe peronă toți 
miniștrii, corpulă diplomatică, primarulă 
oapitalei, prefeotulă poliției și tâte au
toritățile civile și militare au întâmpinată 
pe M. S. Regele și pe moștenitoră, 
urându-le bună venire. S’au oferită M. 
S. Regelui și principelui Ferdinandă mai 
multe buchete de flori.

La paiață Suveranulă a fostă pri
mită în strigăte entusiaste de „ura!“ 
Sâra la ârele 7 a urmată retragere 
ou faole în curtea Palatului. Câte ună 
detașamentă din fiă-oare oorpă și tote 
musioele militare precum și ună mare 
numără de persone a luată parte la 
acâstă retragere.

M. S. Regele și A. S. Regală, în- 
cunjurați de toți miniștrii, s’au arătată 
pe balconă, unde au fostă viu aclamați 
de mulțime.

Musioa întonâ imnulă națională 
la arătarea pe balconă a Majestății 
Sale.

După ce musica cânta rugăciunea, 
manifestanții se retraseră totă în ordi
nea în care au venită.

Nou scandalii alu studențiloru ma
ghiari în Pesta.

In 13 Noemvre s’au adunată stu
denții maghiari din Budapasta în sala 
universității, pentru ca să alâgă o depu- 
tațiune de onâre, care să mârgă la pri
matele Ungariei Vaszary. Adunarea a- 
câsta a decursă în modă furtunosă. Când 
se anunța alegerea studentului Vambery 
de președinte, studenții înoepură să bată 
din pioiâre și să strige „Abzug!“ Larma 
acâsta dură cam ună pătrară de âră, 
după aceea spiritele se mai liniștiră și 
președintele se așecjâ la loculă său.

In timpulă aoesta apăru în sala re- 
numitulă „patriotă u Iosef Renyi, preșe
dintele societății de leotură, care fu pri
mită cu însuflețite strigăte de „Eljen!“ 
Vambery dede presidiulă lui Renyi, oare 
provoca adunarea, oa să se pronunțe a- 
supra modului cum să aducă omagii pri- 
matelui Vaszary. Se autjiră strigăte: „In 
nici unii modti,!^ în urma cărora să isoâ 
o larmă și mai îngrozitâre.

Intr’aceea luă ouvântulă studentulă 
Halmos, care tjise, oă suntă âmenl, cari 
voescă se aprindă o fadă reminișcenți- 
loră istorice; totuși elă nu pâte orede, 
că talarulu primatelui-principe va putâ se 
insuflețâscă tinerimea la o acțiune. Din 
causa aoestei espresiunl vorbitorulă fu 
chemată la ordine. Cuvintele președin
telui însă se perdură în sgomotulă in
fernală, celă înscenară cei presenți, stri- 
gândă „Abzug“ și „Ki vele1* (afară cu 
elă!). Se încinse o cârtă între mai mulțl 
studențl; să schimbară cărți de visită. 
După oe scandalulă se mai potoli, pro
pune „neaoșulă maghiară“ Osoar Waizen- 
kom o moțiune finală, în urma oăreia 
afacerea din cestiune, adeoă fiă-care pasă 
propusă în acestă, să se declare de pri- 
sosă, nefolositoră și neoportună.

O parte din adunare primesoe a- 
câsoa moțiune ou strigăte de „Eljen“, 
âr alta ou „abzug“url.

Contele Paulă Szapary, orede, că ur- 
mașulă lui Petru Pazmandy (adecă pri
matele) merită ovațiunl. Vorbele acestea 
provocară ună sgomotă furtunosă, oare 
nu se mai liniști de locă, și oare împe- 
deoâ ori oe discusiune. Ună studentă 
striga „Ungaria totă e o țâră oatolică!“ 
Mai mulțl studențl să năpustiră asupra 
lui, și-lă împedeeară a vorbi. In fine 
președintele Renyi, văcjândă oă nu mai 
pâte faoe nimică, suspenda ședința, fără 
oa acâsta să fi mai luată nici o reso- 
luțiune.

0 faptă creștinescă.
Prea stimatulă domnă Ioană A. 

Lupanii, măcelară din locă, condusă de 
nobilulă său simțământă de îndurare 

oătră cei ne norociți, a avută bunătatea 
a provedâ ou cărțile scolastice necesare 
pe o mare parte a eleveloră paupere din 
olasa a Il-a a șcâlei elementare capitale 
române ort. răs. din locă. Pentru care 
faptă creștinâsoă în numele biețiloră pă
rinți ai copileloră ajutate, i-se aduce 
prin acâsta cordială mulțămire.

Brașovă, 21 Ootomvrie 1891.
G. C. Bellissimus, Nicolau Oancea,

director^. învăț, de clasă.

Literatură.
A apărută :
Carte de cetire pentru anii din urmă 

ai șcâleloră poporale, șcâlele de repeti- 
țiune, oursurile de adulțl și pentru popo
rală nostru întocmită de loanu Popă-Re- 
teganulă. Editura librăriei 1. Ciurcu în 
Brașovă. — Sub aoestă titlu a eșită de 
sub țipară, în tipografia A. Mureșianu 
din Brașovă. O interesantă carte de ce
tire, care conține o prea frumosă ooleo- 
țiune de bucăți alese pentru cetire din 
sorierile diferițiloră autori distinși; mul
țime de tractate eoonomice și igienioe ; 
îndrumări pentru stupari și vitioultorl; 
povețe aprâpe pentru tăte trebuințele 
casnioe, economice și igienice ale popo
rului nostru, apoi balade, snâve etc., a- 
tâtă în prosă câtă și în poesiă. Cartea 
este scrisă în stilă ușoră, arangiată ou 
gustă și în tâte privințele e potrivită 
pentru a contribui la desvoltarea gustu
lui de cetire, la bună-stare higienioă 
morală și materială a poporului nostru, 
oare a fostă și dorința autorului. Cartea 
e împărțită în 4 părți și oonține ou to- 
tulă ca la 200 bucăți de cetire. Ună e- 
semplară în legătură tare — formată 8° 
358 pag, — costă 75 or. și se pâte pro
cura dela librăria N. I. Ciurcu în Bra
șovă.

„Tratatulu boleloru acute-infectătore" 
ou privire la istorioulă și la desorierea 
loră specială, la vindecarea principală și 
sistematioă, conformă soiinței și inven- 
țiuniloră mai recente, cu medicamente 
aprobate parte de casă, parte de farma- 
ciă, în adausă cu recepte numărâse, cu 
regule de precauțiune și ou dietetică, 
descrisă pentru poporulă și cărturarii ro
mâni de Simeonă Stoica, magistru în chi
rurgie și veterinară, medică cercuală ală 
Rodnei din comitatulă Bistrița-Năsăudă, 
membru pe viâță ală asooiațiunei tran
silvane pentru literatura română și cul
tura poporului română. Proprietatea au
torului. Tipariulă lui W. Krafft în Sibiiu 
1891. Formată 8° mare în 167 pagini. 
Prețulă 1 fl.

să-țl fie scută de apărare, ca astfelă odi
niâră să-ți potă arăta cu câtă credință 
am. așteptată venirea ta.

Te iubescă din tâtă inima și din 
totă sufletulă și gândescă pururea la 
tine. Din aoâstă pricină n’ai de ce te 
îngriji.

De bunica și de taică-tău voiu vedâ 
întocmai ca de ai mei și hainele ți - le 
voiu îngriji cum trebue. Asemenea te 
iertă pentru sărutarea ce mi-ai trimis’o 
prin scrisâre. De cumva ași soi, că nu 
păcătuescă, ți-așl trimite și eu din par- 
te-ml cea dintâiu sărutare, dâr mai bine 
voiu aștepta pănă ne vomă întâlni — 
dâcă nu pe pământă, în raiu, cum (j* 01 
tu. Insă bună e Dumnedeu, elă pârtă 
grijă' de toți și de tâte și nu ne va uita 
niol pe noi.

Fii sănătosă și nu te îngriji de ore- 
dința drăguței tale.

Petronila. “

VI.
Nepota lui moșă Voina duse hâr

tiile la poștă și rugă pe slujbașă să aibă 
grijă de ele, ca nu cumva să se pârcjă. 
Poștarulă îi făgădui, că așa va face și 
în chipulă acesta, după ce vădu însăși 
cu oohii săi cum fu întocmită scrisârea, 
fata se întârse acasă cu inima liniștită.

Ișl totă făceau socotâla âmenii noș
tri, în câtă vreme ară putâ căpăta răs
punsă dela Pavelă?

Veni secerișulă; bucatele fură că
rate de pe holde și apoi îmblătite. Nu 
multă după aceea sosi și gerâsa ârnă 
cu ale ei turbate viscole, dâr în sfîrșită 
se trecu și puterea ei; ceriulă se înse
nină din nou, păraele se desbrăcară de 
cojâcele de ghiață, ârba începu a încolți 
și oodrulă a se împodobi cu muguri, pa
seri de totă feliulă începură ârășl a ci
ripi ou veseliă, plugulă eși din nou la 
câmpă, din nou se înoredințară bucate 
pământului — și dela Pavelă niol o veste !

întrebau sărmanii pe cei din Roco
șină și pe alții dintr’alte sate, cum mai 
stau lucrurile prin Țâra Ungurâscă, și 
totă numai vești rele au4iau.Li-se spunea, 
că încă totă mai ține crâncenulă răs- 
boiu și că mulțime de âmenl îșl prăpă- 
descă viâță în chinurile cele mai gro
zave. Pricepură în sfîrșită din oe pri
cină nu potă căpăta nici ună răspunsă 
dela prea iubitulă loră: tot-odată însă li
se întristară sufletele fârte, bănuindă, 
că pâte se va fi prăpădită și elă un
deva și nici îngropată nu va fi ca toți 
creștinii.

Petronila ruga fără pregetă pe fe- 
ciâra cea fără de prihană, isvorulă în- 
durăriloră, să se milostivâscă și să-i țină 
drăguțulă în viâță și totodată să le tri

mită câtă mai curândă scirl îmbucură- 
târe despre dânsulă. CiasurI întregi sta 
biata îngenunchiată în biserica din sată, 
sâu la crucea din câmpă și se închina 
cu umilință. .

