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Brașovîi, 9 Noemvre st. v.
Intre Unguri se vede pretu

tindeni o viuă mișcare fața cu 
nouSle alegeri de deputați dietali, 
ce se apropia. Partidele unguresc! 
din drepta și din stânga încă de 
pe acum facă mari pregătiri pentru 
aceste alegeri. Simte fiă-care din- 
tr'ensele, că dela succesulu ori 
nesuccesulă corteșiriloru atârnă 
rolulu, ce voru ave se-lfi jâce 
timpu de cinci ani, câtă dureză 
acum după lege mandatulu de 
deputată.

Der mai alesă partidele opo- 
siționale maghiare suntă acelea, 
cari desfășură afii o activitate câtă 
se p6te de mare, cu scopă nu 
numai de a’și asigura terâmulu 
de până acuma, ci de a ocupa 
nou teremu unde numai le va fi 
cu putință. Mișcarea oposiționali- 
loră unguri este încuragiată și 
prin succesele, ce le-au avută ei 
în dietă dela căderea lui Tisza 
încâce.

Astfelu partidele oposiționale 
maghiare, atâtă cea apponyistă, 
care acum se numesce „națională", 
câtă și partida celoră din stânga 
estremă, spereză că xoră dobândi 
ună numără însemnată de man
date nouă la viitârele alegeri. Și 
de ce se nu spereze oposiția un- 
gurescă, că-și va mări șirurile, 
când pretutindenea în țeră dom- 
nesce o nemulțumire atâtă de 
mare față cu ministeriulu Szapary 
și când se așteptă, ca diregetorii 
comitatenșl se fiă mai nepăsători 
ca de altă-dată față cu unu gu
vernă, care a vrută se nimicescă 
pentru totă-deuna autonomia co
rni tatensă? De ce în fine să nu 
credă oposiționalii unguri în vi- 
itorea loră isbendă, când tdtă na
ția ungurescă este ca și fermecată 
de șovinismulă estremă, ce-lă pro
pagă și propoveduescă ei pretu
tindeni și la tâte ocasiunile?

Văcjurămă, cum contele Ap- 
ponyi, care pănă acum se lăuda, 
că e șefulu unei oposiții „mode
rate a mersă în tâmna acesta la 
Tergu-Mureșului anume pentru a. 
lua parte la adunarea Kulturegylet- 
ului și a preamări tendințele de 
maghiarisare ale acestuia, ca să 
fiică Săcuii despre elă: uitați ce 
Maghiară mare este! Și ca nu 
cumva numirea de oposițiă „mo
derată “ să facă pe publiculă ma
ghiară se credă, că nu ar fi des
tulă de șovinistă, partida contelui 
Apponyi și-a schimbată chiar și 
firma, numindu-se: partida „națio
nală"; ceea ce în împrejurările de 
afii însemneză atâta, câtă națio- 
nală-maghiară-șovinistă.

Și fiindcă amintirămă despre 
venirea lui Apponyi în Ardeală, 
trebue se avemă în vedere, că cer
curile electorale ale Ardealului îi 
pricinuescă în timpulu de față 
multă bătaiă de capă oposiției un
guresc!.

Scimă, că dintre cei 74 depu
tați, ce au fostă aleși în Ardelă 
cu ajutorulu legei electorale es- 
cepționale, care se trage din vre- 
mile lui Han-Tătaru, 56 au eșită 
totă de ai guvernului, pesprîncenă; 
9 deputați au alesă Sașii, cari, pre
cum scimă, mai multă facă o po
litică guvernamentală, decâtă opo- 
sițională; er oposiția maghiară a 
reușită numai în 9 cercuri elec
torale ardelenesc!, dintre cari 6 
le-au dobândită apponyiștii, er 3 
cei din stânga estremă.

Așa-deră din Ardeală, din a- 
cestă țâră năpustită și părăginită, 
care cu ajutorulu unei mici mino
rități a poporațiunei sale este es- 
ploatată numai în mteresulu celoră 
dela putere și în paguba politică 
și națională a poporului română 
băștinașă, iese relativă celă mai 
mare contingență de deputați gu
vernamentali. Lucru naturală, că 

partidele oposiționale, vrându să-șl 
înmulțescă mandatele, au pusă ochii 
pe Ardeală. Și fiindcă în Ardeală 
afii numai cu ajutorulu minori
tății privilegiate maghiare se pâte 
face trebă la alegeri, foile oposi
ționale maghiare au începută se 
se ocupe mai cu de-adinsulă de 
„causa Maghiariloră din Ardeală", 
ca se-i câștige pentru oposițiă.

Cei mai multă compătimiți 
de oposiționalii maghiari suntă afii 
Ungurii din Ardeală. Ii plângă, 
pentru-că ei suntă cei năpustiți 
— fiice-se — ei suntă lăsați pe 
mâna Româniloru, ca se-i înghiță 
de vii; îi compătimescăpentru-că, 
fiice-se, guvernul nu se ’nteresâză de 
causa loru, nu-i ia în apărare, cu 
tâte că le dă din 74 de cercuri 
electorale 65, le dă tâte derege- 
toriile din țeră pe mâna loră, le 
face universitate, școli și kișdedo- 
vuri din visteria statului, le spri- 
jinesce Kulturegyletulu, le face căi 
ferate după dorință, primesce în 
sînulă seu pe ună Ungură arde
leană, ca se potă fiice, că au și 
ună ministru din sînulă loră ș. a. 
ș. a. Le face guvernulu tâte aces
tea pentru ei, pe când pentru ma- 
j oritatea țării nu mișcă nici degetulu 
și nu cheltuesce nici ună bană 
frântă! !

Ajunge, că Apponyi și Ugron 
găsescu, că trebue neapărată să fiă 
scăpată elementulu maghiară ar- 
delenescu din ghiarele leului Sza
pary, ca să ajute la întărirea rân- 
duriloră oposiției.

Intr’aceea nici Szapary cu ai 
săi nu stă cu mânile în șină. Lu- 
creză și ei din răsputeri pentru 
a-și asigura isbânda la alegerile 
viitâre. Foile oposiționale nu se 
îndoiescă, că venirea miniștriloru 
Baross și Bethlen în Ardeală, sub 
cuvântă, că voră se asiste la des
chiderea călei ferate din Secuime, 
nu are altă scopă, decâtă de a 

pregăti viitorele alegeri în favâ- 
rea guvernului. Au mai descope
rită oposiționalii, că d-lă Szapary 
are de gândă a schimba mai mulți 
fișpani în Ardelă, căci suntă câțiva 
în cari n’are încredere, că voră 
fi destulă de energici în corteși- 
rile loră pentru guvernă.

Ori câtă s’ară svârcoli însă opo- 
siționalii și guvernamentalii un
guri luptându-se pentru cercurile e- 
lectorale din Ardelă, noi Românii 
asupriți, cari formămă majoritatea 
țării, să nu perdemă nici ună mo
menta din vedere, că ei, cari ni 
suntă deopotrivă adversari și cari 
lucră deopotrivă pentru nimicirea 
naționalității ndstre, înainteză pe 
nisce cărări, pe cari noi nici în- 
tr’ună casă și nici într’ună chipă 
nu putemă să-i urmămă, fără de 
a comite o sinucidere națională.

Să veghiămă der asupra miș- 
căriloră loră, der să veghiămă 
înainte de tâte ca în sînulă nostru 
să fiă strînsă unire și înțelegere 
și ca nici ună Română să nu se 
abată dela calea, ce i-o prescrie 
programulă nostru națională, care 
este calea dreptului și a onârei. 
Numai înaintândă umără la umără 
pe acestă cale, cu curagiu, cu sta- 
torniciă și cu credință în învin
gerea dreptății, vomă pută să ne 
împlinimă marea datoriă, ce ni-o 
impune, fiesce-căruia,țsfânta causă 
a libertății și a culturei neamului 
nostru românescă !

CRONICA POLITICA.
— 9 (21) Novembre.

— In comisiunea pentru armată a 
delegațiunei ungare oposiționalii unguri 
au făcută gură mare cerendă ca limba 
maghiară să fiă Introdusă la esamenele 
de oficerl eto. în armată și ca să se în
ființeze o aoademiă militară cu limba 
maghiară. Ministrulă de răsboiu a răs
punsa, că ajunge deocamdată aoademia
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Pavelu Cătana.
Trad, din limba cehă.

(Fine.)

Der nu era destula cu atâta. Unde 
nu mi-țl înoepură nisoe ploi reol și în
desate, de o udau pe biata fată din capa 
pănă’n pici ore de mai multe-ori pe fii. 
De avea norocă să dea sera peste căl- 
durică, bine de bine, de nu, trebuia să 
tremure totă noptea și totă cu hainele 
ude să rămână. Insă cu tote năcazurile 
aceste, a cinoea fii totă fu în sătula înăl
țatului împărate. Petrecu noptea într’o 
crâșmă mai de rândă și când se crep a 
de fiiuă, porni pe o uliță înainte și intră 
în cea dintâi biserică, de care dădui. 
Multă vreme șefiu îngenunchiată ru- 
gându-se Maicei prea curate să-i ajute, 
ca să-10 găsescă pe Pavela în viâță și 
sănătosă și tot-odată să-i pâtă fi drăgu
țului său spre folosa și spre mângăere.

Adencfi simțită fu aoestă rugăciune!... 
’I se strîngea inima de frioă, gândindă, 
că pâte flăcăulă nu mai este între cei 
vii, că pâte tocmai în acele clipite se 
află pe patulă morții, că a rămasa ologă, 
că va fi chinuita de dureri grozave. O 

cruntă nelinisee făcea să-i tremure tota 
trupulă, capula îi ardea ca foculă, ochii 
i-se făcuseră isvore de lacrimi.

In sfârșita se ridica, îșl mai făcu o 
cruce și eșindă din biserică, se în
dreptă spre locuia, unde ’i se spusese, 
că este spitalula cătănesca. Avea să 
mârgă într’o parte fârte depărtată a o- 
rașului. Ulițele cele multe și întorto- 
chiate o făceau să rătăcâscă la tota pa- 
sultt. In sfârșita după o mulțime de în
trebări și după oe arătă mai de multe- 
orl hârtiuța cu însemnările de acasă, 
află locuia căutata. Era o zidire mare 
forte. Ună ostașă înarmata se mișca de 
colo pănă colo pe dinaintea porții, a- 
vânda să țină strajă. Petronila se apropia 
de ela și-la rugă să-i spue, nu oare 
cumva scie în ce locă este Pavela ala 
lui Novaca din Rocoșină.

Militarulă seu nu pricepea limba 
cehă, seu se temea să stea de vorbă cu 
o fată în vreme de slujbă, destula că 
nu-i dete nici una răspunsa și când ne- 
pâta lui moșă Voina cercă să intre în 
curte, o opri de mână și o împinse în- 
dărătO, mormăinda năoăjită pe sub mus- 
tețe. Ce era de făcută?... Se dete la o 
parte sărmana, așteptânda să vie cine
va, care să o pricâpă și care să-i dea 

vre-ună sfată. Mai multe cătane eșiră 
din curte și plecară în deosebite părți, 
altele intrară înăuntru. Oălătârea nostră 
dete frumosa bună fiiua la fiă - care și 
întreba de Pavela. Der cine s’o asculte? 
— Câțiva o ținură de nu sciu ce feltt 
de femee și o luară în bătae de jocO; 
dâră vădândO, că în chipulă acesta îi 
pricinuescă durere, o lăsară în pace și-și 
căutară de trâbă.

Era la amâdl; ală treilea ostașă ținea 
acuma straja, și ispravă... tufă.

In sfârșită dete Dumnefieu și găsi 
fata nâstră ună omă de omeniă. Oătană 
era și acesta, dâră după față se arăta, 
că este bună de pusă la rană. Petronila 
îșl luâ inima în dinți și-lă întrebă: „Să 
nu-țl fiă cu supărare, stau aici mai de 
afii diminâță și degâba întrebă pe toți 
de Pavelă ală lui Novacă. Nu cum-va 
scii d-ta ceva despre elă? Și elă este 
militară și ci-că se află aici la spitală. 
E rănită la ună picioră.

Ostașulă se uită cu oohl mari la 
aceea, care îla întrebase. Și elă era Cehă 
și cu dragă inimă voia să slujâscă ună 
sufletă de vița lui. Și cu atâtă mai vâr- 
tosă gata spre ajutoră, căci ounoscea 
bine pe flăcăulă din Rocoșină și-lă iubea 
forte. Elă răspunse:

„Drăguță, să scii, că să fi oăutată 
cu luminarea și nu nimeriai mai bine. 
Ei, dâr ce să-i dau de scire fârtatului 
Pavelă ?“

— „Ah! striga Petronila cu buouriă, 
așa dâr totă mai trăesoe. “

— „Slava Domnului! fiise cătana; cu 
chină cu vai șl-a scăpată pielea deladu- 
bâlă. Acuma e tare și mare.“

—- „Așă vrea din totă sufletulă să 
mă întâlnescă cu elă", vorbi mai departe 
fata lelei Catrine; „rudeniile m’au tri
misă anume. Fie-țl milă și-mi spune, 
unde l’așă putâ afla?"

Clouzal dete din umeri, dreptă semnă, 
că prea mare lucru cere dela elă, se 
uita în curte ca și când ar fi voită să 
afle ceva de bună sâmă și apoi răs
punse :

— „Scii ce, drăguță? Așteptă d-tapuțină 
vreme pănă ce eu și cu Pavelă vomă în
griji să capeți intrare. Pe la trei oiasurl 
după prânfiă să te afli aci totă în loculă 
acesta, eu voiu veni și-ți voiu împărtăși 
ce ispravă am făcută. “

Nepdta lui moșă Voina îi mulțumi 
căldurosă militarului, âră acesta îi dete 
mâna vorbindu-i:

— „Mai încetă cu mulțumitulă, oăcl 
cine scie cum se va sfirși istoria. De 
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din Wiener-Neustadt în privința trebu- 
ințeloră pentru cultivarea mai înaltă, a 
oficeriloră, der va face totă posibilulă 
ca în șcdlele militare reale inferidre din 
Ungaria, să se introducă studiulă obli
gată ală limbei maghiare. Mai departe 
a promisă, că limba regimenteloră, se 
va supune unei noi regulărl pe terenulă 
resultateloră celei din urmă numerărl a 
poporațiunei, care — seim cum și în ce 
chipă — arată o mare lățire a elemen
tului maghiară în regatulă Sf. Ștefană. 
Promisiunea ministrului de răsboiu, are 
însemnătatea, ca pe temeiulă aceloră date 
statistice, cari numai adevărate nu potă 
fi, se va introduce în mai multe regi
mente, limba maghiară, ca limbă de re- 
gimentă.

