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Cum va decide Monarchul?
Brașov, 29 Aprilie v. 1895

De-o sâptemână de cjile tote 
toile din monarchiă vorbesc numai 
de cârta dintre ministru de esterne 
Kalnoky și de urmările ei.

Acesta dovedesce, că i-se dă 
o mare însemnătate lucrului, căci 
atinge nisce întrebări, dela cari 
atârnă viitbrea desfășurare a poli- 
cei dinăuntru în cele doue state 
dualiste ale monarchiei, în Ungaria 
și în Austria.

Politica bisericâscă a guvernului 
unguresc, seim ce turburare a produs 
chiar și între Unguri, seim că a dat 
nascere „partidei poporale11 catolice, 
deșteptând opoaiția clerului catolic 
și a magnaților. Lupta ce s’a în
cins între catolici și între clica cal
vină jidană-maghiară înse nu e nu
mai o luptă trecetore, ci este o 
luptă hotărîtă pentru putere.

In timpul din urmă partida lui 
Zichy a început să crescă și să se 
’ntărâscă într’un mod, încât acesta a 
deșteptat cele mai mari îngrijiri în 
tabăra calvinilor dela ocârmuire. 
Mișcarea catolicilor îșl află sprijinul 
său cel mai puternic în politica sân
tului Scaun dela Roma. Papa Leo 
XIII a salutat cu bucuria înființarea 
partidei poporale catolice și a bine
cuvântat pe conducătorii ei.

Nunciul papal Agliardi, când a 
întreprins călătoria sa în Ungaria, nu 
s’a gândit de sigur de a se ames
teca în afacerile interne ale țării, 
cum i s’a împutat, dâr fără îndoielă 
a avut în vedere de a strînge legă
turile sântului Scaun cu catolicii din 
Ungaria încuragiându-i în stăruințele 
și luptele lor pentru interesele cato
licismului.

Acâsta însă n’a putut fi pe pla
cul elicei, ce domnesce a.cji în Țâra 
ungurescă și a cărei corifei sunt 
Coloman Tisza, Wekerle și Szilagyi, 
cari stau la spatele ministrului-pre- 
ședinte Banffy. Ei se tem, ca nu 

cum-va încetul cu încetul se ’șl pârdă 
tâtă influința și se le scape cu totul 
frânele din mână. Sunt cu deosebire 
îngrijațl de oposiția catolică, care 
îșl ridică capul tot cu mai mare cu- 
tezare, ceea ce s’a dovedit și cu 
ocasiunea alegerilor dietale întregi- 
târe din urmă.

De aceea au plănuit ei cunos
cutul atac al lui Banffy în contra 
nunciului Agliardi, în speranță, că 
astfel vor da o lovitură de mârte 
„partidei poporale“ și întregei opo- 
sițiunf conservative.

Intâiu l’au pus pe Banffy să-i 
scrie ministrului de esterne Kalnoky 
că nunciul s’a amestecat în trebile 
dinăuntru și se-1 întrebe dâcă nu 
crede, că trebue se se facă recla- 
mațiunl la Roma din causa acestei 
purtări.

Kalnoky a respuns, că e gata a 
face astfel de reclamațiuni, decă se 
vor adeveri cele susținute în nota mi
nistrului președinte unguresc. Banffy 
îndată ce a primit nota ministrului 
de esterne a pus pe deputatul Te- 
renyi se 1 interpeleze și a dat cu
noscutul răspuns resboinic în contra 
pretinsului amestec al nunciului.

Clica a sperat, că a prins în 
clește pe Kalnoky și că vorbind de 
reclamațiunile, ce acesta le-a pus 
numai în vedere, ca de un fapt îm
plinit, îl va sili se se plece și că 
atunci ea va triumfa.

La aceea însă nu s’au așteptat 
corifeii elicei, că Banffy va fi nu 
numai desmințit de Kalnoky, dâr că 
va fi și dăscălit de el în „Politische 
Correspondenz“.

Așa s’a născut conflictul și crisa. 
Kalnoky și-a dat demisiunea. Banffv 
a alergat la Viena. Monarchul a in
tervenit să-i împace prin mijlocirea 
ministrului unguresc dela curte br. 
Josika. I-s’a dat voiă lui Banffy să 
publice nota lui Kalnoky, ca sar’ate, 
că în adevăr ministrul de esterne 
i-a pus în vedere, că va face recla- 

mațium la Roma pentru purtarea 
nunciului.

Ast fel se credea, că s’a pus capet 
certei. Der în 6 1. c. Majestatea Sa 
printr’un autograf a declarat, că nu 
primesce demisiunea lui Kalnoky și 
l’a asigurat de deplina sa încredere. 
Tot-odată s’a dovedit, că Kalnoky 
nu se grăbesce nici decum de a tri
mite nota cu reclamațiunile la Roma.

Acâst;-- a produs mare mâhnire 
între guvernamentalii unguri și ne
liniștea lor a crescut, când au vec|ut 
că și în camera austriacă se fac in
terpelații din partea antisemiților și 
a clericalilor în scop de a lua în 
apărare politica bisericâscă a sântului 
Scaun și a trimisului seu.

Acum s’a sfătuit din nou clica 
și a aflat, că cabinetul Banffv tre
bue se câră, ca mai întâiu Kalnoky 
se facă reclamațiunile, pretinse de 
Banffy, la Roma, și apoi se i se dea 
și guvernului unguresc satisfacțiune 
printr’o manifestațiă de încredere din 
partea monarchului.

Br. Josika, care a fost la Pesta 
și a mers de aici la Pola, unde se 
afla Majestatea Sa, fu însărcinat, se 
4ice, cu misiunea de a comunica 
acesta Majestății Sale, adăugând că, 
dâcă nu i se va face destul, minis- 
teriul Banffy îșl va da demisiunea. 
Ba se asigură, că Josika a dus cu 
sine și cererea de dimisiune a gu
vernului.

Așa stă der acuma afacerea. 
Ac|I plecă și Banffy la Viena, unde 
Majestatea Sa va decide.

Cum va fi hotărîrea monar
chului ?

Foile oposiționale maghiare sus
țin sus și tare, că demisiunea cabi
netului va fi primită și că Banffy tre
bue se cadă, căci prea s’a deochiat 
prin purtarea sa bruscă și nepre
caută, dovedind, ca nu e la locul lui.

Cumcă e pericul la mijloc, nu 
numai pentru Banffy. dâr și pentru 
partida guvernului, se vede și din 
tonul foilor ei, cari au început acuma 

se amenințe, că, dâcă nu se va îm
plini' pretensiunea Ungariei de a se 
face reclamațiuni la Papa, se vor res- 
vreti Ungurii in delegațiuni contra pac
tului dualist.

Mult atîrnă dela decisiunea mo
narchului în aceste clipite, atârnă ca 
âre se mai dăinuiâscă neștirbit sis
temul putred de guvernare de acțl, 
ori se se facă o schimbare în el, 
care se mai curățe aerul infectat de 
suflarea veninbsă a elicei calvine- 
jidane, care terorisâză de atâta timp 
țâra și popârele ei.

Cum va fi acesta înaltă decisiune?