Când ajunse la căsuțele nâstre vestea, 
oă Ungurii suntă bătuți și că răsboiulă 
s’a sfîrșită, pătrunseră din nou câte-va 
ra4© de nădejde în piepturile rudeniiloră 
cătanei. Din minută în minută așteptau 
cu nerăbdare sosirea unei vești dela Pa
velă, sâu chiar întârcerea lui.

Trecu însă multă vreme la mijlocă, 
și de au4ită nu se au4ia nimică din 
nici o parte. Nădejdile se răciră cu to- 
tulă. Femeile pierdură ori ce încredere 
în viitoră; nici o mângăere nu le mai 
putea potoli lacrimile, oe le vărsau pen
tru acela, ce de bună sâmă perise în 
bătaiă.

Se apropia și tomna; foile îngălbi- 
nite începură a cădâ una după alta... 
și cu toții îșl pierdură nădejdea, că Pa
velă ar mai fi între cei vii.

Când trecea vre-ună omă pe lângă 
casa lui Novacă, bătrâna se uita îndată 
pe ferâstră să vadă, nu cumva vine ci
neva cu vre-o scire, âră Petronila eșea 
la pârtă, socotindă, că pâte voră fi pri
mită vecinii vre-o hârtiă. Ce schimbare 

grâznică se întâmplase cu baba și ou 
fata lelei Catrinei! Amândouă slăbiau 
vădândă ou ochii: bătrâna se gârbovia din 
oe în ce, âră obrazulă fetei se făcuse ca 
câra oea albă. Toți se îngrijiau de sănă
tatea loră și nu fără cuvântă. Cine scie 
ce s’ar fi putută întâmpla, dâcă o soliă 
dela prea iubitulă loră nu li-ar fi înoăl- 
4ită inimile din nou și nu le-ar fi chiă- 
mată astfelă din nou la viâță ?

Era a doua Duminecă din luna lui 
Octomvre, când se vedea venindă de 
oătră Rocoșină ună omă, ale cărui haine 
îlă arătau să fie oătană. Ce e dreptă, 
arme nu avea, dâră haina oea albă și 
vineții ciârecl nu mai lăsau nimică de 
îndoită. Petronila și cu bunica ședeau 
la ferâstră, uitându-se afară, poves- 
tindă și cetindă din când în când câte 
ceva din afumata psaltire. Novacă sta 
de vorbă și se mai mișca prin curte cu 
moșă Voina, âră lelea Catrina și cu Ma- 
teiu erau acasă la ei și ascultau pe Luoa, 
marele ceteță, care le tălcuia nu sciu 
ce dintr’o carte de șcâlă.

Cum zări fata nâstră pe omulă îm- 
părătescă, tresări deodată de-i cădu 
cartea din mână și începu a striga: „Pa
velă, Pavelă!“ Bătrâna într’atâta se 
turbură, încâtă îndată s’ar fi aruncată



Pagina 4 GAZETA TRANSILVAN] EI. Nr. 244—1891

CARACTERUL^.*)

*) După, Smiles-Rudow. A se vedâ Nr. 
238 alii „Gaz. Trans.“ din 1891.

însușirile caracterului.
3. Fidelitatea.

Ascultarea și venerațiunea față 
cu alții este datoria cea dintâiu, 
este cordna virtuților^ ale femeii 
tocmai așa ca și ale bărbatului: 
respectulu țață cu ce e sfântu nu 
numai, ci și față cu ce e mare 
fiă în trecu tu, fiă în presentu. De 
aceea poruncesce Moise: Dinaintea 
unui capă căruntu se te ridici și 
se cinstesc! pe bătrâni! — La 
Persianii vechi, despre a cărora 
crescere strictă am vorbită mai 
înainte, fiiului nici nu-i era ertată 
se șe4ă când era mumă-sa de 
față. Acesta virtute este tocmai 
așa de neapărată individului, ca 
și familiei întregului poporă. Fără 
de ea nu pote fi nici credință, 
nici încredere, nici încredere în 
6meni, nici în Dumne4eu,'- nici 
pace nici progresă în societate.

Decă recunăscemă astfelu și 
ne închinămu la ceea ce în ade- 
vără este mare, urmeză de acolo 
cu necesitate, ca să nu ne îngâm- 
fămu noi înșine. Fala și îngâm
farea nu numai că este ridiculă 
ci chiar stricăciăsă, precum ne 
dovedesce fabula despre brăsca, 
care a voită să se umfle caboulă; 
ea face pe omă nemulțumită cu 
sărtea sa, căci cre4endă elă că e 
menită pentru ceva mai mare, îșl 
negligă datoria și nu e bună de 
nici o trebă.

Celă ce în adeveru. e mare, 
este totdeuna dreptă și modestă. 
Marele compositoră Rossini scrise 
odată despre Mozart într’o scri- 
s6re cătră unu amică ală seu 
Gruelfo:

„G-uelfo, mai trăiescă eu, fără 
ca să viseză, ori că simțirile mele 
suntă cuprinse de bețiă, pe care 
pănă acuma n’am avută ideiă? 
Am fostă eri în operă, unde s’a 
dată Don Juan, composiția lui 
Mozart. In fine! Der cum ’mi a 
fostă când amă au4ită acestă mu- 
sică? Pănă acum aveam numai o 
ideă comfusă despre ceea ce va 
să 4i°â musica teatrală! Dumne- 
4eescule Mozart, ce geniu te-a în
suflețită! Tu petrun4i în inima 
omului cu tonuri, cari n’au lipsă 
de cuvinte și zugrăvesc! patimi 
c’unu focă, pe care nu’lă p6te co
vârși puterea oratoriei. Eram îm- 

betată cu elă... Gruelfo i-ați îndă- 
retă lauda, nu, eu nu suntă com
positoră. Gruelfo nu’mi mai 4i°e 
astfelă, pănă ce nu mă va fi să
rutată geniulă lui Mozart“.

Aceeași modestiă o arătară și 
alți 6meni mari. Marele bărbată 
de stătu englesă Pitt, când se 
afla pe patulă de mărte, au4i 
despre faptele vitejescl ale lui 
Wellington în India și 4i3e: Cu 
câtă audă mai multă despre elă, 
cu atâtă mai multă admiră mo
destia, cu care primesce laudele 
atâtu de meritate...

Totă astfelă mareșalulă Bluc
her, când fu peste măsură lăudată 
în Londra, 4ise arătândă asupra 
lui Grneisenau: Acesta e capulă, 
eu suntă numai pumnulă.

Câtă de modestă a fostă Fa
raday, renumitulă învățată și fi- 
sică englesă, vă4urămu deja; elă 
a preterită mai bine să ducă o 
viață modestă în serviciulă sci- 
inței decâtu să câștige mare 
avere.

Și astfelă învață fiă-cine, care 
scie să judece dreptă lucrarea sa 
propriă și a altora, de-a nu aș
tepta prea multă dela vieță. Unii 
facă prea multe pretensiuni la viâță, 
și decă nu se împlinescă, pierdă 
curagiulă și răbdarea ori chiar 
despereză cu totulă, și acesta este 
adevărata causă a bolei timpului 
atâtă de lățite, ce-o numimă pe- 
simismă seu învățătura despre 
aceea că lumea e rea. Discipulii 
acestei învățături, cari credă că 
voră pute indrepta lumea, uită, că 
trebue să începă mai întâi cu 
aceea, ca să se îndrepteze ei înșiși. 
Văitarea nu iolosesce nimică, ci 
numai munca veselă și perseve- 
ranță pe tăremulă ce ne este dată, 
pdte să ne folosescă.

Miseria lumii, pe care pesi
miștii o credă neînvingibilă, esistă 
pe jumătate numai în închipuirea 
loru; jumătate a adevăratei mi- 
serii o învinge voința tare, er cea
laltă jumătate credința. Celă ce 
se îngrăpă în giolgiulă pesimis
mului, îșl curmă în cele din urmă 
miseria ce și-o zugrăvesce în min
tea sa luându-și vieța cu torța.

(Va urma.)

Sentințe.1
Poporulă nu este o turmă săl

batică, care trebue ținută în lan
țuri. Totdeuna liniștită și măsurată, 
când este în adevără liberă, de

vine violentă și furiosă numai sub 
ună guvernamentă, care-’lă înjo- 
sesce pentru a ave dreptulă de a-lă 
desprețul.

Mirabeau.
—x—

Poporulă este inima țării, ajunge 
numai să o atingă, și voră isvorî 
dintr’ensa comori de desinteresare, 
de resignațiune și de curagiu.

Lamartine.
—x—

Ce face puterea durabilă a unei 
națiuni? Curagiulă, siguritatea și 
mândria conscientă, de a nu se 
lăsa să fiă deshonorată. C’ună cu
vântă caracterulu, care nici nu su
fere, nici nu face elu însuși vre-o 
insultă.

Pitt.
—x—

E de o însemnătate infinită 
pentru o națiune, care ține la 
onârea sa, precum și la interesulă 
nedespărțită de onâre, ca prin 
dreptate, mărinimia și cumpătare să 
caute a-și câștiga opinia bună a 
națiuniloră vecine.

Fox.
—x—

Nedreptatea, ce se face unui 
individă, e uneori de mare folosă 
pentru poporu.

lunius.
—x—

Poporele nepăsătore suntă șterse 
din cartea istoriei.

Lindner.
—x—

A atăca limba unei națiuni 
însemn6ză a-i ataca inima.’

Laube.
—x—

Numai interesulă și consimță- 
mântulă poporeloru suntă funda- 
mentulă autorității legitime.

V. Cousin.
—x—

Nenorocirea p6te veni prin alții, 
deră înjosită pâte fi ună poporă 
numai prin ale sale proprii acțiuni. 
Străinulă pustiitoră face pagubă, 
deră n’aduce rușine. Popărele ca 
și indivi4ii nu voru fi nicî-odată 
dashonorate, decă ele însăși își 
voră rămâne credinciose.

Buckie.
— X —

Vai de poporulă, care vede 
perindă numele său și stingându- 
se fala sa, fără ca lumea să-lu 
compătimescă și fără ca pe rui
nele lui să ardă o dulce aducere 
aminte, ca și o lumină pe unu 
sicriu.