Cu tote aceste promisiuni ale mi
nistrului de răsboiu, pe cari guvernamen 
talii le înfățițeză, ca o mare isbândă, 
Apponyistii și Kossuthistii nu suntă 
mulțămițl nicidecum. Foile loră ataoă 
în modulă celă mai înverșunată pe mem
brii partidei liberale pentru atitudinea 
loră observată în delegațiunl. Și se face 
acestora imputare, că ei voescă să de- 
joseăcă limba maghiară a statului la lim
bă de regiirentă și că ei ar fi compro
misă planulă înființărei unei academii 
militare a Ungariei. Nu este de lipsă 
o altă academiă, care n’ar avea oa lim
bă de instrucțiune, limba maghiară. 
Totă asemenea a fostă slabă atitudinea 
partidei licerale și în afacerea Uzelao 
foile oposiționale numesc partida liberală 
„partidă austro-ungară“, care ar fi gata 
să jertfească totă Nemților, și cari ș’au 
perdută în atmosfera din Viena și 
ultima rămășiță a maghiarismului.

—In ședința din 17 Noemvre a parla
mentului austriaoă s’a discutată bugetulă 
ministerului pentru apărarea țerei. Cu 
ocasiunea acesta Cehii tineri au ales pe 
deputatulă Dr. Vașaty, ca vobitoră ge
nerală oontra. Acesta se plânse între 
altele despre aoeea, că oficeriloră le este 
interzisă de a vorbi în limba boemă. 
Decă nu strică unitatea armatei, că în 
Pesta se vorbesoe unguresce, în Agram 
în limba croată, în Lemberg în limba 
polonă, atunci armata nu va simți nici 
o stricăciune, decă oficerii boemi voră 
vorbi boemesoe. (Aplause din partea 
Cehiloră tineri). Boemii nu sunt în con
tra limbei germane, der pentru ună ofi- 
ceră este destulă, ca să soie Jimba ger
mană, atâtă câtă cere servioiulă. Trebue 
să-și aducă aminte ministrulă, că limba 
germană încă n’a câsoigată nici o luptă 
(Aplause din partea Cehiloră tineri). Noi 
nu căutămă cestiuni de armată, der unde 
observămă defecte, nu putemă tăcea. 
Dâcă ministrulă ’și esprimă temerea, că 
se voră înființa „armate naționale", și că 

aceste voră porni una în contra celei
lalte, atunci răspundemă, că esistă hon- 
vedimea ungurescă și landverulă croată. 
Cu tdte acestea nu crede nimenea, oă 
ar porni una în contra celeilalte. Ce e 
dreptă în anulă 1848 Croații au pornită 
în contra Ungurioră, dâr aoesta a fostă 
în avantagiulă și salvarea Austriei (a- 
plause din partea Cehiloră tineri). Preten- 
siunile administrațiunei militare devină 
din oe în ce mai mari, ca și când răsbo- 
iulă ar fi la ușă. In Italia, Londra, Fran- 
cia, vorbescă bărbați de stâtă despre 
pace, numai la noi sdrângănescă săbiile, 
deși n’avemu nici ună motivă la acesta, 
și nici nu soimă pe cine să lă atacămă, 
și oine ne va ataca. In Germania se ven- 
tilâză cestiunea de a introduce servițiulă 
militară de doi ani. Oratorulă tjise, că, 
partida sa nu voesce să ridice cestiuni 
naționale în armată, dâr nici voesce ca 
numai în limba germană să se vâdă bu
nătatea ei. (Aplause din partea Cehiloră 
tineri).

SOIRILE PILEI
— 9 (21) Noemvre.

Liga culturală română, secțiunea Ar- 
geșă, va da astăcfl ună bală în orașulă 
Pitescl.

** 4:
Broșură politică. La Iași a apărută 

o broșură politică ală cărei autoră este 
senatorulă George Mârzescu. Titlulă este: 
„Tocsinulu poporeloruu, tripla alianță față 
cu alianța franco-rusă, cu o critioă la a- 
dresa d-lui E. de Cyon, autorulă „Ru
siei oontimporane", „Timpulă" dice, că 
D. Mârzescu se pronunță pentru prinoi- 
piulă naționalitățiloră și-și esprimă spe
ranța, că la cesulă primejdiei toți Ro
mânii voră fi uniți.

*

Comande de pusei. Ministrulă de răs- 
boiă ală României a comandată 100,000 
pusei sistemă Mannlicher pentru arma
mentul ă armatei române.

*
* *

Căsătoriă in familia domnitore. In 19 
Noemvre s’a celebrată în capela palatului 
din Viena căsătoria archiducesei Luisa An
toinette Marie, cu principele duce Friderioă 
Augustă de Saxonia. Ceremonia religiosă a 
săvârșit’o cardinalul Dr. Gruscha în presen- 
ța împăratului Francisoă Iosifă, a rege
lui Saxoniei, a archiduciloră, adjutanți- 
loră și a suitei sale. După săvârșirea ce
remoniei, s’a dată ună prândă de gală 
ou ocasiunea căreia ținu Majestatea Sa 
monarchulă ună toastă. După aoeea s’a 
dată o representațiune de gală în operă.

* 
* 4:

Parastasu. In biserica rom. gr. or. 
din Groverl se va oficia mane Duminecă 
înainte de amâtjl un parastas pentru pia me

moria a răposatului Mihail S t r o e s o u. Ei 
la orele 2 d. a. se voră împărți în gim 
nasiulă română haine din fondațiunea 
aoestui generosă donatoră între învăță
ceii rom. dela meserii.

* 
♦ *

Biroulu pentru streini. Facemă a- 
tențl pe membri oomitetului, la inserva- 
tulă din foia ndstră privitoră la invita
rea de astăzi 9 (21) Noemvrie, pentru 
adunarea generală a oomitetului pentru 
străini, la cari se voră discuta cestiuni 
importante.

* 
* *

Deputațiune turcescă la Livadia. Sul- 
tanulă a trimisă o deputațiune condusă 
de mareșalulă Fuad-pașa și secretarulă 
intimă ală sultanului Kiam-pașa, la Li
vadia, pentru ca să salute pe Țarulă Ru
siei din incidentulă nuntei sale de ar
gintă.

* 
tțe 4»

Reuniunea cercualădin protopopiatul^ 
Aradului și-a ținutăja doua conferență pen
tru anulă curentă în comuna Micălaca 
la 11 (23) Novembre, sub presidiulă d-lui 
protopresbiteră ală tractului Aradă, Moise 
Bocșianu. Cu ocasiunea acesta ni-se scrie, 
oă învățătorii Savu Bugariu și Savu Mi- 
huța au ținută prelegeri practice cu oopiil 
cu succesă îmbuourătoră. In ședința de 
după prândă d-lă prof. T. Ceontea a ți
nută o disertațiune despre „măsurile me
trice", er d-lă învățătoră din Aradă Ni- 
colau Stefu a disertată „despre mătăsă- 
rită", fiindă ambele disertațiunl ascul
tate cu multă interesă ; conferență a 
enunțată în formă de condusă, ca fiă-care 
învtfyătoru si îndemne pe părinții eleviloru 
a se ocupa cu mităsăritulu, despre care 
s’a constatată, că ar fi ună mijlocă de 
oâștigă forte frumosă pentru poporulă 
nostru. S’au cetită apoi elaboratele me
trice a 7 învățători, după cari confe- 
rența s’a închisă. In totală învățătorii, 
după cum ni-se scrie, au dată frumâse 
dovedi de zelulă și nisuința loră spre 
progresă.

* *
Alegere de invețătorii. Ni-se împăr- 

tășesce, că în Eolca română (com. To- 
rontală) s’a săvârșită cJiLle aoestea ale
gerea de învățătoră pentru clasa I de 
băieți, sub oonducerea părintelui proto- 
presviteră Paulă Miulescu din Bănată- 
Comloșă. Alegerea a deoursă în ordine 
esemplară, întrunindă majoritatea pre- 
ponderantă a voturiloră d-lă Valeriu 
Ghilăzanu, absolventă ală pedagogiului 
română-ortodoxă aradană. Despre d-lă 
Ghilăzanu ni-se spune, că e ună tînără 
bravă și de bună speranță, dela care 
poporulă cu dreptă cuvântă pâte spera 
frumose progrese în viitoră. Ajute-i 
Dumnezeu.

*
* 4*

Certă pentru o comoră. In minele de

aură dela MusarI, lângă Bradă, s’a aflată 
cjilele trecute o mare oantitate de aură 
ourată. Pănă acum s’au soosă ca la 100 
de ohilograme de aură, din oare oa lă 
50 de ohilograme era în formă de sta- 
laotițl de o frumseță rară. Minele suntă 
în proprietatea unei societăți germane 
pe acțiuni, a căreia direcțiune se află 
cu locuința în Gotha, în Germania. 
„Egyetertes" c}4oe> îndată oe s’a aflată 
acostă comâră de aură, direcțiunea mu- 
seului națională maghiară din Budapesta 
a trimisă pe ună funcționară ală său la 
fața locului, pentru ca o parte din acâstă 
comoră de stalactițl să o cumpere pe 
sâma museului ungurescă. Aucjindă de 
acesta direcțiunea mineloră, a dată or
dină aspru prin telegrafă, ca întregă 
aurulă să-lă sdrobescă și să-lă topescă 
numai deoâtă. Inzadară a stăruită funo- 
ționarulă museului ungurescă și înzadară 
a promisă, că elă va plăti pentru sta- 
lactiții de aură încă mai multă de cum 
e valârea aurului, căci direcțiunea mi
neloră, după cum spune numita fâiă un
gurescă, n’a vrută cu nici ună chipă 
să-i dea museului unguresoă nimică și 
astfelă funcționarulă ungură s’a reîntorsă 
la Budapesta cu mâna gâlă. Acum să 
vecfl oătrană și puoiosă, ce aruncă foile 
unguresol asupra Nemțiloră! „Egyeter
tes" câ „ună poporă mai neoultă
oa poporulă germană nu prea găsesol 
în totă Europa" și că „între granițele 
imperiului germană înzadară vei căuta 
omeniă, căci mai alesă când e vorba de 
poporulă maghiară, de asta nu găsescl 
în Germania oa ’n palmă."

NECROLOGU. La 15 Noemvre n. 
o. s’a înmormântată în Slatina (Româ
nia) d-lă Zahariă Moldoveanu proprietară, 
de origine din Transilvania .(comuna O- 
rosfaia, lângă Teaca,) în etate de 46 de 
ani, fiindă ataoată de erysipel. Răposatulă 
a fostă ună bărbată fârte integru și di
ligentă. După ce a isprăvită șoâla de 
agricultură dela Ferestrău, a fostă admi- 
nistratoră la deosebite moșii, în urmă a- 
jungândă la o stare materială bună, a fostă 
arândatoră la mai multe moșii. Elă a 
fostă tot-odată și proprietară, avândă o 
casă frumosă în orașulă Slatina, pe oare 
însă din nenorocire n’a putută încă să 
o locuescă, căol băla neîndurată îi tăia 
prea curândă firulă vieții. Răposatulă 
lăsa în doliu pe soția sa ou cinci copiii 
minorenl.

Despărțementulu Asociațiunei în Deșiu.
Deșiu, 18 Noemvre 1891.

La despărțământulă XVII (Deșiu) 
ală Asociațiunei transilvane s’a ținută 
încă în l-a Noemvre 1891 ședința de

multe-orl maica nu-șl pote vede fiulă, 
nici sora fratele. Der stăi, că-mi și uita- 
semă să te întrebă... Așa e, că d-ta ești 
soră cu Pavelă?"

— „Ba nu", dise Petronila mai cu ju
mătate de glasă; „noi locuimă mai la o 
parte de sată și suntemă vecini cu ai 
lui — ne cunoscemă numai așa."

Zărindă roșața de pe obrajii Petro- 
nilei, Clouzal zimbi cu șiretenia, și vo- 
indă să nu-i strioe inima începu a șăgui:

„Ei, decă e așa trâba, apoi îi ești 
mai multă decâtă soră!... De ce să te 
rușinezi de acestă lucru ? Nu este nici 
ună păcată să ai drăguță său drăguță, 
numai să-și păstreze omulă cinstea ne
știrbită. — Ti!... da ce norocă orbă a 
dată peste hiolenulă de ortacă. O să 
joce bătuta așa șchiopă cum e... De bună 
sâmă o să nu-lă lași cu lacrimile pe 
mustâță din pricina cusurului ce i-a ră
masă după bătae!"

Fetica ar fi voită să tJLă și ea ceva, 
der nu sciu cum, îi era limba legată de 
totă. Abia abia borborosi ună „da" și 
ună „ba". Sciea elă bine ostașulă nostru, 
oare era pricina amuțirei aoesteia nă
prasnice," dreptă aceea nu mai spori 
multe, ci giugiulindu-o puțintelă cu mâna 
pe la bărbiă și dicendu-i porumbița mo

șului, îi dete bună pace și se repedi în 
curte să-i rostescă fârtatului cine îlă 
căuta. Petronila striga după elă să nu 
cumva să-i spună bolnavului, că a fă
cută altora cunoscută că-i este logodnică. 
Șăgalniculă flăcău rîse cu hohotă și-i 
făcu semnă să nu se temă.

Pavelă tocmai eșise cu învoirea mai 
mariloră în curte la sdre și ședea pe o 
laviță. Lângă elă sta rădimată cârja, cu 
care se sprijinea la umblată. Clouzal se 
așecjâ de câlaltă parte și-lă întrebă cum 
se mai laudă. Feciorulă lui Novacă răs
punse, că nu mai simte nici durere la 
picioru, afară de când e vreme de ploie. 
Și așa, unulă una, altulă alta, pănă ce 
începuseră a grăi despre cei de acasă. 
Celă din nou venită pomeni ca din în
tâmplare :

— „Voi nu locuiți tocmai în sată, ci 
mai la o parte".

— „De unde soii?" întrebă Pavelă 
cu mirare.

— „Ce să nu sciu eu? — Der asta 
nu e nimică . . . Așa e, că totuși nu 
sunteți chiar singuri, ci totă aveți nisce 
vecini!“

— „Avemă !“
— „Și la vecini este o fată?
Pavelă căută în ochii soțului său și 

nesciindă ce să crâcjă, răspunse uimită:
— „Este!"
Clouzal începu să zugrăvâscă în 

cuvinte pe fata vecinului; spuse cam 
câtă e de mare, cum arată, ce ochi, ce 
felă de pără, ce nașă și ce bărbiă are. 
Afară de acesta mai pomeni despre tote 
celelalte însușiri ale Petronilei; pănă și 
hainele nu rămaseră uitate. Ba unde nu 
mi-țl începu diavolulă de fârtată a grăi 
subțirelă și drăgostosă, de ai fi putută 
jura, că e nepâta lui moșă Voina. Aoum 
să te ții mirării și orucelii la flăcăulă 
nostru!... Prietinulă său nu fusese nici
odată prin ținutulă în care se afla casa 
părintescă și cu tote acestea Petronila 
îi era cunoscută mai bine ca o soră. 
Cine să-i fi povestită despre dânsa. Elă 
însuși nu-i pomenise niol o vorbă. Unde 
să o fi putută vede ?