Convocarea
Congresului național bisericesc.

EI8 i r o n,
din indurarea lui Dumnezeu archiepiscop al 
bisericei ortodoxe în Transilvania, și metropo
la al Românilor greco-orientali din Ungaria 

și Transilvania.
Preasânțiților frați episcopl. venerabilelor consis- 
torii eparchiale, onorabililor și iubiților deputațl 
congresuall, iubitului cler și popor din provincia 
Nostră metropolitană: dar și milă delaDumne4eu 

și salutarea Nostră cordială 1

Având în vedere §§. 151 și 152 
din Statutul Organic, congresul ordinar 
național-bisericesc al provinciei Nostre 
metropolitane, care la terminul normal 
de 1/13 Octomvre 1894 nu s’a pu
tut întruni, prin acesta îl convocam 
și-l declarăm de convocat în mod suple- 
toriu la biserica Schimbării la față din 
cetatea Sib/iu, pe Dumineca din 7 (19) 
Maiu a. c., la 9 bre antemerediane, 
când se vor începe ritualele biseri- 
cescl cu chiămarea Duchului Sânt, 
âr terminate acestea, va urma des
chiderea congresului și se vor în
cepe lucrările lui, conform regulamen
tului pentru afacerile interne.

Dat în residența Nbstră archie- 
piscopală-metropolitană din Sibiiu, 
la 27 Aprilie (9 Mai) 1895.

Miron Romanul.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Floricica Codrului.
Legendă de C- Stamati Cinrea.

(Fine.)

Natura creatore nu-șl alege locurile 
privilegiate, spre a-’șl desvăli podobele sale. 
Și florea condrului nu dată rivalisâză cu 
planta cultivată sub vitrinile palatului. 
Cătrinuța, fiica codrului, cu frumseța sa 
putea sta în rend cu cele mai alese ființe 
ce strălucesc în salone cu a lor forme și 
grații încântătore. Catrinuța se deosibea 
numai cu constumul ei cel simplu și cu 
mișcările ei nestudiat9, cu coloratura obra
jilor ei dogoriți de sore, ce da încă'mai 
multă vigore frumuseței corecte unui profil 
clasic, grațiosă închipuire, ce poeții orien
tului o chiemau nu odată în versurile lor 
înfocate. Ochii ei negri, umbriți de gene 
lungi, esprimau o căutătură galișă și pu- 
trundătore, eră părul ei era de o mărime 
atât de abundantă, încât împletit și adu
nat într’o codă, ajungea pănă la pământ.

Deci Catrinuța înainta cufundată în 

gândurî cu ochii țintiți la pământ, când de
odată nechezatul calului lui Hrițco a 
făcut’o să trasară. Ea îșl îndreptă ochii 
spre bojdeucă, și cunoscând calul a gâcit 
călărețul, și o zimbire de plăcere se ivi pe 
gurița ei. Ea grăbi spre pnenița, unde o 
întâmpina Hrițco și o luă de mână.

— O, de când te aștept, îi dise el, să 
fiu aice și să nu te văd îndată !

— Of, ce grabă, răspunse Catrinuța 
ridând, tu doreai să mă vedi îndată, der 
venirea ta de astădl nu este prâ grab
nică?

— D6mne! ce sunt eu vinovat, dâcă 
îndeletniricile la curte nu-’ml dau răgaz, și 
tocmai acuma, când vânătorea cea mare se 
apropie, zace multă răspundere pe capul 
meu, încât nu-’ml rămâne timp de prisos.

— Și pe când se va aduna boerimea 
la vânat?

— De astădl peste o săptămână, însă 
de mâne chiar încep a sosi oșpeții cei din 
apropiere.

— Ce minunată adunare va fi acesta, 
și cum ași dori să privesc la curte sosirea 
atâtor boerl, dise Catrinuța cu naivitate.

— Ba nu, puicuța mea, răspunse Hriț
co posomorându-se, nici tu nu trebue să 
vedi pe boerii vânători, nici ei pe tine.

— Și pentru-ce ?
— Pentru-că te pot vâna prea ușor.
— Vădut’ai, mă rog, răspunse Catri

nuța, dând din umeri; par’-că eu sunt că- 
prioră sălbatică ? Ce șagă! Și cu o miș
care repede îi aplica lui Hrițco o sfârlă în 
vârful nasului.

— Ori și cum, deși nu ești pentru ei 
o căprioră sălbatică, apoi negreșit o pomă 
gustosă, răspunse Hrițco oftând.

— En’ lasă lingușitorule! nu mă mai 
face pomă gustosă. Der să uităm vânatul. 
Spune-’ml mai bine când mă vei duce la 
bâlcul dela Svirsc, ca să-’ml cumperi cor
dele și papuci roși de nuntă. Gândesc, că 
în grabă nu mă vei duce, căci ești sgârcit 
de bani și nu vrei ca miresa ta să fiă fru
mos îmbrăcată, temându-te, că voiii plăce 
vre-unui boerinaș tinerel, ce umblă pe la 
bâlciuri după fete frumose, așa că am gâ
cit? Ast-fel vorbind apucă pe Hrițco de 
vârful mustețelor, răsucindu-le în degete. 
Tânărul flăcău îi prinse cu o mână dege- 

fele, âră cu cealaltă o trase pe genunchi 
și, fermecat de privirea ei, îșl plecă capul 
pe umărul ei.

— Der, îs sgârcit, răspunse el, căci 
tu ’ml ești totă avuția mea, care n’așl da-o 
în schimb nici pe tote moșiile boerului 
nostru. Și etă pentru-ce- mă înflorez, când 
mă bate gândul, că te pot perde.

— Uită-te, mă rog, ce gând!
—■ Așa, (fise Hrițco, ține minte, că 

acest gând mă prigonesce pănă și în somn. 
Nu odată te văd prin vis în brațele unui 
boer, și atunci cu spuma la gură sunt si
lit să privesc cu umilință, cum tu te lupți 
respingând desmerdările sale. O ! atunci sar 
din pat nebun de durere și alerg prin co
dru, astupându-’ml urechile, prin cari pă
trund țipetele tale de desperare. Nespus e 
atunci chinul meu. Și Hrițco îșl întorse 
fața ascundându-’șl lacrimile, ce-’l podidiră.

— Contenesce.... dise Catarina oftând 
dureros. Se uită cu compătimire la el, lăr- 
gindu-i-se pupilele ochilor sub apăsarea 
nespusei spaime, ce o cuprinse.

— Nu-’ml mai vorbi ast-fel de cuvin
te înfricoșate, ce fac de-’ml furnică tot tru-
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Revistă poiitică.
Majestatea Sa, după cum anunță 

„Bud. Corr* va oonvoca delegațiuuile pe 
6 Iunie la Viena. Autografele privitdre la 
acâsta convocare se vor publica în numă
rul de mâne a fiarelor ofioiale.