Victor Hugo.

Nutrirea copiiloră începend dela nascere.
II.

înainte de alaptare, totdeuna 
buburuzulă țițeloru trebue udată 
puțină cu puțină apă pentru ca 
să se desfunde găurelele bubu- 
ruzeloră de închiăgăturile rămase 
în ele. După alaptare gura copi
lului trebue totdeuna ștersă cu o 
cârpă udă, înfășurată pe lângă de- 
getQ, pentru-că laptele rămasă în 
gură se descompune și face bu
reți albi și rane în pelița gurei.

Alaptarea se face din ambele 
țițe, odată dintr’una, altă dată 
dintr’alta. Copilulă nu trebue lă
sată să dormă cu țița în gură, 
pentru-că laptele, ce se scurge 
prin somnii în gura lui, e strica- 
ciosă pentru elu și pentru bubu
ruzulă țiței, care stândă mai multă 
timpă în ume4ela din gură, ușoră 
se opăresce și se rănesce.

In alaptarea copilului, încă dela 
începută trebue să se țină o re
gulă anumită, dela care mama 
nici când să nu se abată, dăcă 
voesce să aibă copilă bună și li
niștită. In cele 3 4il® dintâi co- 
pilulu se alapteză de 3 ori pe 4b 
noptea nu mai multă, decâtă o- 
dată. Dela a 4-a 4i încolo, elă 
pote fi aplicată totă la 3—4 6re 
odată. Atâta timpă se recere pen
tru mistuirea laptelui, ce l’a suptă 
odată. Incâtă va fi posibilă, sup- 
tulă de noptea să aibă intervale 
câtă de lungi. Acestă regulă este 
rârte avantagiâsă atâtă pentru 
mamă, câtă și pentru băietu. Mama, 
avândă odihnă mai lungă, va pro
duce și lapte mai multă și copi- 
lulu va fi mântuită de beteșugu
rile, ce provină 4iQ suptulă peste 
măsură.

Neodihna și plânsulă copilului 
nu însemneză totdeuna fâme, a- 
cele mai de multe-ori provină din 
așternută rău, umedă și necurată, 
ori din mătrici de mațe, de cari 
pruncii sugători adese-orl păți- 
mescă. Spre liniștirea loră, nici 
când să nu li se dea fertură de 
macă, seu de alte mestecături, cu 
scopulă ca să dârmă. Totdeuna 
însă este a se cerca și delătura 
causa neliniștei, decă e lipsă, și 
prin medică.

Copilulă se înțercă în vârsta 
de 10 luni seu de ună ană, când 
are 4—6 dinți. Alaptare mai în-

pe ferestră afară, numai să fi încăpută. 
Nepoțica băga de seină în curândă, că 
prea se grăbise cu strigătulă, deore-ce 
cătana pășia încetă de totă și nu da 
nici ună semnă de nerăbdare; afară de 
acesta era mai mică la stată, decâtă Pa
velă. Baba însă era în stare să jure, că 
e Pavelă și nu alt-ciDeva. Ce-i păsa ei 
de-o schiăpă două, mai multă seu mai 
puțină! Nu avea și acela capă ca tote 
capetele, ș’apoi nepoțelulă ei nu fusese 
ore îmbrăcată cu aceleași vestminte ? In- 
zadară se încercă Petronila să o oprescă 
de a eși afară înaintea drumețului și a 
i-se face maică bună numai așa din flori 
de mără. Der nici poveste! Cu totă slă- 
bănogia ei, mai într’ună pioioră, mai 
într’o cârjă, baba se terăi pănă înaintea 
casei. Străinulă stete locului, înainte de 
a-lă opri bătrâna. Acum și fata începe 
a crede, oă cine scie... Der totă nu era 
Pavelă. Acestă lucru se desvăli pe de
plină, când de nou venitulă o întrebă pe 
bătrâna — oare nu apucase încă să-lă 
îmbrățișeze, — că unde șede Novacă?

„Chiar aicea, chiar aiceau, răspunse 
sărmana bunică cu inima răcită din nou, 
„dâr cum ne-ai turburată. Și noi avemă 
ună flăcău la cătane și mai mai .gân- 
diamă, că-i fi Pavelă ală nostru“.

Drumețulă grăi astfelă: „Pavelă se 
închină cu multă sănătate. 110 cunoscă 
fârte bine și nici două săptămâni nu 
suntă de când ne-amă despărțită unulă 
de altulă. însuși elă m’a rugată să dau 
pe aioea“.

Ca printr’ună farmecă se însenină 
fruntea bătrânei ; slăbiții săi ochi se um
plură de lumină și de vieță ca în vre- 
mile cele bune. Kăpede îlă apucă pe 
străină de mână și cu o sete, care nu se 
pâte istorisi, îlă întrebă: „Spune-mi... 
spune-mi unde e drSguțulă... Colo... 
colo, susă; seu mai trăesoe încă... Spu- 
ne-ml... spune-mi, unde se află... unde 
se află... și de ce... de ce nu scrie ?“

Cătana oftă din greu, clăti din capă, 
îșl împreună amândouă mânile și-i vesti, 
că pe bietulă său fârtată îlă lăsase la 
plecare în vieță, dâr că nu scie, ce se 
va fi întâmplată cu elă, de ore-ce ună 
afurisită de glonță...

Abia fu rostită vorba din urmă și 
bunioăi ’i se făcu întunereoă înaintea o- 
chiloră. Puterile o părăsiră, cârja-i scăpă 
din mână și sărmana cădu amețită josă 
pe pajiștea de dinaintea casei. După 
vre-o câteva clipite se ridică erășl pe 
jumătate, căută cu priviri rătăoite în 
tâte părțile, apoi începu a smulge cu 

mânile veșteda ârbă dinjurulă său, ase 
lovi cu capulă de pământă și a chiema 
cu glasulă celă mai jalnioă din lume 
mortea să vie și să o iee. Petronila — 
căci și ea eșise într’aceea la pârtă — 
cu mare greutate și numai rușinându-se 
de celă nou venită fu în stare să se 
împotrivescă crâncenei lovituri, ce i-o 
dete trista veste. îșl acoperi, biata, o- 
brazulă ou prestelca și începu a plânge 
și a se tângui înădușită.

Cu inima mișcată și ou oohii plini 
de lacrimi ridică străinulă pe bătrâna 
de josă, dicându-i, oă nu trebue să-și 
piardă totă nădejdea, deorece nu este 
peste putință să se leouescă și Pavelă, 
cum se locuiseră atâția inși cu răni pote 
și mai grele decâtă a lui.

Baba nu putu băga de semă aceste 
mângăerl, deârece nu-șl venise încă în 
fire. Gemea numai, săraca, de te-ar fi 
pătrunsă la sufletă: „ună glonță... ună 
glonță...“ Fata însă fu mai ou luare a- 
minte la vorbele din urmă ale drume
țului. Peste totă ea îșl veni mai cu- 
rândă în simțiri, nu se lăsa ou totulă 
durerii, ba chiar începu a mângâia pe 
desnădăjduita bătrână. In sfîrșită se mai 
liniști și bunica și se înduplecă a întră 
ou nepoțica și cu străinulă în casă, unde 

fură chiămațl îndată atâtă Novacă îm
preună cu Voina, câtă și lelea Catrina 
cu băeții ei.

Cătana începu a istorisi în următo- 
rulă chipă: „Eu și ou Pavelă amă slujită 
împreună sub același căpitană. Sunt 
din Lhota și anume am dată pe aicea, 
pe la d-vâstră. Cum scițl, atâtă eu, câtă 
și Pavelă amă fostă la răsboiu în Țâra 
Unguresoă. Multă vreme ne-a ferită Dum
nezeu de ori și ce primejdia. Jură îm- 
prejurulă nostru gemea pământulă de 
morțt și de răniți. Unulă fusese lovită 
în capă, altulă în pieptă; ici era unulă 
căruia i-se rupsese o mână, colo altulă 
ologă pentru totdâuna. Groznioă prive- 
lisce!... Dâr n’ai ce face; așa e întoo- 
mirea lumii de acum. Ș’apoi în sfîrșită 
se deprinde omulă și cu grozăviile a- 
cestea.

Cum dioă, în multe lovituri avurămă 
parte să rămânemă amândoi neatinși. Der 
într’ună din ciocniturile oele mai din urmă, 
deodată vădă, că Pavelă cade la pământă 
și începe a se svârcoli. Saiu iute la dân- 
sulă să aflu, oe s’a întâmplată; și ce 
vădă ?... țișnea sângele din elă oa din- 
tr’o fântână. Arăta sărmanulă cu mâna 
la picioră, în care pătrunsese ună spur
cată de glonță dușmănescă. Nu multă 
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delungată pretindă numai copiii 
debili și bolnăvicioși. Ințercarea 
se p6te face și mai de timpuriu, 
decă la mamă seu la doică s’a 
ivită vre-o bălă grea, decă au că
pătată perioda lunară, ori a de
venită împovărată.

Timpulă celă mai potrivită 
pentru ințercare este tămna și pri- 
măvera. Vera nu-i consultă, fiind
că atunci pruncii suntă aplicați 
spre diareă

Nu’i bine a înțerca copiii de
odată ; câte 4—5 săptămâni trebue 
drepinși cu mâncări, alăptarea să 
li-se detragă pe încetulă și totă 
mai rară, pănă ce-i desvătămă cu 
totulă. Prin acestă metodă de în- 
țercare, mamele nu capătă infla- 
mafiunl de țițe, nici prunciloră nu 
li-se îngreună stomachulă deodată 
cu mâncări.