— „In Beciu! strigă Clouzal, când Pa
velă îi puse întrebarea din urmă.

Abia fură rostite aceste ouvinte și 
feciorulă lui Novacă și sări dreptă în 
piciâre, ne mai aducându-șl aminte de 
cârjă și de rană. De bună sâmă ar fi 
căcjută josă de-a rostogolulă, decă nu 
ar fi sărită ortaculă său și nu l’ar fi a- 
pucată de subsuori.

— „încetă, încetă, și vecjl să nu cumva 

să-ți pierii mințile! Petronila este aici 
și vrea să se întâlnâscă cu tine, deră 
cum scii, acesta nu este cu putință pănă 
nu vomă dobândi îngăduâla celoră mai 
mari."

Nu scia ce să se mai facă flăcăulă 
nostru. Ișl strîngea soțulă de brață deși pe 
elă îlă dureau degetele. Intr’ună târdiu 
numai vorbi însătoșată forte:

— „Adevărată să fiă ?... Unde este ?... 
Cum a venită aici?... De ce a venită?... 
Du-mă îndată la ea!"

— „Prietine, prietine", începu Clouzal, 
rîcjendă și nu prea, „mai întâi și mai în- 
tâiu lasă-mi mâna în pace, că mi-o rupi... 
Bre, bre, da mare pacoste pe capulă 
omului mai e și dragostea asta!... As- 
cultă-mă, oreștine! Tu n’ai voiă să eșl 
afară și Petronila nu pâte pătrunde la 
tine în niol ună chipă. Fii cu minte; ce 
n’aiba, dâră nu mai ești de erl de-alal- 
tăerl! La trei ciasurl vine doftorulă să 
te cerceteze; nu uita să-lă rogi să pue 
o vorbă bună pe lângă ofițeri, ca să 
aibă ertare fata a intra în curte".

Der pănă la trei după amiacjl era 
ună veacă întregă. Ce să facă elă atâtă 
amară de vreme?... Se mai mișoa prin 
curte, se mai uita prin portă se sui susă 
în odae și-și rase barba ca să pară mai 
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reconstituire a Comitetului, fiindă pre- 
sențl D-nii Augustă Munteanu, mem
bru fundatorii, ca directors, Gabriels 
Mânu, membru pe viâță, Dr. Teodoră 
Mihali, Petru Mureșianu, Floriană Ha- 
tosă, Ioană R. Cherecheșă, membri or
dinari ai Asociațiunei, și Laurențiu Mi- 
cheșă, învățătoră.

In acâstă ședință s’au realesă Petru 
Mureșianu de secretară, Ioană Welle de 
controloră, și s’a alesă Floriană Hatosă 
de cassară ală despărțământului, și la 
biblioteca poporală română a despărță
mântului din Deșiu s’a alesă Ioană R. 
Cherecheșă de bibliotecară și Teodoră 
Hermană de controloră, toți cu uuani- 
mitate.

Cu acestă ocasiune a raportată Dr. 
T. Mihali; președintele comitetului aran- 
giatoră ală balului din 6 Iulie a. c., că 
din 212 fl. intrațl, a spesată 142 fl. 67 or. 
și venitulă curată e de 69 fl. 33 or. în 
favorea biliotecei, a căreia stare activă 
face astăcjl 96 fl. 30 cr. v. a. din cari 
s’au destinată pentru compactare de 
cărți 15 fl. și biblioteca s’a declarată 
deschisă, se pune la disposițiunea publi
cului și anume după statutele ei se potă 
împrumuta cărți spre cetire pentru 2 cr. 
de opă pe di în l-a și 3 or. în a 2 a 
săptămână.

La formarea bibliotecei a donată 
D. D. George Barițiu 1. G. G. Meitani 
5. Augustă Munteanu 37. Gabrielă Mânu 
12. Dr. Teodoră Mihali 16. Petru Mure
șianu 6. Floriană Hatosă 7. Ioană Welle 
1. Ioană R. Cherecheșă 4. — Transil
vania pe 11 ani — la olaltă 100 cărți, 
lângă oare s’au adusă încă alte oărți din 
librăria d-lui N. I. Oiurcu din Brașovă 
de 61 fl, 20 cr.

Cărțile acestea, în limba română, 
latină, germană și maghiară, suntă așe
zate într’o tecă donată de Dr. Teodoră 
Mihali la institutulă „Șomeșana" și se 
voră mai prooura înofe altele de 50 de fl.

Oatalogulă aoestei biblioteci cade 
în competința bibliotecarului D. Ioană 
R. Cherecheșă a-lă publica. P. M.

Noulu patriarchu ecumenicu.
In 27 Ootomvre v. s’a săvârșită la 

Constantinopole alegerea noului patriarch 
ecumenică. Dintre cei trei candidați: 
metropoliții dela Nioopoll, Metaliu și 
Velegradon, cari au avută majoritatea 
necesară de voturi, S-tulă Sinodă oompusă 
din 12 membri a alesă cu unanimitate 
pe metropolitulă deNicopolI ca patriarchă.

Noulă patriarchă ecumenică Neofită 
Pappaconstandinu B’a născută la 1832 în 
Kupkeny. Primele sale studii le făcu în 
mănăstirea dela Kossifinissa, pe cari le 
complectă apoi la șcâla comunală din 
Alistrati. Urmă apoi șcâla teologică din 

Halki, după absolvarea căreia primi di
recțiunea șcâlei oomunale din Alistrati. 
La 1853 diaconulă Neofită fu numită 
secretară ală metropolitului de Amassia, 
Sofroniu, er mai în urmă reîntorsă Ia 
Constantinopole oa secretară ală metro
politului Ierotheiu. Din economiile ce le 
făcu în câțiva ani, elă se duse apoi 
spre a se perfecționa în studii la Miin- 
chen în Germania, de unde după trei 
ani se reîntorse la Constantinopole.

Reîntorsă aci în 1868 fu numită 
episcopă, âr la 1872 ca recompensă pen
tru zelulă și abnegația sa, metropolită 
de Philipopole. La 1878 pe timpulă va
canței scaunului ecumenică, metropoli
tulă Neofită fu desemnată ca candidată ; 
primi însă numai 42 voturi, contra 44 
date lui Ioachimă III. La 1880 fii stră
mutată la metropolia de Andrinopole, 
unde rămase pănă la 1884. In urma 
unoră divergențe de păreri ce le avu cu> 
răposatulă patriarchă Ioachimă IV, elă 
dimisionâ și se retrase la Muntele Athos. 
Aici petrecu elă pănă la 1887, când la 
stăruința patriarchului fu însărcinată cu 
supravegherea intereseloră bisericescl la 
Monastiră, de unde în Iuliu a. tr. i-se 
încredința scaunulă metropolitană din 
Nicopole. In aoestă intervală murindă 
patriarchulă Dionisie V, metropolitulă 
Neofită fu recunoscută de cătră majori
tatea demnitariloră bisericescl, ca celă 
mai vrednică de a ocupa tronulă pa
triarchal.

Literatură.
0 bună carte de cetire.

Ne-amă plânsă adese-sorl cu dreptă 
cuvântă, că literatura nâstră poporală 
nu este destulă de bogată. Ne-amă plâns, 
că băețil, cari esă din școlele poporale 
și nu ceroeteză alte școli, îndeletnicin- 
du-se ou ale economiei, nu au cărți a- 
comodate pentru cetire, nu au cărți de 
distragere potrivite, nu au cărți, din cari 
se tragă folâse practice pentru viăță, pen
tru traiulă loră.

Aoesta așa era numai cu puțini ani 
în urmă.

AstădI însă cu mândriă putemă con
stata, că cărțile de felulă acesta se în- 
mulțescă pe c]i ce merge. Bărbați cu 
pricepere au începută a desțeleni și la 
noi acestă terenă, puțină căutată, și bă- 
iatulă, care a învățată în șoola poporală, 
bărbatulă în vârstă, în cărțile scrise pe 
sâma loră îșl află destulă nutriment su- 
fletescă, atâtă de petrecere, de distrac- 
țiune, oâtă și învățături și sfaturi pentru 
cele de trebuință în economiă, în ale 
sănătății, în ale traiului.

O carte poporală de mare folosă ță
ranului este și: „Cartea paporului". 

Carte de cetire pentru anii din urmă ai 
școleloră poporale, pentru șcălele de repeți- 
țiune, cursurile de adulțt și pentru popo- 
rulii nostru, întocmită de Ioanu Popfl-Re- 
teganulu. Editura librăriei Nic. I. Ciurcu, 
Brașovă 1892, apărută în 4il0le acestea.

Cartea acesta este ună magasină de 
cunoscințe pentru țăranulă nostru. Ze- 
losulă autoră, cu sirguința albinei a adu
nată în ea totă ce a credută, că este 
folositor pentru țerană: istoriore morale, 
povești, poesii anecdote,sfaturi și învăță
turi pentru eoonomiă pentru îngrijirea 
de sămănăturl, pentru crescerea anima- 
leloră de totă soiulă, ună tractată com
pletă despre albinărită, reguli pentru 
îngrijirea sănătății, în fine în partea din 
urmă ună tractată scurtă întitulată: Sti
listica praotică, în care se cuprindă re- 
gulele referitâre la compunerea tuturoră 
scrisoriloră, private și publioe, ce vină 
în viâța practioă, cum suntă epistole, 
petițiunl, și documente (atestate, reou- 
noscințe, chitanțe, conturi și contracte).

Cartea se estinde pe 358 de pagini: 
Materialulă este însă atâtă de îndesată, 
încâtu tipărită cu litere mai mari, 
mai potrivite pentru ochi, ar eși încă 
odată pe atâtă de voluminosă. Ea va 
face ună serviciu estra ordinară tuturoră 
cărturariloră de la sate, din a căroră 
case n’ar trebui să lipsescă de looă, cu 
atâtă mai vertosă, că librăria editâră 
i-a statorită ună preță neobicinuită de 
eftină. Cartea este solidă legată și cos
tă numai 75 cr. Aici trebue să amin- 
timă ou recunoscință, că este ună merită 
particulară ală librăriei d-lui Ciurcu, ca
rele prin editarea nenumărateloră scrieri 
poporale și prin vinderea loră ou pre
țuri ieftine a contribuită și oontribue ou 
o stăruință de feră la lățirea tuturoră 
scrieriloră nâstre poporale în Transilva
nia și Ungaria. Pănă aoumă se scie, că 
ou cărțile române s’au îmbogățit vreo două 
librării străine, cari vindeau cărțile cum 
le plăcea lor, fiindcă nu aveau concurență.

La o eventuală următâre edițiune 
va fi bine dâcă se voră scâte din edi
ția de față câteva piese mai grele de 
înțelesă, de asemenea tractatulă des
pre albinărită pâte fi mai scurtă, lăsân- 
du-se afară oeea-ce nu se ține de o- 
biectă. Moșulă.

*
A apărută :
Starostele, său datini dela nunțile 

Româniloră Ardeleni, adunate de Ioană 
Popu Reteganulu. Protrietatea și editura 
tipografiei „Aurora" A. Todorană în 
Gherla (Szamus-Ujvâr), 1891. Formată 
8° de 72 pag. Prețuia 30 or.

ULTIME SOIRI.
Paris, 20 Noemvre. Ministrul ru- 

sescfi de estere, Giers a sositu îu Pa

ris. La gară a fostu întâmpinată 
de membrii ambasadei rusesoî, în 
frunte cu ministrulu plenipoten
țiarii alu Rusiei la Paris br. Moh- 
renheim. T6te foile din Paris sa
lută cu entusiasmu sosirea minis
trului Giers.

Se nu ve înșele!
Aprâpe în tâte cliarele germane și 

maghiare, cu deosebire în timpulă din 
urmă, am văcjută învitațiunl adresate 
publicului, ca să participe la așa numi
tele „asociări ocasionale pentru cumpărări 
de losuria, său la „cumpărări de losurl pe 
rate." Asemenea anunțuri, am văzută și 
în unele 4>«re române. Dâr nu este de 
ajunsă cu diarele, învitațiunile ademe- 
nitâre îți vină prin poștă în casă, ba 
agențl îndrăsneți nu-țl esă din casă afară 
pănă nu ți-au prinsă iscălitura celă pu
țină pentru grupa cea mai ieftină.

înaintea mea nu am decâtă trei 
anunțuri de felulă acesta. Lucru carac
teristică, că tâte suntă din Pesta. Unulă 
e dela o bancă pe acții, care și-a for
mată trei clase de asociărl, cu plăți lu
nare de 5, 10 și 20 fl. Acesta 4i°e 
alinea din urmă, că scopulă asociăriloră 
pentru cumpărări de losurl este „adu
narea de economii"! Câștigurile ce le 
pune în vedere, suntă sute de mii.

Ală doilea anunță, care l’am pri
mită de-adreptulă prin poștă, este dela 
ună banchieră B. Domnulă acesta îți 
înșiră 215 losurl cu câștiguri totale de 
45 de milionel

Cine să nu rămnâscă la atâtea mi- 
liâne, mai alesă când poți să-ți faci 
parte la ele plătindă pe lună numai ună 
„bagatelă", deârece d-lă B. îți dă drep- 
tulă să împărțescl tâte milionele, lui să-i 
dai numai câte 1.99 fl. în 40 de rate 
lunari?!

Omeni neounoscătorl de trebșârele, 
ce se facă cu promisiunile acestea, se 
seducă ușoră, subscriu și la urmă, în 
looă de milione, se potă alege cu pa
gubă de 4e°i d0 florenl.

De societățile acestea pentru losurl 
să se ferâscă ori și cine. Ele îmbogă- 
țescă numai pe aceia, cari le arangiază, 
după cum se va vede mai josă.

Ori dâră crede cineva, că d-lă B. 
ar fi așa de cuminte, ca să lase să îm
partă alții milionele, când ar fi sigură 
însu-șl de ele? Prea multă jertfă! Dân- 
sulă îșl face altă socotelă. Elă Icompune 
o societate de 60 persâne, fiă-care din 
asociații aceștia plătesce 80 fl.

Toți asociații la olaltă plătescă așa- 
deră 4800 fl. Losurile oferite în schimbă 
valoreză... 2800 fl., prin urmare profi- 
tulu d-lui E. este de 2000 d.

frumosă, îșl peria hainele și se griji 
câtă se putea mai bine. In sfirșită după 
așteptare îndelungată veni și doftorulă. 
Pavelă îlă rugă cu umilință să facă bine 
și să mijlocescă pe lângă ceilalți domni 
luarea păsului său în băgare de semă. 
Pănă să i-se hotărască rugarea, feoio- 
rulă lui Novac ă eși ârășl în curte și 
âtă! . . . Cine stă înaintea porții ? — 
Petronila.