*
Deputatul ungur Horvâth Gyula, cel 

eu „faimosul atentat dela Bocsigu a petre
cut câteva dile prin România în afaceri de 
— geșeft. Fdia „Adeverul* din Bucuresci 
publică o convorbire, ce a avut’o unul din 
colaboratorii săi ou acest declarat dușman 
al Românilor, silindu-1 să-și dea părerea 
asupra cestiunei române. Etă, după „Ade
vărul11, ce a dis Horvâth: „Convingerea 
mea intimă este, că în curând se va în
lesni terenul pentru a pregăti o împăcare 
între aceste două elemente (Români și Un
guri), ou atât mai vârtos, oă ele au inte
rese cu desăvârșire comune, atât sub rapor
tul eoonomio, cultural-sooial și politic, cât 
și sub raportul lor, ca individualitate poli
tică. Actualele relațiunl încordate dintre 
Români și Unguri sunt opera camarillei 
din Viena, opera contelui Kâlnoky, care pe 
de-oparte încuragiază guvernele unguresc! 
la o acțiune desperată contra Românilor, 
âr pe de altă parte îndemnă pe Români 
la resistență, și alimentâză prin cercurile ho- 
tărîtore din Bucuresci o ură înverșunată 
contra nostră; căci scițl pre bine, că Viena 
vrâ să ne slăbâscă și să ne învrăjbâscă cu 
tote naționalitățile. Recunosc, că în cești u- 
nea naționalităților, guvernele ungurescl au 
făcut multe greșeli. Dâr cea mai mare gre
șită a fost nenorocitul proces al Memorandului, 
prin care guvernul unguresc a creat o sumă de 
martiri. ȘoviniștI sunt și între Unguri și 
între Români: însă nu mai puțin adevărat 
e, oă ambele aceste popore au și elemente 
sănătose, seriose, cari se gândesc și la diua 
de mâne. Când aoeste elemente vor birui 
asupra șoviniștilor din ambele tabere, atunci 
se va pute inaugura o eră de pace, o eră 
de împăcare. Spre acest ideal trebue se tin
dem cu toții, dâcă nu voim să fim înghi- 
țiți în curend său mai târcliu de valurile 
pangermanismului, sâu ale panslavismului11.

*
Din cercurile Vaticanului se lățesce 

faima, că episcopatul austriac în curând 
va distribui o pastorală colectivă, în care reu
niunile creștine-sociale vor fi provocate la 
supunerea, ce datoresc hierarehiei și la mo- 
derațiune, în înțelesul îndrumă~ilor Scau
nului Sânt.

*
Piarul frauces „Figaro* anunță, că 

Germania, Francia și Rusia vor încredința 
pe guvernul din Spania cu formularea de
finitivă a convenției de pace dintre China 
și Japonia. Spania posede în apropiere de 
aceste două state asiatice insulele Philipine, 
și de aceea puterile europene sunt de pă
rere, că ea va soi mai bine judeca asupra 
unor anumite cestiun! delicate. — Flota 

rusâscă, care de present se află în apro- 
piarea Japoniei, constă din două vapore 
mari pauțerate, cinoi încrucișătore de rangul 
prim, trei încrucișătdre de rangul al doilea, 
două încrucișătore cu torpilori șâse cancniere 
și trei torpilori. După cum i-se depeșâză 
■oficiului Reuter, Japonia, la rugarea Chinei, 
prelungi cu 5 dile armistițiul. Plenipoten- 
țiatul japonez, conte Ito-Miyoji conferă alal- 
tieri în Chefor cu delegatul chinez, conte 
Li, eu care ocasiune ș’au predat unul al
tuia în schimb ratificațiunile convenției 
de pace.

Calea la domnitor.
In t6te timpurile și sub ocroti

rea or'-căror principii monarchice, 
persona domnitorului a fost și tre-. 
bue se fia instanța cea mai înaltă 
și cea din urmă, cătră care omul 
între ori ce împrejurări se pote în
drepta. După legile austriaco și as- 
tădî îi stă în voiă liberă criminalu
lui osândit la mdrce a-se îndrepta 
cătră mila domnitorului. Cu atât 
mai mult cetățenii, jigniți în drep
turile lor, trebue se aibă cale des
chisă la persona prea înaltă, pentru 
de a-și espune plângerile și pentru 
de-a putea cere ajutor și scut dela 
el, mai ales atunci, când e vorbă 
de interese de stat și nu de interese 
private.

După conceptele constituționale, 
monarchal lasă să domndscă deose
bite guverne responsabile, el înse îșl 
reservă dreptul de domniă asupra 
tuturora, ori mai bine $is libertatea 
de-a păși numai decât, unde este lipsă 
de-o intervențiune. In calitatea sa 
de domnitor, deci, monarcbului con
stituțional îi stă în voiă liberă de-a 
chema la guvern noi bărbați, de 
câte-ori află de lipsă. In modul 
acesta un stat constituțional este 
ferit de pericolul, ca dinastia se se 
identiSce cu un sistem de guvernare 
seu cu caprițiile unui partid. Dom
nitorul. care stă peste tote guver
nele, pote aduce în tot momentul 
hotărîri libere și pdte opri greșelile 
servitorilor sei, chiar pentru acesta 
interesele sale înalte pretind, ca po- 
porele sale se nu-șl perdă încrederea în 
el, încredere, care in momente cri
tice se îndreptă direct cătră el și îi 
predă direct materialul, din care el 
apoi pdte se judece asupra seriosi- 
tății stărilor de lucruri.

Este afară de ori ce îndoială, că 
legăturile de dragoste între popor și 
dinastiă sunt sânte și nu se pot rupe 
pănă atunci, pănă când națiunea îșl 
pdte trimite pe bărbații sei la trep
tele tronului, pentru de a-și spune 
plângerile și a cere scut și ajutor. 
De aceea domnitorii din tdte tim

purile au vecjut cu bucuriă, când 
bărbați din popor vineau la ei și cu 
respectul profund ce’l datoreau le 
spuneau, ce aveau pe inimă.

Unul dintre cei mai însemnați 
monarch! din vechime cjise: „Tdte 
porțile castelului meu regesc se fiă 
deschise în tot timpul, 6r drumul 
ce duce la ele se se presare cu flori, 
că fiă-cărui cetățen al statului să-i 
fiă ușor de-a păși înaintea domnito
rului seu și a-1 numi judecător su
prem în cestiunl de certă. Intre prin
cipe și popor nu e iertat se stea nici un 
zid, ci numai un pod construit din 
două feluri de pietri și felurile acele 
de pietri se pdrte numele de „iubire 
și încredere*

Un istoric modern scrie urmă- 
torele: „Poporul în majoritatea lui 
tot-deuna a fost dușmanul resvrăti- 
rilor mari, der și tot-deuna fdrte 
simțitor pentru dreptul seu Cât 
timp deci îi este deschisă calea la 
acela, care ’i se pare pus de Dum- 
ne4eu ca cel mai înalt ocrotitor al 
drepturilor sale, atât timp nu va 
slăbi în fidelitatea sa față cu dinas
tia, ci va recundsce în el capul sfin
țit al întregei familii, numite stat11.