Când starea bolnăviciosă a 
mamei nu permite alăptare și 
când din causa sărăciei nici doică 
nu se pbte lua, pe lângă o deose
bită băgare de semă pruncii se 
potă nutri și pe cale măiestrită. 
Dintre tote alimentele, ce le po
sede poporulă nostru de rândă 
pentru băieți, celă mai corespun- 
4ătoră este laptele dela deosebi
tele animale de casă, precum dela 
vaci, dela oi și dela capre. Lap
tele de vacă este acela, care în 
privința composiției chemice stă 
mai aprbpe de ală femeiloră. In- 
tr’o sută de părți de lapte de vacă se 
cuprinde: 

ctpsi • • ■ • • 86. 4 părți.
zahară .... 3.80 „
untă seu grăsime . 3.62 „
caseină .... 5.52 „
săruri .... 0.66 „
Laptele de vacă așa-deră are

mai multă caseină, prin urmare 
este mai greu de mistuită decâtă 
celă dela femei Pentru ca lap
tele de vacă să fiă mai ușoră de 
mistuită, se mestecă cu apă.

Laptele de capră și de oiă, 
fiind-că are și mai multă caseină 
și grăsime, decâtă celă de vacă, 
nici nu prea corespunde pentru 
copiii sugători, cu atâtă mai vîr- 
tosă, că nici mestecarea cu apă 
nu-lă face mai ușoră pentru mis
tuire. Ca nutrementă elă pdte fi 
întrebuințată la copiii mai mari, 
înțercați deja.

Vacile dela cari se folosesce 
laptele pentru nutrirea copiiloră, 
trebue se fiă hrănite cu nutreță 
uscată și cu grăunte. Laptele dela 
vacile ținute cu erbă, cu brahă 

(braga) și în grajduri necurate, 
pbte causa diareă copiiloră. Lap
tele totdeuna trebue se fie prbs- 
petu și bine fiertă. In cele trei 
luni dintâi laptele de vară li-se dă 
copiiloră mestecată cu 2 părți de 
apa fiertă și cu puțină zahară sdro
bită. Dela 3—6 luni laptele se 
mestecă înjumătățită cu apă. Cu
rată se dă numai dela 6 luni în 
susă. Mestecătura acesta nici când 
se nu să dea rece.

La locuitori de totă săraci, 
cari nu dispună nici de lapte de 
animale, pruncii se mai nutrescă 
și cu ciră de mămăligă, ori de 
făină de grâu. Acești nenorocit! 
înse de regulă cadă jertfă dia
reei continue și slăbiciunei ge
nerali.

Nutrirea copiiloră pe cale mă
iestrită mai bine se face cu lin
gurița, decâtă cu așa numitele 
sticle sugetore. Sticlele sugetbre 
însă, cum și boboculă loră, după 
folosinfă se fiă bine spălate și cu
rățite cu apă căldufă, dedrece lap
tele, ce rămâne în ele, în scurtă 
vreme trece în descompunere, se 
acresce și astfelă e stricăciosă, 
causeză vomări și diareă prunci
loră. Pentru copiii trecuți de 8 
luni, în lapte li-se pote fierbe 
cbjă de pită, de franselă (jemlă) 
ori grisă. In versta acesta li-se 
pbte da copiiloră și lapte cu mă
măligă. In acestă etate e reco
mandată și supa de carne de vită 
ori de găină, făcută cu grisă, ori 
cu ureză. Pentru ca supa să fiă 
și mai nutritbre, în ea se pdte 
mesteca și câte ună gălbinușă de 
ou. După împlinirea unui ană, 
copii se mai nutrescă și cu ouă 
moi fierte și cu păpară (papă) 
mble. Când pruncii au câte 6 
dinfl, să li-se dea și putină carne 
măruntelă tăiată, opărită cu supă 
fierbinte, ori repentină friptă.

Mamele, cari dau copiiloră su
gători verdețuri, pbme și alte le
gume, cu voia le causeză bolnăvirl 
periculbse. In locă de ai hrăni și 
ale face bine, fi omoră.

Copiiloră sugători nici-odată să 
nu li-se dea beuturi spirtuose. Loră 
mai bine le sufere din când în 
când apa curată. Vinurile vechi 
și nefalsificate potă fi întrebuin
țate la acei copii slabi, cari suntă 
trecuți de 6—8 luni. Raehiulă 
(vinarsulă seu halirea) este o ade
vărată otravă pentru băieți. Le 
strică mistuirea, le tempesce sim- 
țulă, le împedecă desvoltarea na

turală și de timpuriu începă a se 
deda cu patima primejdibsă a be
ției, devină stupieji, molateci; ei 
îmbătrânescă și se nimicescă fără 
de vreme.

I, Stoica,
medici.

Din jurulu vetrei.

Ghicitori sinonime.

Dumitrică mititeii
Cu buricul! după, elă

[•țjltioy]
*

Sferendache mititel!
Cu codița după elă.

[•țțltwy]
♦

Alecuță mititeii
Cu mâțișorul! după elă.

[•^pov] 
1 *

cum se cade ce e cale pe vale cu fâr
tatull cel! rănit!.

Petronila nu mai fise nimărui nici 
un! cuventl, ci se puse pe gânduri, ui- 
tându-se așa înaintea ei. Der după ce 
sfîrșiră toți cu întrebările, îșî luâ inima 
în dinți și rugă pe militar! să facă bine 
și să-i spue în ce parte a Beciului se află 
spitalul! în care xaoe Pavell și ce 
drum! duce bre la satul! înălțatului 
împărat! ?

Cel! întrebat! 'îi desluși tbte lă
murit! și afară de aceea îi însemnă pe 
o hârtiută totl ce era mai greu de ți
nuți minte.

Nici unul! din cei de față nu bă
nuia ce scop! să aibă întrebările fetei 
și drept-aceea nici unul! nu prea băga 
de semă la răspuns!; numai bunica as
culta ou mare luare-aminte vorbele oă- 
tanei, debre-ce ea-șl pusese de gând! 
să plece și să șl cerceteze nepotul!. Nu-șl 
tăinui bătrâna planull, ci îndată le și 
făcu cunoscut! la ai săi, oă a doua (fi 
des! de diminbțăva porni de bună sbmă 
la Beciu; tot-odată începu aci pe loc! 
a se găti de drum! și-i fise Petronilei 
să pună baerl nouă Ia traista cea mare 
și grbsă. Toți ceilalți îșî dădură silință 
să o întbrcă pe baba dela hotărîrea

Ce e mică mititeii
Și ’ngrădesce frumușeii?

[•îjțncv]
*

Ce fuge mereu la vale
Și-și lasă mațele îu cale?

[•mnoy]
*

Am o capră albă 
înhămată de codă.

[•țtpioy]

Am ună moșă tăricelă
Dară-i mică, mititeii 
Și faoe gardul 1 frumușeii.

[•npoy[*
Am uni bou: cu ebda sparge
Și cu capull drege.

[•Uinoy]
*

Iliuță trece’n cale
Vărsendu-șl mațele’n vale.

[•țțiucy]
*

Mică, mititeii
Face gardull frumușeii.

[•runoy]*
Mici, mititeii
Infrumsețezl lumea cu elă.

[•niuoy]
*

Am o păsăruică :
Cu olooull ciupesce
Cu ebda cârpesce.

[•țtinoy]
*

Ce e mică mititelă
Ninglișesoe frumușeii
Și’mbracă casa cu ell ?

[•ijinoy]

Amă uni cocoși:
Cu clocull urzesce,
Cu cbda’mpletesoe.

[yinoy]*
Moșneguțull mititeii
Face gardull frumușeii.

[•țțiuoy]♦
Mici trăesoă,
Intr’ună minutl crescă, 
Tbtă lumea ’nveselescl.

[’UPOVl♦
Amă ună pară ș’o nuia 
Și’ngrădescă câtă oi vre.

[•■ufij ț4 țpioy] 
Gara-Predealu. Culese de:

George T. Bulgărescu.

Observațiune. Decă am dorită să pu
blică aceste gâciturl sinonime, acesta 
am făcut’o numai să arătă, oâtl de bo
gată este fantasia poporului română și 
cu câtă meșteșugi scie elă să esprime 
aoelașă lucru sub formele cele mai va
riate. q. ț. b.

POVEȚE.
In contra sărutăriloru. Ună doc- 

toră americană din New-York 
este mare inimică ală sărutăriloră. 
Elă efice, că în gura fiă-cărui omă 
se afla 22 de bacterii de diferite 
feliuri și prin sărutare aceste bac
terii străplânta felurite bdle dela 
ună omă laaltulă. De-altmintrelea 
e lucru cunoscuta, că mai cu semă 
pe bmenii bolnavi e forte peri- 
culosă a-i săruta. Suntă anumite 
bble — și între acestea bbiele li- 
picibse de sine se înțelege, că 
ocupă primulă locă, — cari prin 
sărutare trecă cu tbtă siguranța 
dela omă la omă. De aceea la 
nici ună casă nu e bine să fie 
cineva prea „pupăciosă“ și numai 
ună câștigă ar fi pentru omo
nime, decă sărutările s’ar perde 
cu totulă din obiceiu, seu decă 
s’ar obiemui celă puțină a se să
ruta numai pe frunte ori pe o- 
brază.

îngrijirea floriloru peste iernă. 
Amatorii ori amatbrele floriloră 
se plângă adese-orl, că pe lângă 
totă îngrijirea, florile loră din o- 
daiă au perită. La acesta con- 
tribue în mare măsură și împre
jurarea, că nu ori cine scie să a- 
legă florile potrivite pentru cul
tivarea în odaiă. Mai potrivite 
suntă cu deosebire florile impor
tate din regiuni mai căldurbse,

după aceea căfii în leșină. Ill duserăml 
mai mulțl inși îndărătull șirurilor!, la 
carăle cu răniți. Ill luară frumușel! de 
subsuori și de picibre și-11 puseră pe uni 
țolă. Doftorul! se uita la rană și aci în
dată și înfipse cuțitul! în carne.

Povestitorull trebui să înceteze, de 
bre-ce bunicăi i se făcu erășl rău. Tu
turor! celor! de față li se puse o ceță 
dinaintea ochilorl, er Petronila pare că 
simțea însăși durerile drăguțului ei.