Ii făou semnă cu mâna sărmanulă 
flăcău, chipă că o vede; ea însă nu-lă 
băga în semă, ci sta așa, uitându-se 
tristă înaintea ei. De-odată însă privi 
cu luare aminte la ostașulă din curte și 
nu sciu cum i-se păru fața cunoscută 
de totă. Elă îi zîmbi, tinse brațele cătră 
dânsa și începu a mișca din buze, ca și 
când ar voi să-i spună ceva. Cine să fiă? 
Pavelă, Pavelă de bună semă! Și în 
părerea ei de bine uita ou totulă de 
straja dela pârtă și dete năvală în curte. 
Nu făcu însă fără vre-o câțl-va pași, 
oând păzitorulă și puse mâna pe ea. 
Tâte rugămințile, tâte lingușirile, tâte 
laorimile îi fură zadarnice.

Pavelă se mișca și elă câțl-va pași 
înâinte, dâr vă4endă că e cu neputință 
să ajungă unulă la altulă, se opri în 
locă și făcu semnă drăguței sale să mai 

aștepte puțină. Mereu însă se uitau u- 
nulă la altulă. Flăcăulă mișca din câte 
din buze, îșl arăta piciorulă și începu a 
umbla de colo pănă colo, voindă să arete, 
că e pe deplină sănătosă; firesce, numai 
elă sciea câtă năcază și câtă durere era 
pe capulă lui. întreba de bunica, de 
taică-său, de moșă Voina și de ceilalți 
ai Petronilei, deră se înțelege numai 
prin semne. Fata la tâte da din capă, 
că așa este, ori pricepea, ori nu. începu 
mai departe bolnavulă nostru să-și măr- 
turisescă dragostea, punea mâna la inimă 
și pâte că ar fi trimisă și a doua să
rutare, decă nu ar fi simțită, că-lă bate 
cineva pe umără. Era Clouzal, care-i 
spuse, că e âre-cine îndărătulă lui. Se 
întârse feciorulă lui Novacă, și etă dof- 
torulă și domnii ofițeri. Se cam rușina 
flăcăulă nostru, cu tâte aceste însă îșl 
eși din buimăcâlă, când i-se făcu cunos
cută, că pâte vorbiși mai de-aprâpe cu 
nepoțica lui moșă Voina.

Domnii intrară înăuntru, der nu se 
putură opri să nu caute furișați pe fe- 
râstră afară.

Pavelă mai mai să-și cuprin4ă dră
guța în brațe ; numai tema, să nu cumva 
s’o aducă în turburare îi mai potoli fo- 
culă. O luâ de mână, o duse lângă la

viță și aici se aședară amândoi pe po
vestite. întrebările și răspunsurile ținură 
două ciasurl întregi.

VIH.
Doftorulă, care îngrijea de Pavelă, 

era din Moravia. Bunătatea de inimă a 
Petronilei îi plăcu fârte. Asemenea fu 
bine vă4ută nepâta lui moșă Voina și 
de cătră ceilalți ofițeri, cari nu se pu
teau mira îndestulă de nevinovăția și de 
puternica ei iubire; fii bine vă4ută, deși 
scieau ou toții, că scopulă ei era să le 
ia pe Pavelă și să-Iă ducă acasă. Și în 
adevără, ce erau să mai facă ei cu 
bietulă flăcău? De slujită nu mai putea 
sluji: acesta o vedea ori și cine. Totuși 
însă nu era descurcată pe deplină și 
istoria se putea trăgăna săptămâni și 
chiar luni întregi. Petronila vă4u cum 
stau lucrurile și-și puse în gândă să 
cerce în totă chipulă, ca să-și scape dră- 
guțulă câtă mai curândă. Deși flăcăulă 
se îndoia, că se va pute face vre-o is
pravă, fata nâstră nu-șl pierdu ouragiulă, 
ci când era aprâpe să-și ia rămasă bună 
dela dânsulă, îlă ruga să o ducă la lo
cuința domnului doftoră. Ii mulțumi a- 
cestuia pentru grija cu care a căutată 
pe Pavelă și pentru bunăvoința cu care 
a lăsat’o să se întâlnescă cu elă, tot

odată însă îlă ruga cu stăruință să-și 
facă milă și să-i dea voe, ca să li ducă 
la ai săi singura loră mângăere de pe 
lumea acâsta. Doftorulă îi mărturisi, că 
lucrulă despre care vorbesce ea nu atârnă 
dela dânsulă și că scăpatulă din cătane 
nu e trăbă așa de ușâră, fîindă supusă 
unoră rânduell hotărîte. Fata lelei Ca- 
trine începu a povesti, cum s’ar bucura 
sărmana bunică și toți cei de acasă, când 
ar vedâ ârășl în mijloculă loră pe a- 
oela, pe care îlă ținuseră atâta vreme 
de prăpădită ; apoi făcu amintire, că Pa
velă e tare slăbită la trupă și că ori și 
oum are lipsă la drumă de cineva, care 
să-i dee mână de ajutoră.

„Așa este, ai dreptate", răspunse dof
torulă și voindă s’o încerce puțină, 4>se 
mai departe: „Der bine, pentru ce te în- 
grijescl d-ta așa de multă de flăcăulă 
nostru, căci după cum am pricepută, nu-i 
ești nici soră, nici nevastă?"

Ca para focului se aprinseseră o- 
brajii fetei. în amândoi ochii i-se ivi 
câte ună stropă mare de lacrimi, care 
se scoborî în josă de-alungulă obrăjeiloră, 
stropului întâi îi urma ală doilea și așa 
mai departe, până când începu a plânge 
ca o băiată mică.

Vă4ândă că a greșită, ofițerulă o
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pilele acestea mă întâlnescă cu ună | 
preotă dela sate, cunoscută bună, care-mi 
arată o cărticioă de părtași la o socie
tate de acestea: — „Am plătită 20 fl. 
pănă acum", 4i°e dânsulă, „ce să facă 
mi-se pare, că m’a înșelată". — „Bine 
părinte, cum te subscrii d-ta la lucruri, 
pe cari nu le poți înțelege ?“ — „De! 
am văzută acolo subscrișl pe X., Y., Z., 
totă persdne cu posiții însemnate și 
m’am îndemnată și eu".

— Poftimă să facemă socotela, să 
vedemă ce câștigă ai pănă la fine ? D-ta 
te-ai subscrisă la grupa II, plătescl 39 
rate de câte 10 fi., la olaltă 390 fl. Toți 
asociații (25) împreună plătiți 9750 fl. Efec
tele cumpărate pentru grăpa aoâsta, după 
cum se vândă astăc^I valoreză 6840, prin ur
mare cu toții pierdeți 2910 fl. său unulă 
câte 116 fl., afară de spesele poștali, pro- 
visiunea etc., care se compută deosebită. 
Acâsta în oasulă celă mai bună, pen
tru-că decă din losurl esă la sorți cu 
câștigurile cele mai mici, ceea-ce este 
fârte probabilă, atunci pierderea este și 
mai mare".

Decă ar pute scăpa cu atâta încă 
totă ar mai fi, ce ar fi. Dâr suntă forte 
dese cașurile, când d-nii Goldenberg, 
Eisenberg, Rosenfeld și Blumenfeld, carl 
faoă asemeni trebșăre, tocmai la fine, 
când ar trebui să-ți restitue losurile, 
într’o bună dimineța, își pierdă urma și 
în locă de milione, te lasă cu buzele 
umflate.

Altă individă mi-a arătată ună an- 
gajamentă, prin care se obligase a cum
păra nisoe losurl pe rate. I-amă făcută 
socotâla și s’a convinsă și densulă, că 
le-a plătită aprope cu jumătate mai multă, 
de cum valorau în faptă.

Guvernulă a adusă legi speciale pen
tru comerțulă acesta de losurl, anume, ca 
să împedece abusurile, dâr cu puțină 
succesă.

In genere, cumpărarea de losurl nu 
este ună modă recomandabilă de a-șl 
plasa cineva capitale. Mai alesă pentru 
capitaliștii mici de locă nu este reco
mandabilă. Oele mai multe losurl, la sor- 
țire, au ună câștigă mai mică, de cum 
este cursulă loră. In casulă acesta pier
derea este sigură. Câștiguri principale 
său treferi suntă forte rari, încâtă este 
o nebuniă să sacrifice cineva averi, ca 
să umble după ele. Dâr, fiindcă firea 
omenâscă se nutresce cu predilecțiune cu 
speranțe, și dela direcția acâsta nu se 
va pute abate nici-odată, de aceea, dâcă 
tocmai îi scapără cuiva călcâele dupămi- 
lidne și vrea cu ori ce preță să-și în
cerce norooulă cu losurl, celă puțină s’o 
facă acesta numai din prisosulă său și 
losurile să le cumpere numai pe bani 

gata. La totă casulă, la cumpărare să 
consulte numai indivizi capabili, ori in
stitute probate. De câtă să cumpere 
pe rate, ori să participe la asociărl 
pentru cumpărări de losurl, mai bine 
să mârgă la cutare institută de bani, 
care pe lângă o provisiă forte mică îți 
câștigă efectele trebuitâre. Institutele 
înlesnesoă cumpărarea de efecte și așa, 
că ele avansâză, adecă dau împrumută 
pe efecte pănă la 85°/0 din valâre. Acum 
dâcă, de esemplu, cineva vrea să specu
leze cu losurl, se duce la o bancă, de
pune în numărară 150 fl. și banca îi 
cumpără losurl de 1000 fl. pe cari îi 
împrumută 85°/0 adecă 850 fl. Pentru a- 
cestia plătesce băncii dobânzile cuve
nite, pănă când vrea să vendă efectele. 
Când le vinde își scote âră capitalulă 
depusă la începută de 150 fl.

Când losurile ar fi ună mijlocă de 
imbogățire așa de sigură, precumă își 
închipuesce mulțimea, atunci nici ună 
particulară nu ar îmbia pe alții să cum
pere, ci însu-și le-ar cumpăra pentru sine, 
Atunci băncile n’ar mai împrumuta pe 
lângă polițe, n’ar face întreprinderi, îm
preunate de cele mai multe-orî cu pagu
be enorme, ci ar cumpăra numai losurl. 
Particularii însă îmbiă losurile altora, 
er băncile nu speoulâză ou ele, prin ur
mare plasarea capitaleloră în losurl nu 
este recomandabilă.

De încheiare să mai aducă ună a- 
nunță:

„Provisiune mare, 
lAfă fixă,

Anticipare, ojeru flăcăruia care se 
ocupă cu vendarea de losurl și cu li
ftele de losurl pe lângă plată în rate. 
Casa de schimbă H. F. S.-Pesta.u

Anunțulă acesta îlă vecjl aprope în 
tote diarele mai mari din țâră.

întrebă, de unde pdte plăti acelă 
speculantă folose așa de mari?

Fără îndoiâlă : din câștigulă extra
ordinară, ce-lă face folosindă prostia și 
nepriceperea altora.

Petra-Petrescu.

CARACTERULU.*) -

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

Izistxșirile caracterului.
3. Fidelitatea.

Față c’unu casu, unde unii boierii 
(nemeșii) s’a împușcatu, fără de 
nici o causă reală, observă unu 
4iaru între altele:

„....In 4iua de a4i viața a pier
dută într’atâta din prețulu ei, în- 
câtu orl-ce mică întâmplare pote 

se nască hotărîrea grozavă a sin- 
uciderei... Cașurile de sinucidere 
se îmulțescu tare. Ce e causa? 
Ei! o admirabilă b61ă a cuprinșii 
societatea cultă, liberală, creștină, 
o b61ă, care se pbte asemăna în 
manifestările sale cu veacurile de 
celu mai adâncii întunerecu spiri
tuală. Pe când în evulu de mijlocii 
t6te se ’nvârteau ’mprejurulu în- 
îtrebarii ce e bunu seu râu, so
cietatea de a4i întrebă numai de 
aceea, ce folosesce seu nu folo- 
sesce avantagiului ei. Peste acesta 
societate este cuprinsă de-o gro
zavă pănă acum necunoscută ner- 
vositate; munca continuă, sgo- 
motulu, încordarea spirituală atacă 
nervii, atâtu ai indivi4iloru, câtu 
și ai popâreloru. Este ună semnu 
alfi bălei, că moralitatea pu
țină se ia în considerațiă. Folo- 
sulă și comoditatea suntă motorii 
vii ai societății, pe când princi
piile morale se uită totă mai multă 
Binele publică se întunecă sub 
nisuințele egoismului, Eu-ulă de
vine puterea motoră a tururoră 
fapteloră individului. Față cu-o 
asemenea părere despre lume 
vieța trebue se-șî pierdă prețulă; 
ca se pătă deveni mai plăcută și mai 
scumpă, trebue se se insufle societă
ții virtuți. Pentru acesta înse nici 
ună așe4emântă nu oferă spera uță 
de succesă cu cultura"...

Sentințele aceste cuprindă a- 
deveruri ce nu se potă tăgădui, 
deși nu suntă destulă de claru res
pirate. Mai alesă e îndoiosu ce se 
4ice în urmă de cultură ca sin- 
guru mijlocă de îndreptare, căci 
după cum ne arată esperiența, stă
rile triste mai susă amintite se 
găsescă numai în orașe mari, unde 
cultura zace așa4icândă pe strade. 
Mai corectă s’a 4isa înainte, că 
trebue să ’i se insufle societății 
vistuți. Și încă înainte de t6te o 
virtute ce se numesce semțu de da
toria, consciința : „se nu uci4b nici 
pe alții, nici pe tine se nu te u- 
ci4b dimpotrivă sâ folosesc! pu
terile ce ți-s’au dată în sudârea 
feții tale și se nu vreai se-i pres- 
crii sorții, ce-ți datoresce pentru 
acesta. Nu-ți datoresce nimică, 
dincontră, decă ai făcută totă, 
ți-ai făcută numai datoria, și nu poți 
pretinde nicldecumă o remunerațiă 
deosebită..,

Cei ce așteptă der dela vieță 
altceva decâtă datorii, suntă visă
tori. Datoria însemneză a face 

ceea ce ești datoră seu trebue se 
fii datoră. Datoria cuprinde totă 
vieța omului, dela legănă pănă la 
gropă. Copiii au datorințe cătră 
părinți și părinții cătră copii, e- 
sistă datorii între soți și între 
frați, datorii între stăpână și ser
vitorii, între amică și vecină, da
torii ale cetățeniloră, ale deregă- 
toriloră, de domnitoră și de su
puși.

Apostolulu Pavelă 4i°e: dațl 
flăcăruia ce sunteți datori. Nu fiți 
dator! nimănui nimică, ca se ve 
iubiți într’olaltă, căci celă ce iu- 
besce pe altulă a plinită legea. 
Seu: veniți se facemă bine și se 
nu ne obosimă.

Și terâmulă datoriei se estinde 
încă și mai departe, căci este o 
datoriă nu numai față de apr6- 
pele seu, ci și față cu noi înși-ne, 
față cu animalele și față cu Dum- 
ne4©u. Pretutindeni unde e pu
tere suntă și datorii,..