Maghiari și Evrei.
„Maghiarul stetea singur în Europa 

— acum și-a aflat pe fratele sâu. Fiul lui 
Israil însâ și-a găsit cele dece seminții per- 
dute ale fraților săi.i le a găsit aici în Un
garia în semințiile Hunilor, Schiților, Cu
manilor, Pecenegilor și Săcuilor — urmașii 
Ohazarilor. Odinidră s’a fost contopit deja 
odată într’o seminția poporul maghiar și 
evreu al Ohazarilor la țermurii Mărei-Cas- 
pice, mai târdiu s’a despărțit Maghiarul și 
a mers mai departe, de a-și cuoeri o pa- 
triă pe teritorul celor patru rîuri, dâr pe 
Evreul Chazaric l’a apucat dorul după frății 
sâi și și-a luat și el bâta și straița și a ur
mat urmelor lui Hunor și Mogur pănă la 
Dunăre și la Tisa. Dâcă Maghiarul și Evreul 
n’ar fi de-un sânge, pututu-s’ar fi atuncia 
contopi laolaltă astfel, cum arată lumii, spre 
mirarea ei, istoria celor din urmă 25 de 
ani ? Unde este un esemplu ca acesta în is
toria poporului evreesc ? Și unde este un 
esemplu, ca un popor să fi premii de bună 
voiă religiunea jidovâscă, ca Stenii, cari s’au 
făcut sabbatharl? Și cine scie, dâcă acum 
Ardâlul întreg nu ar sta tot din sabbatharl, 
la oas când înclinarea poporului maghiar 
spre religiunea jidovâscă nu s’ar fi stîrpit 
ou fier și foo ?“

Să nu credeți, dice „Deutsche Ztg.“ 
din Viena, că cele de mai sus sunt o glumă 
anti-semită asupra stărilor din Ungaria. — 
Nu, cele cjise mai sus sunt scose dintr’un 
tractat, pe care l’a publioat învățatul foi
letonist al lui „Pester Lloyd11, Dr. Adolf 
Silberstein, în numărul festiv „Peszâha 

adaus la nr. din 5 Aprilie al fdiei săptă
mânale „Egyenlosâg“, dâr l’a subscris după 
împrejurări cu „Dr. Silberstein Otvbs* (A- 
dolf). Credem, că părțile citate dovedesc 
mai mult, decât o sută de articol!, că Evrei
lor în Ungaria nu le este uurnai de-a îm
plini o formalitate prin esecutarea recep- 
țiunei religiunei lor, și dovedesc, cât de 
scurt vădători sunt aceia, cari cred, îm
preună cu ministrul de culte Wlassics, că 
„paragraful, care stabilesce trecerea dela 
creștinism la jidovism, vrâ să împlinâscă 
numai un postulat formal al egalei îndrep
tățiri, de-drece în praxă asemeni cașuri de 
trecere ar fi de tot rare11.

Noi, ce e drept, (jice „Deutsohe Ztg.“, 
nu credem în ceea ce ne spune Dr. Silber
stein „Otvos11 (Adolf), că fără prigonirea 
crâncenă a Sabbatharilor, astădl tot Ar
deiul ar fi jidovit, nu credem nici că în vii
tor s’ar putâ întâmpla așa ceva. Pentru 
acâsta ne garantâză majoritatea arică a Sa
șilor și a Românilor din Ardei, la cari nu 
ne aducem aminte să fi observat nici-odată 
pofte de jidovire. Pentru aceea însă, dâcă 
ținuturile turanice ale Maghiariei nu se vor 
jidovi, — nu putem lua nioi o garanțiă, 
după ce istoria Ungariei din evul de mij
loc cunosce și cașuri de trecere în massă 
la religiunea jidovâscă. As'atul se simte 
atras cătră asiat. De aoeea ar fi timpul, ca 
elementele arice dinlăuntru și dinafară de 
Ungaria să se alieze în contra dușmanilor 
lor comuni.

— 29 Aprilie.

0 scrisdre a noului Metropolit. Foia 
ungurâscă „Hazănk* aduce soirea, că I. P. 
Sa noul Metropolit al Archidiecesei române 
greco-catolice de Alba-Julia și Făgăraș, Dr. 
Victor Mihălyi, a adresat următorea scrisdre 
de adio: „Prin prea înalta hotărîre cu data de 
29 Noemvre 1894 Nr. 2199 a Majestății Sale 
ces. și reg. apostolice, fiind numit prea 
grațios de Archiepiscop și Metropolit de 
Alba-Julia și Făgăraș, am predat guver
narea și administrarea diecesei de Lugoș 
prea Onoratului Capitlu episcopeso. Despre 
acâsta încunosciințez pe onorata autoritate 
administrativă și tot-odată mulțămesc sin
cer de sprijinul, de care m’a împărtășit în 
decursul păstoriei mele. Recomand clerul 
diecesei de Lugoș și pe credinoioșii ei scu
tului mai departe al onoratei autorități ad
ministrative11.

Manevrele împerătesc! se vor ținâ în 
Hunedora și jur și vor dura pănă în 26 
Septemvre a. c. Maiestatea Sa monarchul 
îșl va avâ reședința pe timpul manevrelor 
în Alba-Iulia. In luna acâsta vor veni, sub 
oonducerea unui vice-colonel dela statul 
major, mai mulți oficeri dela institutul geo
grafic din Viena spre a revida mapele 
militare.

pul de fiori, și ea, lipindu-se de Hrițco, 
tresări iluminată de o ideiă subită și îl a- 
vorbi: „Scii ce, iubite, să fugim de sub ro
bie, căci îmi e frică să nu se întâmple 
cum-va preclicerea ta. Tata ni-a dat bine
cuvântarea sa și în cugetul nostru pote în
locui binecuvântarea preotului sătesc. Tu 
mă iubesc! și eu asemenea pe tine, cu ale 
nostre brațe, ce sciu ce-’i sila și ce-’i mun
ca, nu vom peri de fome. Mai astă ârnă 
steteam cu tătuca la foc și el îmi povestea 
pataraniile lui din călătoriile sale, ca cărăuș 
în țările străine. Deci sciu, că este o țâră, 
unde omenii de țapa nostră sunt slobod!, 
ca pasările lui Dumnetjeu, ca vântul ce 
sboră în pustiuri, și că acea țâră nu este 
departe, de aici, căci ea se află pe malul 
Prutului și se numesce România. încolo 
deci! acolo-’i scăparea nostră, și numai 
acolo eu voiti fi a ta, fără ca cine-va să 
aibă puterea a ne despărți11.

Hrițco asculta cu luare aminte cuvin
tele iubitei sale, el cu plăcere ar fi sburat, 
ca gândul, în acea țâră fericită, de unde îi 
zimbia ne-atârnarea, unde proprietatea ini- 
mei sale ar fi scutită de ori ce răpire. Cu 
ochii țintiți spre buzele ei, el aduna ca o 

albină de pe ele duloea speranță de un vii
tor fericit, pe lângă iadul ce-’l aștepta aici.

— Și tu nu șăguesci ? întreba el după 
o mică tăcere, spre a se încredința de ho- 
tărîrea tinerei fetițe.