După ce plânsul! conteni, străinul! 
vorbi mai departe: „Eu am foști silit! 
să mă întorci din nou în focă. In sfîr- 
șită dușmanii rămaseră învinși. Unii din 
ei fură prinși, alții scăpară cu fuga. 
După biruință tăbărîrămă aprbpe de ună 
orășell, unde Pavelă fii dusă la spital!. 
ț)ecl și sute de răniți se munceau săracii 
în chinurile cele mai grozave de pe 
lume, și nu puțini dintre ei îșî dădură 
sufletul!. Fârtatull se căzni câteva săp
tămâni, der mai apoi ’i se făcu mai bine 
și astfel! fu trimis! la Beciu. Pe drum! 
i se deschise rana dela picior!, încâtl 
numai cu multă greutate putu ajunge 
în orașul! cel! de căpetenia all împă
răției și aci întrâ erășl în spital!. Eu, 
cum am sosit! în Beciu, l’am și cerce
tată. Acuma eu mi-am sfîrșitl anii de 

cătăniă, dâră Pavelă de se va mai face 
sănătosă — și am bună nădejde că așa 
va fi — va trebui să mai slujescă încă 
multă vreme. Drept! să vă spună, cei 
d’imprejurull lui îmi făcură cunoscută, 
că de cumva nu se va lăsa să-i tae pi
ciorul!, nu este peste putință să-și pri- 
mejduescă vieța. Elă însuși îmi mărtu
risi, că de bună semă va rămâne olog! 
pentru întregă vibța lui. Mă ruga săr- 
manulă să vă cercetez! aici la casa 
d-vostră și să vă doresc! din parte-i 
noroci și sănătate. Vă dă de soire, că a 
primit! scrisorea ce i-ațl trimis’o și că 
acbsta este singura lui mângăere pe 
lumea lui Dumnecjeu. Ar dori din tot! 
sufletul! să vă mai vacjă încă odată fi
ind! de bună credință, că îu chipul! a- 
oesta ar fi în stare să rabde cu linisoire 
tote chinurile, ori cât! de grele ar fi. 
Vă rogă în sfîrșită să-1! pomeniți din 
când în când în rugăciunile d-vbstră.

Ce se va fi ales! mai pe urmă de 
el!, nu pot! să sciu, deorece la urma 
urmelor! mă despărții de densul! ca 
de un! prietin! și pornii spre casă. Tre
când prin ținutul! acesta, mă abătuiu și 
pe la d-vbstră, voind! a-ml împlini fă- 
găduela ce i-am făout’ou.

Omenii noștri mulțămiră cu tbtă i

nima ostașului pentru bunătatea lui și-11 
întrebară cum îl! chiamă și unde s’a 
întâlnit! mai întâiu și mai întâiu ou prea 
iubitul! lori. Străinul! trebui să mai 
spună încă odată întregă istoria. Aminti 
că fărtatull său pomenea de multe- ori 
numele Petronilei și întrebă dbcă nu 
era vorba de fata ce se află acum îna
intea sa.

Nepota lui moș! Voina nu tăgă
dui, că ea este și oătana o întrebă mai 
departe: „Nu este așa, că d-ta ești soră 
cu Pavell?“

La acestă întrebare, Petronila simți 
deodată, că î-se sue sângele în capi și 
de nu s’ar fi grăbiți bunica să răspundă 
în locul! ei, de bună semă ar fi trebuitl 
multă vreme pănă să pbtă borborosi 
vre-o câteva cuvinte.

Bătrâna vorbi astfell: „Densa este 
fata vecinei, deră drepți să-ți spună, 
este ca și a nostră. Noi nu ne deose- 
biml unii de alții. Și așa face și nepo
țelul! din cătane. De altfel! Petronila 
are o inimă ca pânea cea bună și pe 
toți îi ajută și-i mângăe.

Călătorul! nu se mai putea sătura 
privind! la fata lelei Catrinei. Ii venea 
la socotelă flăcăului și aoum înțelese 
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deârece acestea mai ușorii potu 
suporta căldura din odaia, decâtii 
plantele dela noi, pentru cari căl
dura din odaiă este prea mare 
Plantele cultivate în sere (florării) 
călduros© suntu cele mai potrivite 
pentru a ne decora cu ele casele 
în timpulii ernei. Apoi multă ho- 
tărăsce și însa-șî odaia, precum și 
partea aceea din odaiă, în care 
ținemu florile. Mai întâi de tdte 
trebue se li se caute floriloru unu 
locu, unde să aibă lumină de a- 
junsfi, căci fără de acesta nici de 
cum nu potu trăi. Mai bine se 
simțescfl florile în odăile, cari au 
ferestrile mai multu seu mai pu- 
tinu spre resăritu; escepțiune dela 
acesta regulă facă numai puține 
flori, cărora le priesce și în odă
ile cu ferestrile spre apusu. Cu- 
rentulfi de aeră pe cele mai multe 
fiori le omoră; pentru aceea însă 
ele nicidecum nu potă fi lipsite 
de aeră prbspetă și curatu, de 
care au neapărată trebuință mai 
alesu în timpulă când mugurescă 
ori înflorescă. Se înțelege, tot- 
deuna trebue se băgămă de semă, 
ca florile se nu fia deodată atinse 
de aeră rece și de aceea în cjile 
gerbse nicî-odată nu trebue se 
deschidemă ferestra, ce se află în 
apropierea floriloră. Mare duș
mană alu floriloru este și prafulu, 
de care încă trebue se le ferimu.

Facerea Ceterei.
A fostă odată oe a fostă, au fostă 

odată doi âmenl săraci, ună bărbată și 
o muiere, care multă vreme nu avură 
nici ună oopilă. Odată s’a întâmplată de 
s’a dusă muierea în pădure după ceva 
vrâsourl de focă, și în pădure s’a întâl
nită cu o babă bătrână, care i-a fiisă: 
Mergi acasă și sparge ună bostană, apoi 
târnă lapte în elă și apoi îlă bea, și 
după aceea vei nasce ună fecioră, va ii 
norocosă și bogată.

După aceea bătrâna s’a făcută ne- 
văfiută, er femeia s’a dusă acasă și a 
făcută după cum o povățuise bătrâna. 
După nouă luni de cj.ile apoi muierea 
născu ună copilă mândru, Domne, de se 
mai fi avută doi ochi să te uiți la elă. 
Dâr multă nu a fostă norocâsă, căci ea 
bolnăvindu-se rău a murită, er băiatulă 
a crescută așa fără mamă pănă era de 
20 de ani, atunci îi muri și tată-s’o.

Aoum ce să gândi feciorulă ? Eu 
mergă în lume, să-mi caută noroculă, 
că și așa, aci nu mai am de ce sta: nici 
am mamă, nici am tată, pare c’am că

fiută din pietră! Și cum a fiisă așa a și 
făoută; s’a dusă elă din sată în sată din 
orașă în orașă, der de norocă nicăirl n’a 
dată. Odată era într’ună orașă mare, în 
care trăia și ună craiu avută, care avea 
o fată tare frumâsă. Tatălă ei însă nu vrea 
să o mărite, numai după acela, care-i va 
face ună lucru, ce nu l’a văfiută nime
nea în lume. Mulțl bărbați și-au căutată 
noroculă, însă craiulă pe toți i-a spân- 
fiurată, fiindcă se legau, der nu puteau 
duce în sfârșită o luorare cu totului totă 
nouă, despre care să nu se fi nici aufiită 
păn’ atunol nimică.

Când a aurită feciorulă nostru des
pre lucrulă acesta, s’a dusă la craiu și 
a fiisă: Eu vrâu să-ți iau fata, domnule 
craiu, spune-mi ce luorusă-țl faoă ?

Craiulă s’a mâniată focă pe fecioră 
și a fiisă: „Nu scii tu, prostule, că fata 
mea numai după aoela s’a mărita, care 
va face ună luoru, care pănă afil nu este 
nicăirl?! Fiind-că ai întrebată așa de 
prostă — vei peri în temniță. Și l’au 
băgată pe bietulă fecioră în temniță.

Der niol nu închiseră bine ușile tem
niței și crăiasa fiineloră se ivi la elă, 
luminându-i temnița și fiicândă: Nu fi 
supărată, tu încă ai să te căsătoresol cu 
fata craiului. Etă aoi o lădiță și ună 
băță. Scote vre-o câțiva perl din capă 
și-i întinde peste lădiță și peste bătă.

Feciorulă a făcută așa, pe cum îlă 
învățase orăiesa fiineloră, er după ce fu 
gata, aceea îi porunci: Acum trage cu 
perii bățului peste perii lădiței. Și fe
ciorulă a făcută așa, și a văfiută, că lă- 
dița lui dă ună sunetă. După aceea a 
fisă crăiesa fineloră : Lădiță acesta va 
fi o ceteră și va face pe omeni cu voiă 
bună ori supărațl, după cum îi voi tu. 
Apoi a luată dela elă cetera și afișă în 
ea, apoi a plânsă și a lăsată să-i cadă 
lacrimile în lădiță. După aceea er a fisă 
cătră feoioră : Acum mai trage odată 
peste perii lădiței! Și feciorulă a împli
nita acestă poruncă și atunci s’au au- 
fită din lădiță glasuri, care supărau, ori 
veseliau inima omului.

După ce s’a făcută Crăiâsa fineloră 
nevăzută, a strigată feciorulă la slugile 
craiului să-i deschidă să potă merge îna
intea craiului. Și l’au slobodită slugile, 
er elă a mersă ou lădiță într’o mână și 
cu bâta într’alta și a fisă : Acum ascultă 
și vefi, ce am făcută eu! Apoi a înce
pută a trage cu arculă peste perii lădi
ței și din lădiță au prinsă a eși glasuri 
de bucuriă și de supărare și craiulă nu 
se putea despărți de aceste glasuri și 
și-a dată fata după fecioră și au făcută 
o nuntă mare mare, câtă ună fundă de 
căldare.

Așa a ajunsă feoiorulu la bucuriă 

și norocă și așa a venită oetera pe lume. 
Cine o scie altmintrelea, altmintrelea să 
o povestescă!

trad, de 1. P. Reteganulu.

MULTE ȘI DE TOATE.
pilele critice ale anului viitoru.