Sâmțulă de datoriă statornică 
e razimulă întregului caracteră, 
fără de care nu p6te omulu în
vinge nici nenorocire, nici o is
pită, pe când și celă mai slabă 
pdte câștiga din sâmțulă de dato
riă puteri neașteptate.

Domna Jameson 4ic®: Dato
ria este mijloculu ce legă tdtă 
clădirea moralității; fără de ea nu 
pdte fi durabilă nici puterea, nici 
bunătatea, nici mintea, nici noro- 
culă, nici chiar iubirea, ci tdtă 
vieța ndstră se sfărîmă sub noi, 
și în cele din urmă stămă pe-o 
grămadă de ruine, mirându-ne a- 
supra propriei ndstre căderi.

Datoria se intemeieză pe ună 
sâmță de dreptate, — dreptatea, 
pătrunsă de iubire este forma cea 
mai desăvârșită a moralității. Ea 
nu este o sâmțire ci ună princi
piu, care străbate tdtă vieța, și se 
arată în fapte și în lucrări, ce suntă 
indicate prin consciință și voință.

Vocea consciinței vorbesce în 
datoria, ce ni-o impune, și fără 
admoniările și dojenile ei și cea 
mai mare lumină nu este decâtă 
o lumină înșelătdre, o nălucă. Con
sciința este călăuzulă inimei, care 
o învață a lucra, a cugeta a cre
de și a trăi corectă, numai când 
omulă urmeză îndreptăriloră ei, 
își face datoria eum se cade.

Der ori câtă de multă ar do
jeni consciința pe omă — ea nu-i 
ajută nimică fără de o voință tare. 
Voința pdte alege între calea

încredința că dâmne feresce n’a disă 
vorbele de mai naintecu vre-unti gândii 
rău, ci numai așa în glumă. Der unde să 
se mai potă opri nepâtalui moșii Voina? 
începu a se jălui, sughițândă, că tdtă 
lumea o ține de rău și-și bate jocă de 
ea, că nu-i este soră feciorului lui No
vacii. Luă pe Dumnezeu de martorii, că 
Pavelă îi fusese din copilăriă ca ună 
frate, și că ea umblă ou lucruri cinstite 
și nu cu scopuri deșerte.

Doftorului îi păru rău de totă, că-i 
prioinuise durere sărmanei copile și în 
căința lui hotărî să-și pună tâte silin
țele ca să-i mântuescă drăguțulu. Ho
tărîrea luată fu împărtășită și Petronilei.

Der ori și cum, totă mai erau de 
lipsă vre-o câte-va (fii0» pănâ să se is- 
prăvâscă istoria. Unde să aștepte pănă 
atunci fata din Rocoșină? Ofițerulă o 
întrebă, decă are gazdă cum se cade. 
Nepota lui moșă Voina mărturisi, că 
n’are pe nimenea în Beciu și că de dor
mită dorme într’o crâșmă de rendă din 
cealaltă parte a orașului. Doftorulă vă- 
4endă nepotrivela acestui lucru, îi spuse, 
că dâcă vrâ să ajute la câte ceva pe 
o domnă lui bine cunoscută, va căpăta 
loouință și mâncare cum e legea. Bu- 
ouria Petronilei, când vătju, că se pote 
scăpa odată de fumulă și de larma piv

niței în oare dormise pănă acum! Cu 
inima mișcată urmă ea făcătorului său 
de bine pănă într’o casă din vecinătate. 
Aici rămase fata nostră la capulă trep- 
teloră, eră doftorulă se sui susă la 
domna, despre care vorbise. In curândă 
veni o slujnică totă boemoică și o chiămâ 
în odaea stăpânei sale. Acesta o primi 
cu dragă inimă, îi spuse să-și așede lu
crurile în bucătăriă, îi dădu de mân
care și-i fileu cunoscută, cu ce are să 
se îndeletnicâsoă. Călătârea nostră după 
obiceiu îndată să și apuca de luoru cu 
tdtă osărdia.

Oucâna puțină pricepea limba cehă 
și mai puțină era în stare să o vor- 
bâscă, der totuși îi plăcea fdrte multă 
să stea de vorbă cu fata lelei Oatrine. 
Cuviinciosa purtare a copilei dela țeră, 
vorbirea ei înțelâptă și nefățărnioia ei 
trebue să câștige pe ori și cine. Afară 
de acesta la lucru era tare spornioă și 
se pricepea ea de capulă ei la tGtă ce 
trebuea diresă seu așetjată.

La începută slujnica n’o prea avea 
la inimă, temându-se ca nu cumva să o 
scotă din pâne. Harulă stăpânei sale 
față de străină nu-i prea venea Ia so- 
cotâlă. Petronila însă se purta cu ea 
ca cu o soră și totodată îi dete să în- 
țelâgă, că nu va rămâne multă vreme 

în sătulă înălțatului împărată. In sfârșită 
evlavia copilei ndstre prefăcu pisma în 
cea mai căldurosă iubire. Cu căință a- 
dencă vădu fata dela orașă câtă se de
părtase, în slușba ei cea îndelungată, de 
copilărâsca nevinovățiă a nepotei lui 
moșă Voina.

Cu obrajii scăldațl în lacrimi o îm
brățișa ea și-i mărturisi negrele păcate, 
în care se oufundase dela părăsirea ui
tatei case părintescl. Amândouă fetele 
înghenunchiară cu umilință și începură 
a ruga ferbinte pe fecidra cea fără de 
prihană pentru ertarea oii rătăcită. Eră 
și eră pătrunseră rugăciunile loră pănă 
dâsupra la albastrulă ceriului, atâtă acasă 
sera înainte de culcare, câtă și dimi
neța înaintea dumnedeescului altară. De 
obiceiu la încheiere se mai rosteau vre-o 
câte-va cuvinte atâtă pentru scăparea 
și deplina vindecare a lui Pavelă, câtă 
și pentru o bogată răsplătire a acelora, 
care-lă ajutaseră și care lă voră mai 
ajuta.

Doftorulă nu pregeta a împărtăși 
din vreme în vreme Petronilei cum mai 
stă trâba cu soăparea flăcăului. Avea să 
se înfățișeze câtă de curendă la o cău
tare hotărîtdre și cusurulă dela picioră 
da bună nădejde, că bătrâna își vede ne 
potulă în scurtă timpă. De altfelă aflarea 

lui Pavelă era din ce în ce mai cum se 
cade; elă însuși mărturisi drăguței sale, 
când fata căpătă din nou voiă să-lă 
cerceteze, că se simte pe deplină să- 
nătosă.

In sfirșită veni și 4>ua multă do
rită. Doftorulă însuși aduse vestea, că 
flăcăulă nu mai are nici o oprâlă din 
nici o parte și că pdte porni acasă când 
îi va plăcâ.

Cu inimă veselă și plină de mulță- 
mire săruta Petronila mâna ofițerului și 
a binevoitorei ddmne. Totodată hotărî 
să și plece a doua di.

Dimineța se înfățișa feciorulă lui 
Novacă la cucdna și-i mulțumi și elă 
pentru sprijinulă dată cu atâta bunătate 
de inimă unei necunoscute. Mildsa femeiă 
le dori celă mai fericită viitoră. Ase
menea făcu și pooăita slujnică; despăr
țirea de a sa îndreptătdre fu însoțită de 
lacrimile cele mai ferbințl. In sfârșită 
dete părechea nostră pe la domnulă dof- 
toră; îl mulțămiră încă odată de tote 
facerile de bine și-și luară și dela dân- 
sulă rămasă bună. Nici Clouzal nu fu 
dată uitării, ci și elă fu înoărcată cu 
nenumărate binecuvântări.

Cea din urmă și cea mai căldurdsă 
mulțămită fu îndreptată cătră părintele 
îndurăriloră, care scosese lucrurile al 
ună sfârșită atâtă de norocosă. 
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dreptă și strîmbă; der elegerea 
singură nu-i nimicu decă nu de
vine îndată faptă printr’o hotă- 
rîre energică. Decă cunâscemu 
bine drumulu pe care avemu se 
mergemfl, un semțu viudedatoriă și 
o voință tare ne face capabili, de 
a înainta vitejesce și de a ne ajunge 
ținta cu t6te piedecile și greută
țile. Și decă resultatulu ar fi unu 
nesuccesG, omulti are celii puținii 
mângâierea, de a-și fi împlinită 
datoria.

Heinzelmann cfice: Fi și rămâi 
săracă, fiule, pe când alții de prin 
prejurulu teu se îmbogățescă prin 
înșelăciune și neonestitate; fi fără 
de deregătoriă și influință, pe când 
alții se ridică cerșindă favoruri; 
șuiere durere, desamăgirl, pe când 
alții își ajungă prin lingușiri împli
nirea speranțeloră loră; refusă 
mâna ce ți-se întinde din grațiă, 
pentru care alții îșî încovăiă spi
narea și se tîrăscă pe pămentă. 
Inveleșce-te cu virtutea (cum cfice 
Horațiu) și cautățl ună amică și 
pânea de tăte cjil®!0- Decă ai în
cărunțită astfelă — ce-ți strică?

Se fi rămasă numai verde și 
neveștecjită cununa onorei tale, 
atunci laudă pe Dumnecțeu și mori!

(Va urma.)

Nutrirea copiiloră începend dela nascere.
III

Cu ală doilea ană copiii se 
dedau pe încetulă și cu mâncări 
mai vertose. Dintru acestea suntă 
a se alege acelea, cari contribue la 
formarea sângelui, la desvoltarea 
corpului și la întărirea puteriloră 
fisice, cari suntă chiămate a în
treține cursulă regulată ală vieții 
copiiloră. Intre acestea suntă so
cotite mâncările cari pe lângă alte 
părți nutrităre, conținu mai multă 
albușă seu albumină. Acesta este 
partea esențială, care mai ușoră 
se asimileză și se preface în 
sânge.

Nutrementulă copiiloră tocmai 
ca și ală ămeniloră mari, păte se 
fiă de animale și de plante. Intre 
celă de animale primulă locă îlă 
ocupă laptele și productele lui: 
smântână, untulă, cașulă, brân$a 
și urda.

Vitele dela cari se întrebuin- 
țeză laptele trebue se fiă sănătăse, 
pentru-că dela ele încă se potu 

transmite la copii diferite băle, 
precum tuberculosă seu hectică, 
versată, turbare, durere de gură, 
ar n urare ș. a.

Ună altă nutrementă puter
nică și bună pentru copii suntă 
ouele. Ele se consumă ușoră, decă 
se ferbă ori se folosescă ca pă- 
pară măle.

Carnea de vită, de vițelă, de 
mielă, de purcelă, de găină, seu 
de selbetăciuni fiă fertă, fiă friptă 
cum și zupa din acestea, gătită 
după regulele bucătăriei, dă ună 
nutrementă puternică copiiloră 
dela 2 ani în susă, le câștigă pu
tere fisică, îi face venjoși și plini 
de vieță.

Copiii hrăniți cu bucate din 
clasa animaleloră se desvoltă mai 
bine și suntă mai viali și mai is
teți decâtă cei ce se hrănescă cu 
plante seu vegetale.

Pescii prbspeți ori sărați, fiă 
ori și de ce soiu, deși suntă nu- 
tritorl, nu-să recomandabili pen
tru copii, fiindcă cu 6sele de 
pesce ei fbrte ușoră se pdtă îneca, 
apoi se și mistue cu greu.

Intre bucatele de plante încă 
suntă mai multe bune și potrivite 
pentru copiii de 2 ani în susă. 
Grâulă ca pâne, și porumbulu ca 
mămăligă și mălaiu se întrebuin- 
țeză ca bucate suplinitâre lângă 
celea de animale. Borșulă, ca pro- 
ductă ală tărițeloră de grâu, prin 
acrim ea lui plăcută încă e bunăj 
pentru copii.

Pânea de secară, de orză și de 
ovesă, fiind-că se mistue cu greu, 
nu prea e potrivită pentru băeții 
mai mici de 5—6 ani.

Urezulă și grisulă fiindă ușâre 
de mistuită suntă forte bune în 
zămurl și în lapte, atâtă pentru 
copii sugători câtă și pentru cei 
înțercați.

Fasolea, lintea, mazărea, varza 
seu curechiulă, cartofii, fiindcă se 
mistue cu greu și suntă pu- 
făibse, nu - să potrivite pentru 
copii de 4—5 ani. In cantitate 
mai mică și folosite cu bucate căr- 
nose ele totuși se potă da copi
iloră mai mărișori.

Morcovii, napii, castraveții, să- 
lata apoi și diferite pbme, precum 
struguri, prune, cireșe, fragi, nuci 
alune ș. a., ca ajutătore la mis
tuire. potă fi folosite de copii dela 
celă mai puțină de doi ani în 
susă, totu-deuna după ce s’au 
hrănită mai întâi cu alte mâncări.

Nici când înse se nu se mănânce 
acestea cu sîmburii și cu c6ja 
loră primejdibsă pentru fragedele 
organe ale băiețiloră.

Rodna vechiă, 1891.
S. Stoica, 

medică.

„Tratatulu boleloru acute-infectătore, 
descrisa pentru poporulă și cărturarii ro

mâni, de Simeonu Stoica, magistru în 
chirurgiă etc.“

Din când în când și în amărîta nostră 
literatură, a Româniloră dinafară de re- 
gatulă României, se ivesoii producte li
terare, cari ni aduoă aminte, că înoă 
n’au perită soiulă bărbațiloră, oarl soiu 
și voescă să scrie carte românăsoă. Ce 
îndemnă pe acești scriitori să dea la lu
mină fruotulă muncei lorii spirituale ? 
Prospectulii de câștigă sigură nu. Am
biția d’a intra în cutare-va aeropagă 
literară, încă nu, oăcl ni lipsesoe aseme
nea instituțiune. Rămâne singură nobi- 
lulă îndemnă, d’a fi după putință fo- 
loșitoră semeniloră săi pentru care sorie.

Și în adevără, nimică nu e mai po
trivită d’a mângâia pe cineva, ca opera, 
oe rămâne și după mârte folositâre, mă- 
cară numai unui cercă mai restrînsă de 
stimătorl. Dr. Marcoviol, genialulă pro- 
fesoră ală facultății de medioină în Bu- 
curescl, înaintea morții ou adâncă mâh
nire a regretată, că mâre fără a fi lăsată 
după sine vr’o operă sorisă, din imen- 
sulă magazină ală talentului și studiului 
său.

Când apare o carte, bună-6ră cum 
e asta a d-lui Stoica, cei mai mulțl oredă, 
că nu este lucru mare, că ei nu au lipsă 
de ea și prin urmare n’o cetesoă. Deși 
asta e forte descuragiatoră pentru ună 
autoră, cu tăte astea va veni timpulă, 
când produotele de astăcfi voră fi mai 
prețuite, tocmai pentru indiferentismulă 
contimporaniloră. Atunci se voră scî 
apreția jertfele autoriloră români de 
astăc}!.