— Nu, răspunse ea din totă inima.
— Dâr ce ar dice tatăl tău de fapta 

nostră?....
— Va dice, că așa o să fiă, se audi 

glasul lui Nichita, care eșind în acel mo
ment din bojdeucă, prinse de veste vorba 
tinerilor amoresați. „Mergeți, copiii mei! 
fiți norociți, scăpați din jugul robiei. Bunii 
creștini vă vor arăta calea, deci grăbiți 
pănă ce nu sosesce vânătorea, și scoțând 
din chimir o mică punguliță urma: „âr 
asta să vă fiă de drum, câți-va galbeni ago
nisiți în tinerețele mele în țâra spre care 
plecați. Vă dau punguliță, și Dumnedeu să 
vă ocrotâscă, âr eu pote în curând mă voiu 
uni cu voi în altă lume, unde nimeni nu 
ne-a despărți, unde cel mic cu cel mare 
stau alăturea uniți prin fapte bune“. Și 
Nichita îșl pleca fața sbîrcită de bătrânețe 
de-asupra capetelor copiilor iubiți, cari 
îngenunchind cu cuviință îi sărutau picio- 
rele.

într’o clipă calul era înșelat și aceste 
două ființe porniră cu speranțe în viitor, 
și o steluță strălucea în a lor imaginație, 
ca și luntrașul, care împingând luntrea pe 
luciul unei mări nemărginite, îșl țintesce 
căutătura spre un far în depărtare.

Hrițco și Catrinuța purcedeau cătinel, 
adesea întorcându-’și ochii plini de lacrimi 
spre bietul bătrân, care luându-’și cobza îi 
petrecea cu un cântec trist de rămas bun. 
Umbrele celor două ființe iubite se iviră 
încă de câte-va ori printre crengile copa
cilor, apoi dispărură învălite de amurgul 
sării, ce se așternea pe poteca codrului. 
Atunci vocea bietului Nichita începu a 
tremura, ca strunele cobzei sale, și cân
tecul lui se sfârși într’un suspin dureros, 
apoi scăpând cobza din mână, pica pe pra
gul ușei sărutând cu buzele urmele fiicei 
sale bâiguind: Singur, singur pe astă lu
me ! și un șiroi de lacrimi năbuși pe fața 
sa năcăjită.

II.

De trei cfi'e și trei nopți păreții cur
ții boerului Climenco se cutremurau sub 
sgomotul musicei și vuetul vocilor boeri- 

mei adunate în ospeție. Orchestra cumpusă 
din robi, sub direcția unui prolesor de mu- 
sică adus dela Praga, era de vr’o 50 de 6- 
menl. Totă tinerimea boerâscă și toți hol
teii bătrâni ai Litvaniei benchetuiau la o 
masă întinsă, încărcată cu tote bunătățile 
de mâncare și de beuturi. Curgeau șiroie 
de vinuri din butelcl și din păhărele prăvă
lite. Era o orgie monstruosă în onorul am
fitrionului bătrân. Conversația cea mui hî- 
dă, poveștile cele mai fără de rușine sbu- 
rau în tdte părțile, și câte-odată puterni
cul hohot al musafirilor asurdia sgomotul 
orchestrei. Toți erau cu chef, numai am
fitrionul bătrân părea posomorit, lovind cu 
ciudă câte-odată cu puternicul său pumn 
în masă și răsturnând șiruri de butelcl cu 
vinuri scumpe, cari în căderea lor se stri
cau răvărsând felurite arome amețitore. 
Eră din când în când vocea lui de bivol 
se rădica în sudălmi, din care se înțelegea 
motivul mâniei sale: Pușchiul! lup neîm- 
blâncjit! ticălosul! am să’l jupoiu de viu 
pe hoțul nemulțămitor!

— Destul! destul! Bachus al Ucrai
nei, îl întrerupse un tînăr blond, un pro
prietar migieș. Pote că ’l-au mâncat lupii
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O faptă generosă. „Dreptății “ i-se 
scrie din Lugoș, că în dilele trecute s’a 
presentat la Consistoriul român gr. cat. de 
de acolo un moșnâg cu părul și cu barba 
căruntă, dâr cu fruntea tot-dâuna senină și 
cu inima înflăcărată și plină de generositate 
față de nâmul său, pentru-ca întrâga sa 
avere mobilă și imobilă în preț de 40.000 
fi. v. a. să o jețtfâscă pe altarul oulturei 
naționale române. Generosul testator se 
numesce Nicolae Braia din Ticvaniul-mare 
și considerabila sa avere a dat’o în grija 
și ’n administrarea Oonsistoriului rom. 
gr. cat. din Lugoș. Fapta generosului Braia 
se laudă de sine și nu are trebuință, de 
cât numai de imitația mai multor bărbați 
de inimă și cu dare de mână.

— o —
Viceșpanul comitatului Neutra asupra 

alegerei din Neutra. Viceșpanul de odi- 
nioră al comitatului Neutra, Zoltăn Zmes- 
kal, a îndreptat o scrisore deschisă cătră 
președintele „Kulturegyler“-ului din Nor
dul Ungariei, conte Stefan Kârolyi. în care 
îșl anunță retragerea din reuniune și-și mo- 
tivâză pasul cu aceea, că răspunderea pen
tru abusurile ne mai pomenite, făcute cu 
ooasiunea ulteridrei alegeri dela Neutra, 
îi atinge mai ales pe acei funcționari mu- 
nicipeli, cari duc rol conducător în „Kul- 
turegyletu-ul din Ungaria nordică, și că 
el nu voiesce să fiă părtaș la procederile 
acelea, cari strică causei sânte a patriei de 
o sută de ori mai mult, decât agitațiunile 
panslave.

— o —
Plftnsdroa unui Maghiar contra gu

vernului. Profesorul de preparandia sus
pendat, Juliu Nagy din Nyiregyhâza, a îna
intat consulatului german din Budapesta 
o plânsore, ce conține mai multe cole, în 
care între altele spune și aceea, că guver
nul ungar arangâză serbarea mileniului nu
mai cu scop de-a asupri naționalitățile și 
de-a duce în rătăcire puterile mari europene. 
Mirare, că se află și un Maghiar, care să 
spună adevărul.

— o —
Un eetățen român bătut de gendarmi 

angnresci. Aflăm, că d-1 Mihail Alexan
drescu, brutar în Săcele, care din bun se
nin fusesese bătut și batjocurit (Țleie tre
cute din partea unor gendarmi ungurescl 
din Săcele, șl-a redeschis Marția trecută 
prăvălia, continuându-șl în regulă meseria 
sa de brutar. D-lui Alexandrescu încă mei 
nu ’i-s’a dat răgaz de a-șl cere sitisfacțiă 
pentru batjocura suferită, de-dre-ce autori
tățile ungurescl îl luară și-l escortară nu
mai decât peste granițe, pe cuvânt, că 
d-sa este din România și n’are dreptul de-a 
turbura apele ungurescl de-aicl. Adeverat, 
că d-lui Alexandrescu îi espirase pașapor
tul românesc, dâr acum s’a re’ntors cu pa
șaportul în regulă și cu hotărîrea, de a-șl 
cere satisfacția cuvenită. Decă și cetățenii 
ungari ar fi tractați din partea autorități
lor române cu aceeași asprime și necru- 
țare, ore câți Săcui, cari îșl caută hrana 

de tote dilele în Țâra-românâscă, n’ar pute 
fi în tot momentul escortați peste granițe?