Profesorulă de astronomiă Rudolf Falk 
fiice, oă fiilele critioe ale anului 1892 
voră fi forte primejdiose. Forte puține 
semne suntă, că vomă avă o vară oăl- 
durâsă și secetosă, oi mai multă trebue 
să ne așteptămă la o vară ploiâsă. In 
1892 luna va fi mai aprâpe de pământă 
și de aoi se conohide, că fiilele critice 
ale anului viitoră voră fi mai primej- 
diâse oa de obiceiu. Speranțe la o bună 
recoltă de vii nu putemă ave nici pen
tru anulă viitoră. Intre cele mai vehe
mente fiile critice ale anului viitoră, 
Falk numără fiiua de 28 Martie, 26 A- 
prilie și 16 Novembre st. n. Falk e în 
credința, că totă la fieoe mii și patru 
sute de ani trebue să urmeze ună po- 
topă, căci în urma oonstelațiunei cor- 
puriloră oerescl totă la acestă periodă 
de timpă vină corpurile ceresol în posi- 
ția de a pricinui prin puterea loră a- 
tractivă vărsarea apeloră. Fiindcă celă 
din urmă potopă s’a întâmplata cu patru 
mii de ani înainte de Christosă, celă 
mai de aprâpe potopă va urma la anulă 
6400 după Christosă. Potopulă acesta 
însă nu va mai fi așa de‘primejdiosă oa 
celă trecută. încă ou o miiă de ani îna
inte se va pută cunâsce din anumite 
semne ^caracteristice sosirea viitorului 
potopă, despre oare nici vorbă nu pâte 
fi, că doră ar fi de natură de a nimici 
progresele culturei ia care a ajunsă o- 
menimea pănă acum. Acestea însă 
suntă numai nisce prefiicerl nesigure, 
basate pe sciința astronomică.

*
Furtună pe marea la Manche.

Pe marea la Manche domnesce o 
furtună teribilă, care a oausată pănă a- 
cum mari nenorooirl. Depeșele din ora
șele de pe câsta la Manohe vestesoă nu- 
mărâse pierderi de vapâre. Furtunile de 
pe costa N. E. a Engliterei au întâr- 
fiiată ou multă comunicațiile telegrafice 
ou oontinentulă. Paohebotulă de la Do
wer la Ostenda n’a îmbarcată decâtă 
poșta. Ună vaporă de pescuită s’a răs
turnată lângă Lowestol ; suntă 7 îne
cați. DepeșI din Rouen, din Guiberon 
eto. vestesoă violente vijelii; suntă oâ- 
te-va pagube materiale. La Parisă dea- 
semenea bântue o adevărată furtună, to
tuși nu este de însemnată nici ună ao- 
oidentă gravă. In urma unei furtuni vio
lente în canalulă la Manche 3 vapâre s’au 
cufundată între Folkeston și Hyt-he.

Unu ministru indulgentă.

Ministrulă italiană de interne Ni- 
cotera se preumbla fiilele acestea prin o- 
rașă și aufii la spatele sale oum ’iă înjura oi- 
neva. Elă se întârse și văfiu ună bă
trână sdrențosă, care toomai ’șl ridicase 
bastonulă să dea în ministru. Acesta 
strigâ repede pe ună polițistă, ’i făcu 
ounoscută cine este elă și-i porunci să 
aresteze pe bătrână și să-lă ducă în lo
cuința sa, a ministrului. Aoolo Nicotera, 
’i făou ună interogatoră. Bătrânulă ’i 
împărtăși, că a servită statulă cu cre
dință mai mulțl ani, dâr că aoum se a- 
fla în mare lipsă. Elă a dată o petițiune 
la ministerulă de interne, der pănă a- 
oum nu a primită nici ună răspunsă. 
Nicotera ’i dete bătrânului 50 de lire, 
ou acea indicațiune, ca să mărgă liniș
tită acasă, că elă, ministrulă va resolva 
petiția sa.

*
Rugăciunea 'bărbatului.

„Te rogi tu vre-odată ?“ întrebă 
dămna M. pe bărbatulă ei, pe oare-lă 
Dăoăja adese-orl.

— „Da“, răspunse domnulă A. „și 
mai cu semă de când m’am însurată 
— „Fârte frumosă" fiise dâmna M., „der 
nu înțelegă cuvintele „mai ou sâma“. Și 
oe ceri dela bunulă Dumnefieu, de oând 
te-ai oăsătorită ou mine ?„

— „Răbdare"- răspunse domnulă A.
*

La tribunal^.

Judecătorulu: Acusatule, unde ’ți este 
locuința.

Aousatulu: Poște restant, d-le jude- 
cătoră.

*
In grădina zoologică

Doi copii ședeau înaintea unei ooli- 
vii, în oare se afla ună elefantă.

George: Spune-mi, mă Dumitre, 
de ce are elefantulă ună nașă așa de 
mare ?

Dumitru: De sigură, fiindoă s’a totă 
soobită în nașă ou degetulă, când era 
mioă !u

CONCURSU.
La Comitetulă subscrisă suntă va

cante trei ajutâre dela societatea „Tran
silvania", menite pentru uoenicii mese
riași români, cari înveță aid înBrașovă.

Reflectanții au să aștârnă Comite
tului subscrisă pănă la 5 Deo. n. a. o, 
următârele documente: atestată de bo
teză, atestată de sărăciă, atestată de 
câlă și contractulă încheiată cumăestru. Ș

Comitetulă Asociațiunei pentru spri- 
■j inirea înveț, și sod. rom. in Brașovă.

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

inată, numai fata nu i-se împotrivi de 
locă, ci făcu tâte după voia ei. Ce e 
dreptă, și ea avea ună plană, îi era însă 
rușine să-lă împărtășâscă la ai săi față 
cu străinulă. Tăcu ea, câtă tăcu; când 
însă bunica eși în tindă să-i facă mili
tarului, care era să rămână peste nâpte 
în gazdă la Novacă, ceva de mâncare, 
Petronila se luâ după dânsa și-i spuse 
fără nici ună ocolă, că drumulă Beciului 
nu e pentru o bătrână de mai de-ună 
veaoă de vreme, că prin urmare dânsa 
să rămână frumosă acasă și că ea în
săși se va duce la Pavelă în orașulă de 
căpeteniă ală împărăției.

Der de unde să vrea bătrâna?... ’I 
se păru mare lucru când îi dete voe ne- 
poțicăi să o însoțescă, de altceva nici 
poveste. Der scițl cum suntă hotărîrile 
omenescl. Nu potă ține câtă lumea. La 
urma urmeloră mai ou măguliri, mai cu 
rugăminți, mai cu sărutări, fetica o băga 
în cofă pe baba. După acesta biruință 
se răpefii acasă și se pregăti de drumă, 
ne mai dândă sera aceea pe la Novacă.

Bunica făcu îndată cunoscută co
loră din odae planulă Petronilei. Moșă 
Voina și lelea Catrina nu se împo
triviră.

VII.
Pe drumulă Beciului călătoresce o 

fată mândră ca o fină. Ea duce pe 
umeri nisce desagi de pânză albă, în 
cari are o pâne, puțină brânză, nisce 
făină, ună pică de sare, ună cuțită, o 
lingură, vre-o câteva primenele, ună 
rândă de haine și cartea de rugăciuni 
învălită într’ună ștergară curată. Pasulă 
ei este grabnică, ca și când o tainică 
temere, său ună doră învăpăiată i-ar 
munci inima. Buzele ei șoptescă din când 
în oând rugăciuni umilite.

Noi o cunâscemă; e Petronila.
In (fiorii filei plecase fata nostră de 

acasă. Cu toții o petrecuseră pănă la 
Rocoșină, chiar și bunica... Aid răma
seră ceilalți la liturgiă, eră Novacă în
soți pe nepâta lui Moșă Voina pănă la 
orașă. Se duse cu ea la diregătoriă și-i 
scâse dreptățile trebuitâre pentru călă
toria, în sfîrșită îi arăta cărarea Be- 
oiului. Ii părea rău bietului omă că nu 
pâte merge și elă să-și vafiă feoiorulă, 
dâr n’avea încătrău. Iu vremea din urmă 
slăbise și îmbătrânise așa de tare, în
oată nu mai putea fi vorba de ună ast- 
felă de lucru. Nu scia cum să-i mulță- 
mescă fetei celei atâtă de bune la inimă, 
și din totă sărăcia lui îi dete la despărțire 
doi zloțl buni de oheltuelă. Petronila nu 
voia să pună mâna pe bani în niol ună 
chipă, fiicendă, că șl-a luată ea de acasă 

ce-i trebue, der în sfîrșită totă îi făcu pe 
placă vecinului, însă numai astfelă, ca 
zloții să fie ai lui Pavelă. Cu lacrimile în 
ochi îșl luâ Novacă norocă bună dela că- 
lătore, binecuventându-o în sufletulă său 
ca pe însuși ală său copilă.

Mergea și totă mergea nepâta lui 
moșă Voina. piua cea dintâi avu parte 
de drumulă oelă mai plăcută. Vremea 
era frumosă, de plouată nu ploua, ar
șiță nu era; șeii cum e mai bine, nici 
caldă, nici frigă. Și așa călcândă voini- 
cesoe, sera pe la tăcă era tocmai în 
sătulă Stupina. Nu se opri fata nostră 
aici, ci aflândă că nu tocmai departe 
este unu sătucă, o luâ mai încolo pe 
drumulă împăratului pănă-ml ajunse în 
Necrașină. Aici se rugâ mai întâiu și mai 
întâi în vieța ei la o casă străină pen
tru sălașă pe nâpte. Nimeri la nisce â- 
menl cu dare de mână și totodată buni 
la sufletă, cari o primiră bucurosă, în- 
trebându-o, că unde merge. Fetei îi veni 
nu soiu cum să șl spună soopulă oălă- 
toriei, cu tâte acestea nu minți, ci măr
turisi totă adevărulă. Arătarea ei, nefă- 
țărnioita ei vorbire, precum și povesti
rile despre bunica, despre moșă Voina 
și despre ceilalți ai săi dădură gazdeloră 
dovefil destulă de trainice, că au de 
lucru cu o fată de omeniă. Drept-aceea 

când călătârea nâstră voi să-și scâtă din 
desagi ceva de mâncare, nu fu lăsată 
să-și atingă merindea, ci fi poftită să 
șafiă la masă cu toții ai casei. După 
cină nepâta lui moșă Voina nu pregetâ 
a ajuta slujniceloră la torsă și a isto
risi celoră ce o primiseră cu atâta bună
voință despre Rocoșină și despre alte 
sate și orașe prin care trecuse. Mai târ- 
fiioră ’i se așternu într’ună colță nisoe 
paie, ’i se date ună țolă de învălită; 
apoi diminâța căpătâ erăși ceva de 
mâncare și fu îndemnată să dea pe-acolo 
și la întârcere.