„Tratatuluu confratelui Stoica astupă 
ună golă demultă simțită în literatura 
ndstră. Mii de victime, de vieți cadă pe 
fiă-care ană boleloră, despre caritrateză 
lucrarea. Nu mai înoape îndoielă, că 
avândă cunoscințe higienice și simță 
pentru regulele preservative, multe vieți 
se potă scăpa de perire și multe eoo- 
nomii s’ar pută face prin încunjurarea 
boleloră în familiă.

Cartea presentă are menirea a da 
instrucțiuni poporului, oum să se feresoă 
de bălele molipsitore, cum să le cunâscă, 
decă se ivesoă, și cum să le vindece. 
Cartea scrisă „pentru poporulă și căr
turarii românlu, nu numai că împlinesce 

ceea oe promite, ci face mai multă : ea 
dă în mână și âmeniloră de specialitate 
ună repetitoră, ună vade-mecum folositoră. 
Autorulă ou dreptă cuvântă putea să 
scrie pe fruntea oărții: „sorisă pentru me- 
diol și publiculă inteligentă14. Cum-că 
nimică nu e mai greu, decâtă a scrie 
soiință în stilă poporală, astfelă oa să-lă 
pricepă și cărturarulă de rândă, ni-o 
probeză învederată tratatulă d-lui Stoioa. 
Oredă, oă nimeni nu va susțină, că frase 
oa: esantemele tegumentului comunu (pag. 
5), colapsulu inimei (pag. 36), granule pig- 
mentâse (pag. 96) voră fi pricepute de 
oărturarii dela țeră. De altă parte, par
tea terapeutică (vindecarea) este sorisă 
eschisivă pentru medici și încă așa de 
bine și esactă, conformă sciinței mai 
nouă, cum mai bine nici într’ună ma
nuală pentru elevii universitari nu seva 
afla. Insa-șl împărțirea lucrărei: defi- 
nițiunea, fenomenele, diagnosa, prognosa, 
tratamentulă ce se află la fiă-care bâlă, 
arată, oă autorulă a urmată împărțirea 
clasică a tuturoră manualeloră medicale. 
Apoi receptura latină, ordonanțe de mioă 
chirurgiă, cum e aplicarea injecțiiloră 
subcutane cu morfină, pilocarpină etc. si
gură nu e pentru a-le face laiculă, ci 
numai medioulă.

Dușmană din principiu ală sorieri- 
loră medicale pentru poporă, prin oarl 
sunt convinsă, că numai bine nu i-se 
face, nu potă aproba nici partea, care 
trateză despre vindecarea boleloră, din 
scrierea autorului. Pentru asta parte am 
cjisă, că cartea e scrisă pentru medici 
și pentru ună publică cultă, oăcl numai 
medioii sciu cum se profită de reoetele 
latine și numai ună publică eminamente 
cultă va pricepe frumosele și prețiâsele 
descrieri de dietă, preservativă și feno
mene ale bâleloră molipsitâre, cuprinse 
în cartea confratelui Stoica.

Nu așa vomă judeca despre povețele 
medicale poporale, ce autorulă, la călcâ- 
iulă tratatului său înșiră în 13 puncte. 
Acestea îșî au lo culă loră în fiă-oare 
carte de ouprinsă higienioă poporală și 
decă regretămă ceva, este numărulă res
trînsă ală loră.

Nu de mai puțină valâre este sbi- 
ciuirea datineloră vătămătore sănătății, 
ce autorulă, ca toți medicii noștri, ne
voită este a constata la țăranulă română. 
La pagina 55 vredniculă medică, cu doră 
de inimă pentru poporulă său, apostro- 
fâză priveghiurile și pomenile, cari se 
țină la casa unui mortă în difteriă. Din 
mustrări se face parte și preoțiloră și 
cărturariloră, oarl iau parte din nesciință 
seu din interesă materială la asemenea 
datini în adevără detestabile. Același lu- 
oru se (fice și la capitolulă despre oo-

Și așa mână în mână eșiră tinerii 
noștri din uriașele ulițl ale Beciului. 
Când ajunseră afară la largă, se a|ec}ară 
pe o petră mare ce se afla pe marginea 
drumului și răsuflară odată adâncă. Și 
pe câtă de săracă le fu vorbirea, pe a- 
tâtă de bogate erau simțirile ce le pă
trundeau inima în acele clipite fericite.

Acum Pavelă de vindeoată era vin
decată, der cu tâte acestea totă nu-i 
venea la soootelă să facă pe josă atâtă 
amară de cale. Sciți oa ori și ce omă 
după bâlă, și mai vârtosă elă, oare pă
timise tocmai de picioră! Merse ce merse, 
sprijinindu-se când de Petronila, când 
de cârjă, dâr de la o vreme... pace. în
cepură a-lă junghia nisce dureri, de 
gândea oă atâta-i este. Pe josă nu mai 
era vorba de mersă mai departe. Noro- 
oulă lui, că se aflară âmenl buni de i- 
nimă, care ajungându-lă cu carăle de 
din dărătă, îlă puseră și pe elă îm
preună cu drăguța sa. Și mai ici unulă 
de pomană, mai colea altulă pentru câ
teva parale seu pentru ună păhăruță 
de băutură, le ajutară cum se cade să 
mai scurteze celă drumă îndelungată.

In chipulă acesta înainta mereu pă- 
rechea nostră spre Rocoșină. Cu sufle- 
tulă plină de bucuriă îșî zîmbea unulă 
altuia și se stringeau de mâni. Poves

teau de oei de acasă și despre bucuria 
ce o va pricinui sosirea loră. De foculă 
dela inimiâră tăcură oa pescele, deși 
te-ai fi putută rămăși, că de bună sămă 
amândoi erau launulă și același gândă. 
Mai alesă flăcăulă întorcea mereu vorba, 
ca să-și potă arăta dragostea; deocam
dată însă nu-lă prea sluji noroculă. Nu
mai a doua (fi isbutiră a se da împreună 
pe brazdă. Pavelă aminti de scrisârea 
ce i-o trimisese și o întrebă de e mul- 
țămită cu cele cuprinse într’ânsa. Fe
tica se făou roșiă ca raculă în 61ă, der 
nu dete nici ună răspunsă hotărîtă. Fe- 
ciorulă lui Novacă aținti galeșă ochii la 
densa și-i grăi:

„Petronilo!... Tu soii câtă te iu- 
bescu și de-țl aduci aminte, și tu mi-ai 
împărtășită, că mă ai la inimă. Ascultă! 
Acuma suntă schilavă și prăpădită, dreptă 
aceea îți întorcă cuvântulă îndărătă. 
Poți să mă lași uitării, deoă nu-țl mai 
suntă pe placă.44

Nepâta lui moșă Voina căuta cu 
mâhnire în oohii flăcăului și deooamdată 
nu fu în stare să rostescă nici o vorbă. 
Numai lacrimi amare începură a-i uda 
ardătdrea față. Vorbire fără de cuvinte, 
der plină de înțelesă!... Elă o luâ miș
cată de mână, eră ea îșî sprijini capulă 
de svâonitorulă lui pieptă. Greu cu greu 

isbuti să mărturisâscă sărmana copilă, 
că ea n’ar fi în stare să-lă părăsescă, 
chiar să fi rămasă ologă de amândouă 
piciârele.

Ii sălta inima de bucuriă oștenului, 
oohii înecați în lacrimi îi căutau spre 
albastrulă cerului, curate suspinurl de 
fericire eșiau din sînu-i încălcfită. Lumea 
întrâgă era cuprinsă și de (jece ori 
frumsețată în Petronila. In aceste cli
pite de înalte simțiri nu cuteza nici 
măcar să desmierde fruntea iubitei sale. 
Lumea se prefăcuse deodată în celă mai 
sfântă altară și îngerulă ce sta înaintea 
lui era celă mai curată din tâte cetele 
cele de susă.

Nu multă după aceea însă îi apuca 
ună felă de vioșiă șăgalnică; îi aminti 
de sărutarea sa cea dintâi și acum o 
întrebă de cumva s’a supărată pentru 
îndrăsnela luată. Fata ooborî oohii cu 
rușine și-i mărturisi, oă pote totă n’a 
fostă fără de păcată, de ore ce elă a 
fostă certată cu atâtea năcazuri, er cei 
de-acasă cu supărare atâtă de îndelun
gată. Nu ținu de lucru ou minte nici 
ceea ce făgăduise în sorisârea ei și-lă 
rugă să nu o țină de rău din acestă 
pricină.

Da ce s’o țină de rău cătana ? D’im- 
potrivă îi aduse aminte, că sărutarea 

cea d’intei o amânase pănă la întâlnire 
și acum, de!... așa s’ar cuveni.

Vecjl tu ștrengarulă de Pavelă!... 
Așa ologă, cum era și totă îi mai umbla 
gândulă pa la drăcii.

Insă nepâta lui moșă Voina nu se 
dete cu una cu două, ci-i răspunse una 
și bună:

— ț)eu, Pavele, nu-țl șede bine să 
vorbescl astfelă. Lesne ar pută celă de 
susă să ne trimită ărășl ună canonă pe 
capă... Soiu oă mă iei în rîsă, der n’am 
oe face. Trebue să ne vedemă mai întâi 
la o rânduelă. Pănă nu ne vomă îm
preuna unulă ou altulă pentru totdeuna 
înaintea altarului să nu ne mai gândimă 
la altceva, decâtă la harulă celă mare, 
de care ne-a făcută ceriulă părtași. 
Nici odiniâră nu trebue să uitămă aoestă 
lucru.

Nu mai (fise feciorulă nici o vorbă, 
eră fata mulțumindu-i în inima sa pen
tru ascultare, îlă strînse de mână și așa 
plecară amândoi mai departe.

Când aveau să rămână undeva peste 
nopte, Pavelă se ducea la judele sa
tului, îșî arăta dreptățile și cerea lo
cuință. Petronila petrecea noptea într’altă 
looă, nevoindă să dea pricină de bă- 
nuelă nici asupra sa și nici asupra iu
bitului său. Numai în Neorașin bătură
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leră (pag. 81.) și la celă despre tifosă, 
(pag. 71), unde se dau bune instrucțiuni 
bigienice în privința nutrimentului, apei 
de beută, aerisată etc. Amă fi dorită să 
vedemîi câtă mai multe asemenea escur- 
siunl în domeniuln higienei, singurulti pe 
care îlti pote călca cu unti adevdrctu folosii 
fiâ-care medicii, care scrie pentru poporul 

Fiindcă am accentuată valorea tra
tatului d-lui confrate Stoica și pentru 
medici, fiă-ml permisă a-lă judeca și din 
acestă punotă de vedere.

Cu bucuriă am observată, că celă 
mai pe largă tratată oapitolă din scrie
rea d-sale este capitolulă despre vdrsatti 
sdu băbătii. Pe 19 pagini și jumătate se 
trateză acestă flagelă ală omenirei. Ună 
tratată clasică, demnă de importanța su
jetului. E lipsă ardătâre ca și în popo- 
rulă nostru să străbată odată cunoscința 
măsuriloră preventive, altoirea pe o scară 
întinsă a copiiloră și a adulțiloră. Să în- 
țelegemă odată, că de când s’a intro
dusă vaccinarea, vărsatulă și-a perdută 
natura înspăimântătâre, oe numai cu a 
ciumei se putea asămăna. In Germania, 
unde fiă-care băiată de trei ori se vac- 
cineză: în primulă ană ală nascerei, când 
intră în șcâlă, și când întră în armată, 
în acea țâră civilisată nu esistă epidemiă 
de vărsată! Autorulă bine observă, că 
în țerile civilisate episcopii și preoții au 
fostă, oarl au oontribuită mai multă la 
împământenirea altoiului de vițelă. Preoții 
noștri ar face o adevărată faptă aposto
lică, decă ară îndemna pe credincioșii loră, 
să se ultoiâscă nu din sângele altoră 
copii, ci din ultoi curată de vițelă.

Mânecândă din ideia, cum s’ar pută 
împedeca răulă, ce morții de bolele mo- 
lipsitore și după înmormântare potă face 
oeloră vii, autorulă îșl aduce aminte și 
de arderea cadavreloru, ca ună mijlocă 
radicală, pe care-lă doresce în interesulă 
poporului românescă. Cu o legitimă mân- 
driă scriitorulă acestoră șire vine a se
cunda colegului său din Rodna. Simtă o 
satisfacțiune morală, ca după 17 ani, de 
când primulă între Români am agitată 
acestă temă, să vădă și pe alțl colegi 
militândă pentru dânsa. In anulă 1874, 
la adunarea generală din Deva a Asooia- 
țiunei transilvane, încă ca studentă în 
medicină am tratată despre „arderea ca- 
davrelorău. Tratatulă a fostă publicată 
în mai multe foi românescl. După mine 
a urmată Dr. Istrati în BuourescI, ac- 
tualulă profesoră de chemiă, er acum 
confratele Stoioa. Toți trei medici ro
mâni, unulă din Ungaria, altulă din Ro
mânia, âr ală treilea din Ardeală, amă 
fostă pătrunși de o ideiă nouă, salutară, 
pe care amă dori să o vedemă realisată 
la noi în folosulă poporului nostru. Der

asemenea reforme radicali nu noi Ro- | poporațiune mai mare de 10,000 de lo- | piere și ceru o sticlă de bere. Ună tî- 
mâuii suntemă chiămațl a-le introduce. ' 
In alte state s’a și introdusă facaltativă, 
așa că ideia trupă s’a făcută 
reșce mereu adopți în clasele 
culte ale omenirei.
constata, că noi Românii 
străini de ori ce idei nouă, ce' se ivescă 
în lume întru salutea poporului.

Ca de încheiere voiu să relevă două 
fapte din operatulă din întrebare: unulă 
lăudabilă, altulă regretabilă. Lăudabilă 
este, că confratele Stoica în înșirarea 
loouriloră climatice, dă preferință oeloră 
din ținuturile românescl, — regretabilă 
este de altă parte, că vorbindă despre 
progresele, ce s’au făcută prin inocula- 
țiile antirabice, pe lângă Pasteur nu-șl 
aduce aminte și de Românulă Dr. Băbești, 
care a perfecționată metoda lui Pasteur 
și pe lângă asta a mai făcută și face o 
mulțime de descoperiri, pentru cari ome
nirea îi va fi veclnică mulțumitâre, âr noi 
Românii fără semă îndatorați. Dâcăstrăinii 
mereu citeză numele Babeșă, oum ună 
Română l’a putută uita!

Dr. Vuia.