None clasificări în scole. După cum 
se scie, pănă acuma în soolele poporale și 
normale se folosiau următorele grade de 
clasificări: forte bun (1), bun (2), destulitor 
(3) și nedestulitor (4). pilele aceste însă 
ministrul de culte a dat o ordinațiune, oa 
în amintitele scole să se folosâscă de acuma 
înainte următorele clasificări: La progres 
în învățământ: eminent (1), forte bun (2), 
bun (3), destulitor (4) și nedestulitor (5); 
pentru purtarea morală: lăudabilă (1), bună 
(2), destulitâre (3), neregulată (4) și rea 
(5); pentru diligință: mare (1), corespun- 
cjătdre (2), schimbăciosă (3), negligentă (4), 
puțină (6).

—o—
Corone eterne. Domna Judelui regiu 

Penciu a trimis subsemnatului Comitet pa- 
roohial din incidentul morții fiului său 
Livie, în loc de corone peritâre, 20 fl. oa 
contribuire la fondul pentru școlarii români 
săraci, înființat în memoria iubiților ră
posați. — Brașov, 29 Aprilie 1895. Comite
tul parochial român gr. or. din Cetatea Bar- 
șovului.

—o —
Preparangi croațî la ministrul ung. 

de instrucțiune. Elevii institutului prepa- 
randial din Agram au făcut o visită mi
nistrului unguresc de culte și instrucțiune 
publică sub conducerea directorului dela 
preparandia de stat din Budapesta. La vor
birea acestuia, ministrul a răspuns, că în 
visita elevilor preparandiei din Agram el 
vede respectul ce-1 au ei față de cultura 
maghiară. Cei ce ies din școle — dise mi
nistrul — ca să crescă tinerimea croată, 
să nu uite a sădi în inima acesteia cons- 
ciința, că cel mai bun Croat este acela, care 
e cel mai bun Maghiar și că Croaț’i, ca și 
Maghiarii, sunt supușii Corânei St. Stefan. 
Nu esistă cetățenia, ci numai una (cea ma
ghiară), și în acesta toți trebue să ne conto
pim. — Curiose idei are acest ministru 
Wlassics. Prin analogiă s’ar pute dice der: 
oă acela este cel mai bun Țigan, oare e 
cel mai bun Maghiar, și întors.

Luptă sftngerdsă cu gendarmii. In 
comuna Sziskszo s’a născut între credin
cioșii bisenoei reformate, în timpul slușbei 
în biserică, cârtă mare, care s’a străplântat 
afară de biserică, unde omenii s’au încăierat 
și a fost bătaiă mare între ei. Un gendarm, 
oare era de față, a provocat pe omeni să 
se împrăscie. Atunci mulțimea turbată a 
năvălit asupra gendarmului. Acesta trase 
sabia și lovi cu ascuțișul ei pe o femeiă, 
rănindu-o. Un om sări asupra gendarmului, 
voind să-i smulgă sabia din mână. Dâr 
gendarmul îl păli cu sabia așa de tare, în
cât îi tăia o mână. Acum furia poporului 
ajunse la culme. Un alt gendarm venise 
în ajutor camaradului său. Poporul aruncă 
cu pietrii în amândoi și îi îmblăti amar cu 

bâtele. Gendarmii apărându-se cu săbiile 
loveau în drepta și stânga fără milă. Unui 
om i au spintecat burta, altuia i-au tăiat 
nasul și pe mulțl îi răniră tare. Gendarmii 
o luară apoi la fugă în oasarmă, mulțimea 
după ei înjurându-i. Ajunsă la casarmă, 
mulțimea înoepu a-o bombarda cu bolovani. 
In urma acesta eșiră gendarmii înarmați și 
după ce de trei-orl provocară pe âmenl 
să se împrăscie, însă fără de resultat, dă
dură foo. Atunci înspăimântați omenii se 
împrăsciară. Au fost mai mulțl arestați, și 
se face striotă cercetare.

— o—
Pustiirea unui oraș prin foc. Orașul 

Cubinul de jos din comitatul Arva a îndu
rat o mare nenorocire. Isbucnind un foo 
grozav, mai mult de jumătate orașul a fost 
prefăcut în cenușă. Intre alte edificii a asr 
și biserica romano-catolică.

—o—
Pentru nenorociți! din Laibach. Ce

titorii noștri sciu, ce nefericire au avut să 
îndure locuitorii orașului Laibach în urma 
cutremurilor îngrozitore de pământ din 
ndptea sf. Pasol. Acum s’a format un co
mitet de pjutorare, compus din 28 membri 
fruntași din Laibach și jur, în frunte cu 
președintele țârei Victor baron de Hein, 
care apelâză la totă lumea cultă pentru 
ajutor. In apei se spune, că vieți omenescl 
și forte multe case au cădut victimă acelui 
cutremur; pagubele se uroă la milione; 
mii de âmenl, între cari copii mid și greu 
bolnavi, stau fără nici un scut prin barace. 
Poporațiunea se încrede însă în Dumnezeu 
și în mila âmenilor buni.

— o—
0 mare nenorocire s’a întâmplat în 

comuna Subancea, din județul Dolj (Româ
nia). In diua de 23 Aprilie v. maiorul 
Savopol, proprietarul moșiei, s’a dus cu co
pilul și cu guvernanta să petrâcă diua de 
S-tu Gheorghe la arendașul moșiei sale. 
După masă, un mare număr de țărani au 
venit, la curte, ca să felicite pe proprietar 
și pe arendaș. Omenii de serviciu, după ce 
au cinstit pe țărani, s’au apucat să pe- 
trâcă cu dânșii. Vizitiul arendașului, găsind 
prin curte un tub de fier astupat la un ca
păt, s’a pus să 1 umple cu praf de pușcă 
pentru a-i da foc apoi. Arendașul moșiei, 
găsind că gluma vizitiului e cu haz, a tri
mis în sat de a cumpărat o mare cantitate 
de praf de pușcă, a umplut tubul, și pen
tru-ca detunătura să fiă mai puternică 
când îi va da foc, a începnt să bată pra
ful cu o vergea de fier, pe când vizitiul ți
nea tubul în mâni. Din pricina loviturilor 
însă, s’a aprins praful de pușcă și tubul a 
făcut explosie. Vizitiul a fost rupt în bu
căți și a murit pe loc. Arendașului'.’i-a sfă
râmat un picior, și dus la Craiova pentru 
a i-se face amputația. a murit după câte-va 
ore. Guvernanta și copilul d-lui maior Sa
vopol au fost ușor răniți.