Petronila mulțămi din adânoulă 
inimii pentru tâte și după aceea, haide 
la drumă mai departe. Când ajunse în 
laroșovă, se abătu puțintelă pe la bi
serică, unde tocmai se ținea slujba, apoi 
grăbi ârășl mai încolo. Trecu prin Hra- 
deță, prin Cimeră și prin Bistrița; ală 
doilea popasă peste nâpte îlă făcu a- 
prâpe de Țera-Nemțâscă. După ce treou 
granița însă nu-i mai umbla așa de bine 
ca pănă acum. Cu Nemții n’avea oum 
se înțelege, căci limba loră nu o pri
cepea. Bucuria ei, când da peste cineva, 
care soiea cehesoe !

(Va urma'. I. Urban Jarnik.
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Trageri la sorți.

Crucea r. ital. 2 Nov. ser. 1375/14 
3473/37 4520/16 5034/34 5563/36 5822/5 
6254/6 6854/33 9440/18 9661/16 10077/30.

In amortisare ser. 604 2613 2775 
3893 4952 6415 6495 6565 7990 8939 
9027 10426. Tragerea următore la 1 
Febr. 1892.

Losurț de BucurescI, 20 franci, 2 
Nov. ser. 140 254 461 483 598 599 630 
.642 781 963 1143 1208 1507 1655 1688
1695 1768 1976 2075 2163 2179 2205
2318 2334 2403 2495 2605 2643 2663
2773 2930 2933 2946 3019 3020 3123
3205 3265 3303 3485 3549 3587 3669
3698 3740 3758 3780 3844 3851 4009
4033 4036 4039 4101 4135 4222 4275
4466 4689 4809 4843 4973 5112 5362
.5410 5474 5532 5537 5625 5641 5676
5726 5908 6208 6282 6268 6501 6681
6772 6796 6833 6873 3962 7284 7290.
Tragerea următore 1 Martie 1892.

gwrâscă veche, grea dela 46 pănă la 47 cr. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 48— cr. pănă la 
48'/2 cr., de mijlocii dela 48 cr. pănă la 48’/j cr. 
— ușoră dela 46’/, cr. pănă la 47’/2 cr. — Marfă 
țSrănescă grea dela 45*/ 2 pănă la 46'/2 cr. — de 
mijlocii dela 45’/2 cr. pănă la 46’/2 cr. ușâră dela 
45 cr. pănă la 46 cr. — Marfă de România 
de Băkony grea dela — cr. pănă la — cr, tran- 
sitto mijlocia grea dela — cr. pănă la — cr- 
însă transito ușâră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țepâsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbâscă grea dela 46—47 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 45*/ 2—46’/2 cr. transito 
ușâră dela 44—46 cr. Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4*/ 2.

Bursa flemărlurl âinBnlapesla dela io Nov. n. 1891

Bursa din BucurescI din 11 Novembre.

Jo-sziv, 15 Octomvre, cu câștiguri 
ser. 210/70 fi. 25 234/53 fi. 25 235/36 
fi. 100 240/20 fl. 25 268/14 fi. 25 268/95 
fi. 25 278/67 fl. 500 285/82 fl. 25 512/23 
fl. 25 1295/12 fl. 1000 1319/34 fl. 25 
1371/38 fl. 100 1389/54 fl. 25 1389/97 
fl. 100 1917/6 fl. 25 1924/4 fl. 251967/63 
fl. 20000 3016/21 fl. 100 3086/92 fl. 25 
3186/59 fl. 25 3296/36 fl. 25. 3462/49 fl. 
25 5383/27 fl. 25 5383/31 fl. 25 5383/55 
5916/3 fl. 25 6214/66 fl. 25 6591/19 fl. 
500 6591/22 fl. 500 6843/64 fl. 1000. Cu 
câștigă de câte 2 fl. suntă 300 de serii.

Produote div.

Sămințe

14® o * M g M 
g 2.

Prețulă per 
100 ohilogt.

dela | pănă
Grâu Bănățenescă
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nordh

80
80
80
80
80
80

11.50
11.50
11.45
11.50
11.50

11.70
11.70
11.65
11.70
11.70

Semințe vechi 
ori nouă aoiulă

a3 43
CD O

5 M

CB fl)o â

Prețu
100 ol

dela

lă per 
îilgr.

pănă

Sâcară
Orză
Orză
Orză
OvSsă
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcă

nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

H

70-72
60-62
62.—
64.-
39.41

75
73

10.50
6.40
6.95
7.65
6.40
6.60
6.55

5’65

10.65
6-75
7.45
9.
6.65
6.79
6.55

5B0

8 o i u 1 i
Cursulă

■Valori % cnmie
Rentă română perpetuă 1875 5°/0 100.-
îlenta română amortisabilă . . 5°/o 96.—

dtto................................... • 4°/o 81.’/4
Renta rom. (rurale convertite) 102.3/4
Oblig, de stată C. F. Române 6°o

idem idem .... 4u/n —-
Imprumutulă Openheim 1866 . 8°/o - _
Imprumutulă Oraș. BucurescI . 5% _ e__

idem idem din 1884 5°/o 93.—
idem idem din 1890 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.—

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

5%
10 fr

ȘL*/,
276.-

V.N.
Banca Națion. uit. div. 83.— 500 1470
Dacia-România uit. div. 30 lei 200 359.-
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 200 375.—
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.......................................... 5%
Avansuri pe efecte .... G°/o
vansurl pe Lingouri .... 6%

iiumerulu de față alu 
..(Jaz. Ti ans." se alătură unii 
prospectă ală librăriei M. 
Ciurcu din Brașov u.

Cursuld losuriloril private din 11 Nov.
cump. vinde

Basilica . 6.40 6.80
Credită .... 185.— 186.50
Clary 40 fl. m. c. . . 51.75 52.75
Navig. pe Dunăre . 121.- 123.—
Insbruck .... 23.25 24.25
Krakau .... 22.20 22.50
Laibach .... 22.— 23—
Buda .... 53.50 54.50
Palfiy .... 52.50 53.50
Crucea roșie austr.. 16.75 17.25

dto ung. . 10.75 11.25
dto ital. 12. 12.50

Rudolf . . . 19.50 20.60
Salm 59.- 60.-
Salzburg .... 24.— 25.—
St. Genois 61.— 63.—
Stanislau .... 27.50 21.50
Trieitine 41/2t’/n 100 m. c. 130.— 133.-

dto 4% 50 59.— 61.—
W aldstein 36.— 37.-
Windischgrătz . 48 50.-
Serbescl 3% 37.25 3i.85

dto de 10 franci _ t__
Banca h. ung. 4°/0 . 113.50 114.-

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă

44— 48.—

H
Oleu de rap.

roșiă
rafinată duplu

52—
37.50

55.'—
38.—

Oleu de in 6-75 7.-
9 Uns. de porc dela Pesta 55-50 57.50
E

bJO D dela țâră — —.—
O Slănină svdntată 48— 47.—

•3
11 afumată 54— 56.-

0 SSu 37- 38.-
§ Prune din Bosnia în buțl
<—< din Serbia în saci
CU Lictară slavonă nou 17.75 18.25

»> bănățenescă
■a Nuci din Ungaria
-4-* Gogoși ungurescl
k

CL serbescl
Miere brută 23.— 30.-

n s galbină strecurată 32-— 33.-
Ceară de Rosenau 138. 140.
Spirtă brută 20.75 21.25

>1 Drojdiuțe de spirt 21.75 22.25

€vm*salu  pieței ffirașovii
din 14 Noemvre st. n. 1691.

o

•*- s 
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00 o

Prețurile cerealelor din piața Brașovii.
din 13 Noemvre 1891.

Măsura său 

greutatea
Calitatea.

1 H. -L.
n

îj

H

IJ
H

n
n
jj

»
H

H

ÎJ

H

H

1 kilă
»»

100 kile

(cel mai irumos 
mijlociu . .

mai slabă . .
Grâu mestecată . .Secară

Orză

Ovăsă
Cucuruză .

1 frumdsâ 
I mijlociâ 
f frumosă 
I mijlociu 
(frumosă 
1 mijlociu

Mălaiu ... . 
Mazăre . .
Linte . .
Fasole . .
Sămânță de ină .
Sămânță de oânepă
Cartofi ....
Măzăriohe . . .
Carnea de vită . 
Carnea de porcii 
Carnea de berbece
Său de vită

Valuta aus

triacă.

fl. lor.

8
1
80

8 30
7 90
5 60
6 70
6 50
4 90
4 70
2 70
2 50
5 40
4 30
9 40

15 —
5 20
9 50
4 90
1 50

— —
— 48
— 48
— 28
24 —
34 —

bancnote românescl Cump, 9 32 Vend. 9 35
Argintă romănescă „ 9 23 n 9.28
Napoleon-d’orI - - „ 9.33 n 19.36
Lire turcescl • • „ 1048. n 10.53
imperiali - - . . M 9.48 n 9 53
S-albinl - - - - „ 5.45 n 5.E0
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 n

n n n ^°/o ti —.— n —.—
Ruble rusescl • „ 114.— n 115.-
Mărci germane • • „ 57.50 n 58.—
Discontulă 6—8°/0 Pe ană-

Cursultt Ia bursa din Viena
din 13 Noemvre a. c. 1891

âonta de aură 4°/0................................ 103 15
Renta de hârtiă 5°/0 ............................. 100 65
Imprumutulă căiloră ferate ungare ■

aură 116.—
dto argintă - - - • - 97.55

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 111,—

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

A.mori isarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) • - —

Bonuri rurale ungare ..... 90.45
Bonuri croato-slavone ..... 104.50

Terguld de rîmători din Steinbruch, La 8
Nov. n. starea rîmătoriloră a fostă de 125,412 
capete, la 9 Nov. au intrată 1008 capete și 
au eșită 2825 râmânendă la 10 Nov. ună nu
mără de 123595 capete. — Se notâză: marfa tm-

Despăgubirea pentru dijma de vină
ungurescă ....... —.—

Imprumutulă cu premiulă ungurescă —.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului . . 129.25
Renta de hârtiă austriacă .... 91,15
Renta de argintă austriacă .... 90.85
Renta de aură austriacă ..... 108.60 
LosurI din 1860 ................................. 136.—
Acțiunile băncei austro-ungare • ■ 1000.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 213.50 
Acțiunile băncei de credită austr, - 273.50
Galbeni împărătesei- - • ... 5.62
Napoleon-d’orI...........................  9.37
Mărci luO împ. germane - ... 58.—
Londra 10 Livres sterlings ... 118.05

Chiar acum a eșitu de sub tiparu

Calendaru.lt „Aurorei “
pe azn/ULlVi -^isectvL

—Cu portretul!! episcopului Alesandru St. Suluțu — ca premiu — 
și alte ilustrațiunî frumose.