Pentru noi
nu

și cuce- 
cele mai 
ajunge a 
suntemă

31

Starea semenăturiloru.
Starea sămăturiloră pe timpulă dela 

Ootomvre pănă la 13 Noemvre, după 
rapârtele sosite la ministeriulă unguresoă
de agrioultură, se presentă astfelă:

După seceta, ce amă avut’o dela 
începutulă lui Augustă înoâoe, au ur
mată înghețurile din Novembre, ală că- 
roră efectă păgubitoră se simte în tâte 
părțile țerei. E însă speranță, că timpulă 
ploiosă și mai moderată din (ȚI®!® din 
urmă va ajuta desvoltarea planteloră și 
astfelă se orede, că și grânele, cari încă 
n’au răsărită, voră răsări câtă mai cu
rândă.

Peste totă însă, sămănăturile de grâu 
și de săcară suntă slabe în totă țera, 
afară dâră de puține escepțiunl; orzulă 
încă nu cu multă stă mai bine.

Prin unele părți vermii și șârecii au 
pustiită sămănăturile și în |’tralte locuri 
a trebuită să se samene a doua-âră. Ra- 
pița în mare parte e mulțămitâre.

De când timpulă s’a mai muiată, 
economii în cele mai multe părți se pârtă 
ou sămănatulă așa că e speranță, cumcă 
înainte de a da în iernă, locurile des
tinate pentru sămănăturile de tâmnă voră 
fi tâte sămănate.

cuitorl:
Anume Budapesta are 506,384 de 

locuitori; Seghedinulă 87,410; Szabadka 
73,526; Dobrițină 58,952; H. M. Vâsâr- 
hely 56,626; Pojună 56,048; Cecîche- 
metă 49,600; Aradă 43,682; Timișâra 
43,439; Oradea mare 40,750; PecI 
35,246; Olușiu 34,859; Bichișă-Ciaba 
34,608; Macăulă 32,667; Brașovă 32,549 ; 
Mișoolță 32,288, Oașovia 32,203; Senteș 
30,797; K. K. Felegyhaza 30,444; Șo- 
pronă 29,543; Alba-Regală 28,942; 
Czegled 27,727; Nyiregyhâza 27,179; 
Zombor 26,889 ; Zenta 25,731; Neoplanta 
25,180; Bichișft 25,093; Sibiiu 24,766; 
Crișulă-mare 24,727; Iâszbereny 24,594; 
Sarvaș 24,399; Gyor 23,956; Mezotur 
23,762; Agria 23,617; Pesta nouă (Uj- 
Pest) 23,521; Chiohinda mare 22,923; 
Beclchereculă mare 22,370; Verșețu 
22,122; Hajdu-Bdszdrmeny 21,244; Oa- 
nija mare 21,234; Satmar-Nemeti 21,218; 
Solnooă 21,093; Oiongrad 20,808; Bi- 
chiș-Gyula 20,388; Oroshâza 19,962; 
Baja 19,733; Tărok-Szt.-Miklos 18,777; 
Panciova 18,276; Karczag 18,204; Ca- 
locia 18,183; Sâmbăta 17,271; Kis-Ku- 
kulo-Halos 17,144; Beoea vechiă 16,971; 
Comornă 16,436; Gyongyos 16,425! 
Oanija vechiă 15,501; Șemniță și Bela- 
bânya oâte 15,280; Târgulă 
lui 15.265; Sigetulă Marmației 
Hajdu-Szoboszlâ 14,732; Vață 
Hajdu Nânâs 14,462; Papa 
Măhaciu 14,415 ; Szegzard
Nyitra 13,784; Oareii mari 13,595; Ung- 
vâr 13,444; Kaposvar 13,417; 
Alja-Ujhely 13,268; Lugoșă 
Turkeve 13,092; Apatin 12,826; 
Lak 12,806; Vesprimă 12,785; 
Kdveșd 12,680; Salonta mare
Kuu-Szt.-Marton 12,559; Kis-Ujszâllâs 
12,532; Mezo-Bereny 12,474; Dorozsma 
12,413, Duna-Foldvar 12,368; Sâmbăta 
mare 12,342; Kis-Kun-Majsa 12,227; 
Devavânya 12,159; Abony 12,157, Ste- 
yerlak-Anina 12,150; Soroksâr 12,149; 
Mindszent 12,039; Battonva 12,024; 
Paks 11,967; Szt. Tamâs 11,734; Epe- 
rjes 11,330; Ersekujvâr 11,304; Iasz 
Arokszâllâs 11,192; Muncaciu 11,132; 
Turda 11,084; Ada 11,080; Topolya 
11,084; Endrod 10,898; Gyoma 10,872; 
Bistrița 10,412; Iâsz-Apati 10,406; Stri- 
goniu 10,350; Sâumiolăușulă sârbesoă 
10,345 Biserica albă 10 342; Balmaz Uj- 
vâros 10.273; Reșița 10,173 și în fine 
Miava ou 10,005 loouitorl.

*

Mureșu- 
15.210; 
14 665; 
14,417; 

14,333 ;

Sator- 
13,136;
Nagy- 
Mezo- 

12,658;

nără oficeră, care tocmai intrase în birtă 
’i spuse recrutului, că a negligată servi- 
ciulă, și ifăcu și cunosoută pedepsa ce’lă. 
așteptă. Rrecrutulă 4>s®: „D-le locote
nentă, nu crede, că am lucrată fără chib
zuință, suntă ună fecioră sdravănă, dâr 
m’am încercată de 4®®® ori, ca să ridiott 
tunulă, der înzădară, vă jură pe onorea 
mea, cu unii singurii inimică nu va pute 
lua tunulă și decă vină mai mulțl, ett 
singură nu potă se mă bată cu ei!“

*
țile însemnate din viâța lui Napoleon celu mare.

Napoleonă I avea o mare predileo- 
țiune față de 4* ua 14 a fiă-cărei lunlr 
pentru oă tot-dâuna i-a fostă norocosă. 
In 14 Octomvre 1805 a fostă lupta dela 
Ulm; în 14 Octomvre 1806 la Jena; în 
14 Iunie 1800 lupta dela Marengo și în 
14 Iunie 1807 la Friedland. Din contră 
numărulă 18 i-a fostă de multeorl fatală" 
în 18 Octomvre 1813 a fostă lupta dela 
Lipsea și în 18 Iunie 1815, lupta dela 
Waterloo. Ludovică ală 18-le, l’a alun
gată de pe tronă.

*
Oânteculu priveghiătârei

Ună Italiană s’a înceroată se pună 
pe hântiă cânteoulă priveghiătârei aetfel:

„Tiuu, Tiuu, Tiuu, Tiuu
Spe, tui zqua 
Quorror pipi
Tio, Tio, Tiâ, Tiâ, Tiâ!
Gutio, gutio, gutio, gutio 
Zquo, zquo, zquo, zquo, 
Zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi 
Quorror, tiu, zua, pipiqui.“
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Cele mai mari orașe din țâră.
Cu ooasiunea numărărei poporațiu- 
din anulă 1890, s’au aflată în Ardelănei

și Țâra ungurescă urmâtorele orașe cu

Logica unui recrută.
Ună tînără recrută a fostă pusă ca 

sentinelă lângă ună tună. Fiindu-i însă 
urâtă, se duse în cârciuma din apro-
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amândoi la aceeași ușă. Fata voea să 
arete pe Pavelă acelora, cari o primi
seră cu atâta bunăvoință la mersulă ei 
spre Beoiu, sciindă că de bună semă le 
va faoe bucuriă prietinoșiloră omeni. 
Aici flăcăulă odihni în odae, eră Petro
nila, ca și mai nainte, în tindă. ț)iua 
următâre gazda-i puse în căruță și-i ră- 
pedi pănă în Oamenița, unde avea nisoe 
treburi de îndeplinită. Tinerii noștri îi 
mulțămiră din totă sufletulă, rămănân 
du-i îndatorați pentru întrâgă viâța loră.

In sfîrșită sâra pe’nserate ajunseră 
în Rocoșină. Se făcuse întunereoă cum 
se cade, când se apropiară de multă 
doritele căsuțe. La Novaoă era lumină, 
eră la lelea Catrina nu se vedea a fi 
nimenea acasă. Flăcăulă rămase afară 
sub ferestră. Petronila bătu la ușă. In 
curândă i-se deschise și toți o încunju
rară din tâte părțile. Toți erau de față, 
nici chiar Luca și Mateiu nu lipseau. 
Tocmai povesteau bieții de cei din de
părtare.

Bucuria ce strălucea pe obrajii co
pilei isgoni ori și ce temere. Când în
trebau setoșl cu toții despre celă cer
cetată... etă că se deschide ușa și cine 
întră — Pavelă. Toți strigară de bu
curiă și se repediră spre densulă.

Deși cea mai bătrână, bunica is-

buti să ajungă mai întâi și mai întâi 
la nepoțelă. Ilă luâ de gâtă și înoepu 
a-lă săruta, de multă vreme nu se mai 
putu apropia nimene de elă. In sfârșită 
îlă cuprinse toți din tâte părțile. Bă
trâna îlă ținea de gâtă, Novacă și moșă 
Voina de brațulă dreptă, lelea Catrina 
de celă stingă, er băieții de aripile man
talei. Petronila privea cu veseliă de-o- 
parte, încă totă cu dăsagii purtațl din 
Beciu pănă acasă pe umără și zimbea 
mulțămită.

La urma urmeloră începură a se 
mai liniști... der nu cu toții.

Bunica numai acum îșl dobândi 
glasulă și începu a striga cu lacrimile 
în oohl:

„Nu-lă mai lasă, nu-)ă mai lasă, să 
mă tae bucățele-bucățele!... Cine, ce 
are cu odorașulă meu, pe care l’amă le
gănată eu, pe care l’am orescută eu?... 
Slavă ție, maică precistă, că m’ai în
vrednicită, să-lă mai vădă odată în 
viâța mea.

Și după oe plânse sărmana babă în
destulă, începu a i-se văi ta, câtă sufe
rise în lipsa lui. De bună sâmă ar fi 
fostă în stare să se țină tâtă nâptea 
așa, de nu s’ar fi adusă aminte, că pâ- 
te-i va fi fâme, mititelulă. Numai în chi- 
pulă acesta se despărți o lecă de elă.

Intr’aceea cătana se descărca de ce

avea pe elă, se puse josă și începu a 
povesti pățeniile. Der nu care cumva să 
oreză cineva, că acesta fu singura po
vestire. Aș... ți-ai găsită!.. De dece și 
sute de ori trebui să spună același lucru 
și bătrâna numai o urechiă era totdeuna. 
Ea însăși istorisi de atâtea ori, câți perl 
suntă în capă — firesce nu la dânsa, 
— cum a fostă colo în bătaia ceea și 
dincolo în orașulă cutare. Păcată numai 
că prea amesteca Beciulă ou Țâra-Un- 
gurescă și bătăile cu spitalele... altfelă 
să fi totă ascultată.

Se înțelege, că flăcăulă avu să mai 
trâoă prin dofeoriile bunioăi. îndată, a 
doua di, îlă și îngropa în perinl și în 
țolurl și nu-lă mai lăsă să âsă la lumină, 
pănă ce nu trecu o săptămână cum se 
cade. Pănă atunci mereu fu îndopată cu 
felă de felă de ferturl și de bucățele 
bune. Și ce e dreptă așa ceva nu-i 
strică de looă, de âre ce călătoria îlă 
slăbise fârte multă.

In chipulă acesta erășl se puse pe 
piciâre nepoțelulă... totă așa de rumenă 
și de vioiu ca și mai nainte. Păcată 
însă de elă, că totă se legăna puțintelă 
când umbla și dreptu să vorbimă, pâte 
că lucrulă acesta se va cunosce câte 
dile va mai ave.

Der ce are a face acesta? — De-

abia mai are baba de cine îngriji... căci 
ârășl a apucat’o bărbăția. Din nou vede 
singură singurică — după cum încre
dințase pe tâtă lumea — de tâte tre- 
bile casei și nu-i mai trebue nici ună 
sprijină, Dâmne feresoe! întinerise din 
nou, și de-i vomă lua vorbele în aevea, 
simțea orescându-i puterile din <ji în 4^

Ba adică stăi! să nu ne grăbimă ca 
să nu greșimă. Acuma totă nu mai dise 
ea nimioă, când flăcăulă îi aduse ună 
ajutoră în casă... firesce pe nepâta lui 
moșă Voina. Veselia se făoti în scurtă 
vreme după întârcere, în câșlegl. Tii ! 
să fi vădută chefă la bunica! Unde nu 
mi-țl începu să salte în horă, de răma
seră tâte cele tinere de rușine.

Și fericirea ei ajunse la culme, când 
la vr’ună ană după cununiă ședea lângă 
leagănă și-și păzea nepoțelulă. — Nu 
care cumva să gândiți că e vorba de 
Pavelă celă mare, de Pavelă cătana, nu 
Dâmne foresee! Era ună Păvelașă mi- 
titelă, numai ian atâtica, căruia Petro
nila îi dăruise viâța, eră bătrâna numele.

O! fericiți, de trei ori fericiți aceia, 
cari se iubescă cu iubirea âmeniloră 
noștri. Bucuriă nestrămutată este plata 
loră pe pământă și odată, odată... susă, 
dincolo de bolta cea albastră....

I. Urban Jarnik.
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'Bursa de mărfuri lin Budapesta dela 18 Nov. n. 1891
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Sfimințe

S3
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Prețulă per
100 chilogr.

dela | pănă
Grâu Bănățenescă 80 11.3011.50
Grâu dela Tisa 80 11.30 11.50
Grâu de Pesta 80 11.25 11.45
Grâu de Alba-regala 80 11.30 11.60
Grâu de Bâcska 80 11.30 11.50
Grâu ung. de nordă 80 —.------

Prețulu per
100 chilgr.Semințe veohl 

ori nouă

c3 *J
<□ e

- 5 o a

sitto mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr- 
însă transito uș6ră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țepdsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela 45—46 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 45—46 cr. transito 
ușdră dela 43—44 cr. Porci îngrășațl de uni 
ani dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzi dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 47,.

Joncursu.

Săcară 
Orzii 
Orză 
Orză 
Ovăsă 
Cucuruzii 
Cucuruzi 
Cucuruzi 
Hrrișcă

nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
alții soiu

70=72
60-62
62.—
64.—
39.41

75
73

dela

1040
6.40
6.95
7.65
6.40
6.65
6.60

pănă
10755

6-75
7.45
9.
6.65
6.75
6.65

Prețurile cerealelor din piața Brașovfl.
din 20 Noemvre 1891.

Produoto div.

Sem. de trif.

î)
Oleude rap.
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină

n 5.65 5.90

Cursulâ
8 o i u 1 u

Luțernă ungur, 
francesă

roșii 
rafinată duplu

42— 48.—

s SSu 
Prune

H
Lictarid.

Nuci
Gogoși

» 
Miere

Ceară
Spirti

» I

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

52—
39.50

6-75
57-50

60.-
40.50
7.—

58.—

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavoni nou 
bănătenesci 
din Ungaria 
ungurescl 
sărbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
bruti
Drojdiuțe de spirt

49.50
55.— 
39.