— o —
Seminarul român (lin Lipsea. In diua 

de 1 Maiă stil nod, s’au deschis la Univer
sitatea din Lipsea cursurile seminarului 
român pe semestrul de vară. D-1 dr. Wei
gand, neobositul director al acestui semi
nar, ca introducere în cursul gramaticei 
istorice române, a expus în timp de 
o oră aprope scopul, pe care îl urmăresce 
filologia română, țintind prin acesta a des- 
volta interesul auditorilor săi pentru stu

diul limbei române. Sera, toți membrii se
minarului român au fost invitați de d. dr. 
Weigand, unde a avut loc o petrecere, 
care a durat pănă târdiu de tot. Ceea ce 
este îmbucurător, e că încetul cu încetul 
au început să mârgă la Lipsea mai mulțl 
români, cari, deși unii nu studiază filo
logia, cu tote acestea interesul limbei lor 
materne îi face să urmeze și la seminar. 
Ast-fel, seminarul român numără de astă- 
dată șâpte români, dintre cari doi sunt din 
Macedonia. Aflăm cu plăcere, că d. dr. 
Weigand a introdus inovațiunea, cape vii
tor doi dintre seminariști să locuescă chiar 
la seminar. Numai puțin bucuroși ne sim
țim anunțând, oă, Iahresbericht, „Dara de 
sâmă anuală “ a seminarului, s’a pus sub ti
par și că deja s’au tipărit 5 cole. De ase
menea, în curând vom pute ceti impor
tanta lucrare a d-lui Weigand „Călătorii la 
Românii din Macedonia14, din care s’au și 
publicat 8 cole pănă aouma.

Cel mai non scandal al lui Milan. 
Despre fostul rege sârbeso Milan s’au spus 
în timpul din urmă, multe lucruri rele. Cele 
mai nouă soiri despre Milan, însă, pun pe 
fostul rege sârbesc în cea mai scandalâsă 
lumină. Se telegrafiază adecă din Veneția, 
că Milan s’a împușcat. Causa sinuoiderii se 
dice, că este starea lui financiară sdrunoi- 
nată. — O altă telegramă din Italia tri
misă la Belgrad spune, că contra lui Milan 
s’a făcut atentat din partea unui supus sârb. 
Milan a cădut jertfa atentatului. — Din 
potrivă însă o telegramă din Veneția dice, 
oă Milan se află bine și oă soirile despre 
sinucidere sunt, neadevărate. Dm tote aceste 
scirî, oarl se desmint una pe alta, se vede, 
că totuși lucru nu e ourat, și că Milan, 
fidel obiceiului său, continuă cu soandalosa 
lui purtare.

— o—
Concursul! de lucruri manuale. So

cietatea soiențifică-literară „Tinerimea Ro- 
mană“ din BucurescI va deschide cu în
cepere de mâne, 30 Aprilie v. c., obici
nuitele concursuri de studii între elevii și 
elevele cursului primar urban și rural, inau
gurând de astă-dată și concursul de lucrări 
manuale. Ele se vor țină în localul scolei 
primare C. A. Roseti din BucurescI (Str. 
Clemenței).

— o —
Foc. De vre-o două săptămâni încoce 

focurile par a-se înmulți și prin Brașov. 
După-ce arse șura lui A. Irk din strada 
lungă ți mai multe mobile, la vre-o câte
va cliie după aceea arsera la măestrul rotar 
Simay și la maestrul lemnar veoin, tot din 
Strada lungă, vre-o trei ateliere de lem
năria și rotănă cu ibrte mult material. Er 
astă-nopte între orele 11—12 s’aprinseră 
șurile și grajdurile preoților săsescl I. Hubbes 
și W. Moritz dm capul Brașovului, cari 
arseră de tot.

—o —
Cassa districtuală de bolnavi brașo- 

vână anunță, că adunarea generală convo
cată pe Duminecă în 5 1. c. s’a amânat, 
din causa absenței membrilor, pe Luni în 
13 1. c., sera la 772 ore, și se va ține cu 
ațâți membri delegați, oâțl vor fi presențl.

— o —
0 Bonă, care cunăsce perfect limba 

germană se caută pentru BucurescI. A se 
informa la Administrația acestui diar.

sâu ’l-au spintecat vre-un vier sălbatic... Și 
la urmă de ce să te superi de un lucru 
atât de neînsemnat. Noi și fără renumitul 
tău vânător am reușit de minune. Cinci
sprezece lupi prinși de vii în laț, cinci 
vieri și doi urși uciși. Ce-’țl mai poftesce 
inima?

— Ce nemulțămitor! ce nemulțămi- 
tor 1 răgea boerul Climenco ; asta mă scor- 
molesce; a fugit fără î^doâlă. Mâncat de 
lupi, chel tu? nici vorbă, căci s’ar fi găsit 
măcar poted vele calului. Der nu ml-a scăp? 
adause el, ca și cum s’ar mângâia; am tri
mis o sută de Cazaci pe urmele lui*), pro- 
mițându-le un premiu mare, dâcă-’l vor 
aduce fiă chiar mort. Da! am să mă răs- 
bun, oh 1 am să mă răsbun, chiar cu mâna 
mea; am să-’i storc sângele sfășiindu-’i spi
narea... da., da., cu mâna mea... La acâstă 
perspectivă fața sa urîciosă se însenină de 
o zimbire diavolâscă și răsucindu-’șl mâne-

Magnații rusescl aveau dreptul să ție în 
servițiul lor sute de Cazaci călări, robi îmbrăcațl 
în straie căzăcescl, însă fără altă armă decât bi
ciul (nahaica). Acești Cazaci în revoluția poloneză 
înarmați de boerime luptară în contra armiei im
periale 

cile antereului, cu plăcere anticipa ac
țiunea pedepsei săvârșite de el însu-șl.

— Piei drace! prietene, nu te mai 
îndrăci, îi răcni drept în ureche un alt tî- 
năr miegeș, clipind cu ochii și de abia 
bâiguind de bețiă. N’ar fi mare folos, decă 
’l-ai căsăpi pe Hrițco. ’Țl-așI dice ceva mai 
bun... Am zărit prin droia robelor tale 
una cu ochișori negri, care nu e de obra
zul tău, moșnegule, deci să facem schimb. 
Eu îți dau pentru dânsa armăsarul meu, ce 
’l-ai vădut, păntănog cu stea în frunte, dău 
din sânge arăpesc.

— Vivat! răcni de-odată totă com
pania bâtă, rădicând paharele în sus; să 
bem, să bem aldămaș la schimbarea făcu
tă... Să trăâscă proprietarul armăsarului 
arăpesc!... și încă mulțl ani stăpânul ochi
șorilor negri! adaose un al doilea. „Să 
trăâscă amfitrionul nostru Andrei, vivat!...“ 
Și loviturile paharelor, răcnetele de vese- 
liă, sgomotul darabanelor și a orchestrei, 
se sleiră într’o disarmoniă sălbatică asur- 
ditore.

— Fiă! hotărî boerul Climenco, după 
ce se potoli sgomotul în cât-va. Să o adu

că încoce, porunci el droiei de slujitori ce 
sta la spinarea lui.

In câte-va minute întră în salonul de 
benchet o femeiă tînără în costum națio
nal, păși spre stăpânul ei și îngenunchind 
îi sărută piciorele. Apoi ridicându-se și în
crucișând mânile la pept stătu fără mișcare, 
așteptând porunca.

— Hanzia! îi a se cu asprime boerul 
Climenco; de astădî înainte tu nu mai ești 
roba mea, ci roba acestui boer, și arătă 
cu degetul spre tînărul brunet. De acuma 
el este stăpânul tău și tu proprietatea lui.