Din cuprinsulâ variații și interesantă alu acestui Calen
dars, însemnămu aici:

Partea calendaristică: Cronologia pe an. 1892. —Păscălia 
pe an. 1892. Sărbătorile și alte cjile schimbătore la răsări- 
teni și apuseni.—Posturile. —Regentele an. 1892.—Eclip
sele seu întunecimile. — Cele patru anutimpuri, astronomice.
— Semnele pentru fasele lunei. — Calendaru julianti-greco- 
rianu și judaiefi, — Meteorologiă: Fasele lunei.— Schim
barea timpului după planete. — Servițiulu poștală și tele
grafică. — îndreptară financiară. — Târgurile (după datele 
oficibse cele mai din urmă).

Partea de cetită: Vuța mamii (Novelă). — Visulă copilei 
(Poesiă) — Muntele păcatului. (Tradițiune). La nascerea D-lui 
Christosă (Poesiă). — Fantoma (Schița) — Crăciunulă să
racului. — Clopoțelulă fericirei (Poesiă)—Pădurea miseriei.
— Leulă și berbecele (Fabulă hotentotă.) — Artista mări
tată (Poesiă). — Jalusia conului G-ligorache (Schiță de cră- 
ciună.) — Anecdote și templărl: Medicină. — Compă
timirea. — Nevasta credinciosă. — Bărbatulă după zestre.
— Muierea și calendarulă. — Târgulu ciorapiloră. — Ună 
răspunsă nimerită. — Purcelulă săracului. — CălțunI câș
tigați pre ușoră. — Uspețiulă fără bani. — Regele și cava- 
lerulă în capulă iernei. — Stăpânulă și servitorulă. — Can- 
didatulă care cu răspunsă invențiosă a dobândită diregătoriă.

Glume (ilustrate): Stratagemă muierescă. — Probă de 
curisare și probă de refusă. — Logică copilărescă. — Tur
nura. — Scusă indestulitore. Bietele socre. — Calculă și 
calculă. — Abc|icerea de bună voiă. — Puțină neînțelegere. 
Cestiunea orientului. — Conversațiă. — Logică. — Intre o 
dămnă și advocatulă ei. — Pe bulevardă. — Publicațiunî.

Se pote procura dela Tipografia „Aurora“ A. Todoranii în 
Gherla — Szamosujvăr câte unu esemplarii cu 30 cr. -f- 5 cr. portopostald; 
er 6 esemplare procurate de-odată costă numai I fl. 60 cr. esped. franco.

670,8—3
H *T

Deschidere de hotels.

8^

Aducă la cunoscinta ou. publică de aici și călătorilor!!, i 
că am deschisă Hotelulu „Pomulii verde“, care este provădută 
cu 25 de camere comode și elegante de locuită și de mân
care și cu camere separate pentru petrecere, potrivite și 
pentru cununii.

Vinuri veritabile indigene și străine, și cu deosebire o 
bucătăriă escelentă ungurescă.

Abonamente înlăuntru și în afară de hotelu, se află și 
odăi cu totulă din nou întocmite cu prețuri solide și cu 
serviciu promptă.

Pentru cercetare numerbsă se răgă respectuosă

7063.! lacob Wittmayer,
hotelierii.

Calendaru.lt
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Schwarze, weisse und far- 
big e Seidenstoffe von 60 kr. 
bis fi. (5.65 p. XHeter—glatt unb 
gemuftert (ca. 2^0 nerfd?. Ouai. u. 
2000 uerfcfy. ^arben, beffins ic.) 
oerfenbet robcn= uni) fîutfweife porto= unb jollfret 
bas Jabrif=Dep6t Cl. Henneberg (K. unb 
K. Ejoftief.), Zurich. îTtufter umgefyenb. 
23riefe foften (0 fr. porto.

■= Ună practicantă =■ 
care posede perfectă limba ro
mânii și germană se caută pentru 
cancelaria fabricei de sticlăriă din 
Azuga. Concurenții se se adre
seze la S. Griinfeld în Bra
șov». 675,3-1

Celu mai nou aparat u de rasu, care rade 
singurii,

f

I

cu ajutorulă oăruia ori cine, chiar fiindă în versta în- 
naintată și cu manile tremurânde, îșl pdte rade cu cea 
mai mare siguranță chiar și cea mai aspră barbă, fără 
oa să se taiă, seu să se vatăme, bine, curatu și repede, 

fără nici o pregătire. Sute de epistole de mulțămire și de comande do-
vedesoă, ce răsunetă giganticii a aflată în tdte straturile populațiunei.

Cu diplomă dela esposițiunea universală dela Parisu din anulu 1889. 
In folosire mai multu de 40,000 esemplare.

Prețuia unui esemplară, dimpreună cu indicațiunile de folosire costă 
I fl. 90. Gomandele prin rambursă. — Se pdte afla numai la inventa- 
torulă Nicolaus Hirnbal, Viena, Alserstrasse 43.

Ii 
i

674,5—1.

Sosirea și plecarea tremiriloFă ia Brașovn.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovii la Pesta

Trenultl mixtă : 4 ore 20 minute dimineța.
Trenulă accelerată (peste Clușiu); 2 ore 48 minute după amecjl.
Trenulă de persone: 7 dre 23 minute sera.
Trenulă aooelerată (peste Aradă): 10 ore 24 minute sera.

2. Dela Brașovu la Bucurescî:

Trenulă aocelerată: 5 bre 15 minute dimineța.
Trenulă mixtă: 11 ore înainte de amdc|I.
Trenulă aocelerată: 2 bre 19 minute după amedl.

3. Dela Brașovii Ia Zernescî:

Trenulă mixtă: 5 dre 45 minute dimindța.
Trenulă mixtă : 2 ore 58 minute după amecjl.

Dela Brașovii la Sân-Georgiu.

Trenulă mixtă: 8 dre 30 minute înainte de amedl.
Trenulă mixtă : 2 ore 10 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:

I, Dela Pesta la Brașovii:

Trenulă accelerată (peste Aradă): 5 ore 8 minute dimineța.
Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenulă accelerată (peste Clușiu): 2 ore 9 minute după amec|I.
Trenulă mixtă: 10 ore 5 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:

Trenulă accelerată: 2 ore 18 minute după amedl.
Trenulă mixtă : 6 ore 58 minute sera.
Trenulă accelerată: 10 dre 17 minute săra.

3. Dela Zernescî la Brașovii.

Trenulă mixtă : 9 ore 24 minute dimineța.
Trenulă mixtă: 6 dre 44 minute sera.

Dela 4 Sân-Georgiu la Brașovii.

Trenulă mixtă: 8 dre 30 minute înainte de amecjl.
Trenulă mixtă: 3 dre 10 minute după amdcfi-

ANUNȚ
Subsemnatulă am ondre a aduce la cunoscința 

onor, publică, cumcă în Brașovă Strada orfani- 
loru (Scheiloru) Nr. 5 se află

mele
asortate cu totu felulu de mărfuri de pescărie,

d. e. morună, somnă, crapă, cegă, șalău (prospetă 
și sărată), Heringi mari și mici, icre negrii și roșii, 
(moi și tescuite) lapardonă flacherdă), precum și 
mărfuri de coloniale: d. e. Măsline, roșcove și 
stafide, asemenea și lână (țigae și țurcană) nelu
crată și mițe, în fine și pielărie brută de oi și 
vite, fiindă totdeuna gata a vinde en gros et en 
detail cu prețurile cele mai moderate și voiu exe
cuta comande în aceste branșe aci în Ungaria 
și în tote statele din Europa, câtă se pdte mai 
promptă.

Așteptândă cea mai numerdsă cercetare,
mă recomandă

Brașovă, Noembre 1891.
Cu distinsă stimă,

Vasile N. Bidu,
comerciantă.

*

0 specialitate necomparabilă.
tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate 

este
apa naa.i2a_erala de

„REPfiT“
care în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonic se bucură de o valdre medi
cinală fdrte mare și de ună renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „Kepat44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloră de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloră respirătore, în contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are ună efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta oa remediu solvatoru neprețuibilă.

Celu mai curatu și binefăcătorii producții naturală.
Ca boi'vizu adecă heiifîa cu vinii. *3^3

nu se pdte compara acdstă apă escelentă cu niol o altă apă minerală 
continentului.

W Șampagnulfl apelorii minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VTTJ 

din anulă^ 1890, apa minerală de ltepât44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescnpțiunile legiloră sanitare.

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

între

a

Apa minerală de „Stepat44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tdte birturile mai notabile.

Cu totă stima
Administrațiunea isvoruluî

Josef Gyorgy,
Brașovă, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-44 » ■ V

Hâzrtieb de țigări TrexitaJoilă,

de losif Bardou & fi!s în Perpignan și Paris
60 medalii de aură, 16 mari diplome de ondre, 20 diplome ,,hors concurs**  numai atunci e veritabilă, decă 

fiecare cărticică portă firma IOSEPH BARDOU & FILS.
Se pdte căpeta în tdte prăvăliile unde se vinde hârtia en gros și marfă de Niirnberg, precum și în 

tdte traficele de tutună și țigări. 670,io—2

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