50.—
56.—
38.-

17.— 17.5G

36 — 
140.
22.50
24.50

38.- 
141.
23.—
25.—

Mesura sou 

greutatea
Calitatea.

Valuta aus - 

trlacă.

fl. |cr.

1 H. -L. cel mai frumos ' 8 I 80
H Grâu- mijlociu • . 8 30

mai slabă . . 7 90
Grâu mestecată . . 5 60

( frumosă 6 60
» băoară . 6 40

Orză f frumosă 5 _
. n 1 mijlociu . 4 80

(frumosă 2 60
n uvesu ț mijlociu t 2 40

Cucuruză .... 5 50
Mălaiu................... 4 20
Mazăre................... 9 20
Linte a • • • • 15 —

ij Fasole................... 5 50
H Sămânță de ină . . 9 50
M Sămânță de cânepă 4 60
H Cartofi.................... 1 40
JJ Măzăriche .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 48
H Carnea de porcă — 48
H Carnea de berbece — 28

100 kile 24
34

—

Pentru întreținerea a 4 copii dela șcblele medii române gr. or. 
din locu — adecă a Internatului Christurianu — cu cvartiru, costă, 
luminată, spălată și încălcată, se deschide concursă de îngrijitoră 
cu termină de 10 cjile dela prima publicare.

Condițiunile mai detailate să potă afla la Epitropia parochială 
a bisericei Sf. Nicolae din locu.

Doritorii de a lua în îngrijire acestă Internată au se înainteze 
recursele loră la comitetulă susă numitei biserici.

7i2,3-i Comitetulii parochialQ,

a

Bursa din BucurescI din 18 Novembre
Cnrsuiu la bursa din Viena

din 20 Noemvre a. c. 1891

ty alorî. 7o cumje
Rentă română perpetuă 1875 5% 97.
Renta română amortisahilă . . 6% 96.—

dtto................................... • 4% 81.74
Renta rom. (rurale convertite) 6% 99-71Oblig, de stată C. F. Române 6°/o

idem idem .... 4% _ .
Împrumutul!! Openheim 1866 . 8% _ ■_
Lmprumutulă Oraș. BucurescI . &7o _ _ _

idem idem din 1884 5% 93.7,
idem idem din 1890 6% 94.7,

Impr. or. B. cu prime Loz. fr. 20
Credit fondară rurală . . . . 7%

idem idem . . . . 5% 99.%
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7% 103. */ 4

102-—idem idem .... 6%
idem idem .... 5% 92.3/.

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57o
10 fr
V.N.

84.—
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 270.—

Banca Națion. uit. div. 83.— 500 1490
Dacia-România uit. div. 30 lei 200 360. -
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 200
Banca Rom. uit. div. fr. 15.— . 500
Soc. Rom. de Constr. uit. div.51. 250 . ■
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100
Soc. de Reas. uit. div. 15 1. aur 200
Societ. de Constr. uit. div. . . —
Societ. de Hârtie uit. div. . . —
Agio în Bursă..............................
Rubla de hârtie.........................

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

57o
67o
67o

ianta de aură 4% ■ ■»■»» 101 90
Quinta de hârtiă5% - - - • • ■ 10045
Imprumutuli căilori ferate ungare -

aură ......... 116,— 
dto argintă ..... 97.30 */,

A.mortisarea datoriei căilori ferate de 
oști ungare [1-ma emisiune] ■ - 110,— 

âmortisarea datoriei căilori ferate de 
oști ungare [2-a emisunei] - - —.—

kmorlisarea datoriei căilori ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) • - —.—

Bonuri rurale ungare ..... 89.30
Bonuri croato-slavone ..... 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vini 

ungurescă - - - - —.—
Imprumutuli cu premiuli unguresci 136.50
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului 128.75
Galbeni împărătesei- - - ... 5.62
Napoleon-d’orI............................ - - 9,38
Mărci luO împ. germane - ... 58.—
Londra 10 Livres sterlings ... 118.—

Cwsidii pieței Brașov»
din 21 Noemvre st. d. 1891.

Cursulfi losurilorii private din 11 Nov.
cump. vindo

Basilica . 6.20 6.70
Credită .... 183.75 184.50
Clary 40 fi. m. c. . 51.75 52.75
Navig. pe Dunăre . 121.- 123.-
Insbruck .... 23.25 24.25
Krakau .... 22.20 22.50
Laibach .... 21.75 22-75
Buda .... 51.50 52.50
Palfiy .... 52.25 53.
Crucea roșie austr.. 16.25 16.75

dto ung. . 10.40 10.8G
dto ital. 11.60 12.50

Rudolf 19.50 20.50
Salm 59.- 60.-
Salzburg .... 24.— 25.—
St. Genois 61.— 63.—
Stanislau .... 27.50 21.50
Trieitine 41/2°/0 100 m- c- 130.— 133.—

dto 4% 50 58.50 61.50
Waldstein 35.75 36.75
Windischgrătz . 49.50 —
SerbescI 3% 35.50 36.50

dto de 10 franci _ ,— _ ___
Banca h. ung. 4% , 113.50 114.-

Discontulă 6—8% pe ani.

flancnote românescl Cump. 9,32 Vend. 9.36
krgintă romănescă • „ 9.24 » 9.29
sîapoleon-d’orl • - „ 9.34 n 9.37
Lire turcescl - - „ 10.48 n 10.53
Imperiali - - - • n 9.48 H 9 53
Galbinl .... n 5.45 n 5.50
Scris, fonc. „Albinau 6% —.— n —,—

n n n ®7o » n
stable rusescl - - • „ 106.— M 107.—
Mărci germane - ■ 57.50 n 58.—

Proprietari:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabili interimali:
Gregoriu Maiorii.

Terguld de rîmători din Steinbruch. La 16 
Nov. n. starea rîmătoriloră a foști de 127,428 
capete, la 17 Nov. au întrati 3294 capete și 
au eșiti 705 rămânendă la 18 Nov. uni nu
mără de 130017 capete. — Se notdză: marfa un- 
gwrescă veche, grea dela 45 pănă la 46 cr. 
marfă ungurdscd tineră grea dela 47 72 cr. pănă la 
48— cr., de mijlocii dela 47 cr. pănă la 471/, cr. 
— ușâră dela 45— cr. pănă la 46— cr. — Marfă 
ț&răndscă grea dela 43— pănă la 45— cr. — de 
myloc-ă dela 43 - cr. pănă la 45— cr. ușâră dela 
43 —cr. pănă la 44 cr. — Marfă, de România 
de Bakony grea dela — cr. pănă la — cr. tran-

AVISU.
Se aduce la cunoscința On. pu

blică, că fiindă necesitate la re
paraturi mai mari, băile de aburii 
vorii fi închise de Mercurî adecă 
dela 13 (25) Noemvre pănă la 7 (19) 
Decemvrie a. c. ear băile de vană 
vorii fi închise de Mercur! 13 (25) 
Noemvre pănă Mercurî s a. c.- 20 Nvemtre

Brașovă, în 21 Noemvre 1891.
Eforia școlelorâ centrale 

române.
713, (2-1).

Uni medicamentă de casă escelenti 
promovătoră aii mistuirei, probați în 
contra tuturori suferințeloră de stomachă, 
se află în tite farmaciile din Austro- 
Ungaria. Este Balsamdlă de viețău (Le- 
bensbalsam) aii lui Dr. Rosaa din far
macia lui B. Fragner în Praga 205-UI.

Univ. Med.

Dr. Carol Flechtenmacher
se va muta cu locuința încependă dela 1 Decemvre st. n. 1891 încolo în

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

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

Ordineză, afară de Dumineci și sărbători, în tote dilele dela II72 pănă 
la 12% din di.

698,11-5.

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

este
arpa, <5.e

„r£pAt“ 
care în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonio se bucură de o valore medi
cinală forte 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 
stăriloru catarhalice a stomachului și a organelorii respirătore, în contra 
maladieloru rinichilorft și a beșicei etc., are unu efectă admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoră neprețuibilă.

Celu mai curatu și binefăcătorii producții naturalu.
Ca borvizsi adecă beutîi cu vinii.

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

W Șampagnulti apeloru minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VIIT 

din anula^ 1890, apa minerală de Kepat44 est supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legiloră sanitare.

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

■

a

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

Cu totă stima *
Administrațiunea isvoruluî J

Josef GyoFțjy,
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12. {J662,50-49

eschidere de liotelu.
Aducă la cunoscința on. publica de aici și căletoriloru, 

că am deschisă Hotelulu „Pomulu verde“, care este provecțutu 
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 atară de hotelă, se află și 
odăi cu totulă din nou întocmite cu prețuri solide și cu 
serviciu promptă.

Pentru cercetare numerbsă se rogă respectuosă

lacob Wittmayer,
hotelieră.
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de

cea mai bună calitate
montați... în cauomcu, seu aurii 

cu prețuri eftine
la

DENTISTUL DR GUST
TERGULE p6mEL0RU No. 19

709

Ajutoră grabnică și sigură
pentru

SUFERINȚE BE STOMAGHU RI URMĂRILE ACESTORA! I
Mijloculă celă mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

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

„Dr. Rosa’s Lebens-Balsam”.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune §1 fă" 

măduitore se dovedesce ca forte folositori în contra tuturoră greutățiloru de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilord, haemorhoidelord etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită medicanientik de casă poporală.

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

FIȚI ATENȚl!!!
Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiecare sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învălită în hârtiă grdsă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din farmacia ,,zum schwarzen Adler", B. Fragner, Prag, 205—3“ în 
limba eermană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provădute cu alăturata 
marcă a lubricei luată sub scutulă legală.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabilă să pote procura numai în 

3Depos5.t-u.l-u. pr5jn.oipa.l-u. al-u. prod.-u.cetor-u.l-u.i

B. Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adler“

Prag 205—3.

Ll_ " 11,

INarea bancrută I
New-York și Londra n’au lăsată necruțată niol continentulă euro

penii și marea fabrică de argintăriă s’a văcuță necesitată s6 dăruiâsoă 
întregulă ei deposită în schimbulă unei râsplate mici pentru muncă.

Eu suntă împuternicită să îndeplinescă acestă mandată.

E11 (lăruescii
prin urmare ori cui, fiă bogată ori seracă, următdrele obiecte pentru 
mica sumă de 11. <î. 60. și adecă :

6 cuțite fine de masă cu lamă veritabilă englesă.
6 furculițe de argintă patentă americană dintr’o bucată,
6 linguri de argintă patentă americană,

12 lingurițe de argintă pentru cafea patentă americană,
1 lingură de argintă pentru supă patentă americană,
1 lingură de argintă pentru lapte patentă americană,
6 cescl Victoria englesescl,
2 candelabre de masă,
1 strecurătore pentru ceiu,
1 zaharniță,

42 bucăți la ună locă.
T6te cele 42 de obiecte susă amintite au oostată mai înainte fl. 

40 și acum se potă cumpăra pe prețuia bagatelă de fl. 6.60. Argin- 
tulă patentă americană este ună metală albă, care îșl păstreză coldrea 
argintului .25 de ani, despre ceea ce se garantăză.

Cea mai bună dovadă, că acestă inserată nu e

o șa,rla,ta,niă,
mă simtă îndatorată în publică, că ori cine, căruia nu-i convine marfa 
îi trimită banii înapoi, nimenea însă să nu trăcă cu vederea oca
siunea acesta favorabilă de-așl procura acăstă garnitură pomposă.

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

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

P. Perllerg’s Agentur 
ier vereii. art. Patrait-Sillierwaaren-Fabrft, 

Wien, II. Rembranstrasse 33.

Estrasu din scrisorile de mulțămită:
Am fostă forte mulțămită cu trimiterea D-Vostră a 42 bucăți cu 

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

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

Taucz, Ungaria, 26 Martie 1891. Conte Frîdel Konigsegg.

687,6-3 —

1 JTTT

ln Budapesta: la farmacia I. von Torok.
T6te farmaciile din Brașovu, precum și tote fărmaciile mai mari din mo- 

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

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

(Fraier ■U’zxi-versal-Ha-ixssalToe)
unii medicamentă sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturoru intlamațiuniloră, răniloră și umflăturilorii.
Acesta se ’ntrebuințâză cu succesă sigură la inflamațiunl. la stagnațiunea lap

telui și întărirea țîțeloră cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă- 
riturl, umflături, tumorea glanduleloră limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile, 
umflături, întărituri se vindecă în timpulă celă mai scurtă; la cașuri însă, unde s’a 
formată deja puroiu absdrbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.

In. cixtîore â 25 și 35 cr.
—"—■ ■ FIȚI ATENȚl!

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

unea cum se se întrebuințeze. împachetate și în cartone vinete — cari suntă prove- 
dute cu marca fabricei de mai susă.

Balsamu pentru audu.
(G-etLSr-ZBalsaxm.)

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

603,26—13

aia**»

se pune, suntă înfășurate în hârtiă, roșiă pe care s’află tipărită în 9 lîmbl esplicați-

If

Cehi mai nou aparatiî de rasii, care rade 
singurii,

l|a|
i

cu ajutorulă căruia ori cine, chiar fiindă în versta în- 
naintată și cu manile tremurânde, îșl p6te rade cu cea 
mai mare siguranță chiar și cea mai aspră barbă, fără 

) ca să se taiă, seu să se vatăme, bine, curată și repede, 
o pregătire. Sute de epistole de mulțămire și de comande do-

i
fără nici
vedescă, ce răsunetă gigantică a aflată în tote straturile populațiunei.

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

Prețuia unui esemplară, dimpreună cu indicațiunile de folosire costă il5 
I fl. 90. Comandele prin rambursă. — Se pdte afla numai la inventa
torul Nicolaus Hirnbal, Viena, Alserstrasse 43.

674,5-2.

a
1°

711,1-1 I ¥ I I T A « E.
la adunarea generală (ședința de încheiare) ce se va ține astăcți 
Sâmbătă în 21 Noemvre 1891

sâra la 8 ore
în restaurațiunea lui Iohann Geist. — Piața Nr. 20.

Ordinea dilei:
9

1. Raportulu despre activitatea biroului de informațiuni pentru 
străini în anulă 1891.

2. Propunerea și hotărîrea, decă biroulă pentru străini e ră
mână în ființă și pentru anulu 1892.

Domnii membrii ai comitetului suntu rugați a se înfățișa în 
numeru câtu mai mare. Președintele.

d.e țigări Trexitenoilăb franoesă 

„LE GLORIA” 
de Iosif Bardou & fils în Perpignan și Paris

medalii de auru, 16 mari diplome de onâre, 20 diplome ,,hors concurs“ numai atunci e veritabilă, decă 
fiecare cărticică pbrtă firma I0SEPH BARDOU & 1TLS.

Se p6te căpeta în tbte prăvăliile unde se vinde hârtiă en gros și marfă de Niirnberg, precum și în 
t6te traficele de tutunu și țigări. 670,io—3

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