Tânăra copilă se uită cu indiferență 
la noul său tiran și apropiindu-se de el 
tot cu aceeași mișcare automatică, înge- 
nunchiă și îi sărută turetcile botforelor, în 
cari era încălțat.

Vivat! bravo! strigară musafirii. Bu- 
cură-te fecioră, că ai scăpat de postul 
mare... și cu acâstă ironiă batjocuritore 
s’a săvârșit actul de schimb în tote for
mele legiuite.

Apoi din butelci în pahare și din 
toaste în toaste totă acâstă companiă abia 
tocmai după miedul nopții începu a con
teni. Sgomotul vocilor amorți, limbile se 

legară. Răcnetele și cântecele conteniră 
prin pause îndelungate, și la urmă, sub apă
sarea alcooului, tote mișcările se paralisară 
într’un somn letargic. Tuturor li-s’au tăiat 
piciorele, unul căcju sub masă, altul zăcea 
cu capul pe masă, unii pe podâlă, alții pe 
scaune și o horăială generală răsună în 
spațiosul salon, îmbuibat de mirosul feluri
telor beuturl și mucuri de luminări arse, 
ce clipeau când și când prin sfeșnice și 
candelabre.

In ograda curții și afară asemenea 
predomina o tăcere întreruptă numai de 
urletul cânilor satului, ce simțiau emana- 
țiunea stârvilor de lupi jupoițl și aruncați 
pe gunoiul grajdiului boeresc.

ni.
Noptea era liniștită și senină. Luna 

plină revărsa lumina sa galeșă pe câmpii 
și miriștele aurite. In depărtare pe orizont 
se deosebeau în undulațiă conturele codri
lor. Totul era cufundat în tăcere, numai 
grierușul câmpului, cântărețul nopților de 
tomnă, răsuna ca un clopoțel în depăr
tare. Unde și unde printre căile pânelor 
clipea, ca nisce steluțe, flacăra focurilor ațî-
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Cestiuni școlare în Selagiu.
(întâmpinare.)

Cn. D-le Redactor! In nr. 71 din a. 
c. al prețuitei „Gazete44 sub titlul „ Gestiuni 
școlare în Stfagiuu s’a publicat o corespon
dența subscrisă: „Mai mulțl învățători să- 
lăgenî44, în care nouă, preoților, ca direc
tori școlari, ni-se croesce o strajnică lec- 
țiune, invinuindu-ne în general cu nepăsare 
răutăciosă, neîndreptățirî, iregularități și 
indiferentism, ce am comite mijlocit seu 
nemijlocit față de învățători și causa în
vățământului.

Grele vorbe la adresa acelora, cari în 
toți timpii au făcut tot, ce au putut face ; 
grele vorbe rostite în public nouă, preoți
lor sălagenl, cari am fost, suntem și trebue 
să fim în fruntea instituțiunilor nostre na
ționale.

Am așteptat, ca vorbele ușore, neru
megate și pline de un pesimism sceptic în 
felul său, să fiă spulberate din o parte 
dre-care-va mai în stare de-a le spulbera; 
am așteptat să fiă reduse la valorea lor de 
însu-șl Vicarul, care e și mai greu vătămat, 
acusându-1, că e rău informat. 0 acusă grea și 
nedâmnă ’i-se aduce, când sciut este, că 
Domnia-sa la tote ocasiunile mai însăm- 
nate, ce are românismul în Selagiu, par
ticipă.

Er ca Vicarul să nu cunoscă Săla- 
giul, și mai vârtos tractul D-sale, de unde 
pare a fi eșit și corespondența din cestiune, 
e inesact, neadevărat; a afirma așa ceva e 
o afrontare grosolană, când sciut este, și 
chiar „Gazeta44 scie, că Vicarul nu odată 
și la esamenele de vară în tot locul și tot- 
deuna participă în personă. Că ce jalbă 
s’a și ridicat icl-colea din partea învăță
torilor și nu s’ar fi lecuit, s’au cum a fost 
sedus și rău informat vicarul, nu o putem 
afla din corespondență.

Direcțiunea apucată de unii învăță
tori ai noștri e una din cele mai fatale și 
primejdiose, luând rolul lupului din poveste. 
0 fac acâsta doră numai pentru-ca la un 
cas de deșertare să fiă scusabill ? — Nu 
seim ! Seim atâta, că ei se plâng de-o sor- 
te maștihă. Noi ârășl deplângem fără a 
pute ajuta. In cele din urmă ore cu cât e 
sortea nostră, a preoților, după o pregătire 
de 16 ani, mai mulțămitore, ca a lor?

Am ave multe de tote de dis la acest 
loc, dâr nu-i timpul potrivit să cjicem. Cre
dem însă, că învățătorimea, decă cum-va 
nu s’a putut convinge pănă aci, se va con
vinge de sigur de aci încolo, că noi preo
ții numai pismașl nu li-am fost și nu le 
putem fi.

Decă însă ne ferim înadins de o con
tra dovedire în public a învinuirilor lor 
fără basă și socotâlă, nu putem a nu-i ru
ga să binevoâscă, dâcă e adevărată jalba 
lor, a specifica cașuri, ca să se vadă 
anume când, unde și prin cine s’au făcut 
iregularitățile, unde și prin cine s’a obser
vat nepăsarea și cari sunt acei guverna

tori ai lor răi de credință, fără interesare 
de causă și echitate?

Noi adl credem, că dâcă ar vrâ să 
probeze, în întreg Sălagiul nu ar găsi ast
fel de persone. A trecut, D-lor învățători, 
timpul, când sub mască și tupilațl după 
un paravan dre-care puteam arunca noroi 
în obrajii curați ai ore-cui. Poftim pe față 
cu acele persone nepăsătore dintre direc
torii școlari și nu acusațî în general, așa 
pe nesocotite, nedrept și vătămător, o cor- 
porațiune morală conscie de sine și dato- 
rința sa. Răul nu se pote lecui ascuns în 
tufă. Cerem cașuri anumite și persone și 
nu calumniare sdrobitâre de caractere ; 
dâcă sunt, să vedem noi de noi, cari sunt 
acei păcătoși și anume, ce păcat portă?

Sperăm, că decă sunteți aceia, ce vă 
dice a fi corespondența D-Vostră, ne vom 
lămuri ușor și în curând.

Pir, 8 Maid 1895.
Din încrederea fraților preoți din trac

tul Sărvadului:
Stefan E. Cucul, 

preot, rom. al Pirului.

Convocare.
Membrii reuniunei învăț, rom. gr. or. 

din districtul X. Brașov desp. I. sunt prin 
acesta convocațl la a Il-a adunare gene
rală a despărțământului, ce se va țină 
Vineri in 12 (24) Maiu a. c. în edificiul 
șcâlelor centrale din Brașov. Invitări spe
ciale nu se fao.

Program. 1) Deschiderea ședinței la 
9 ore a. m. 2) Apelul nominal. 3) Rapdr- 
tele comisiunilor alese în adunarea gene
rală din Cernat. 4) Raportul despre tema: 
Unificarea terminologiei în obiectul limbei 
materne ? 5) Stabilirea modalității în care 
îuvățătorii din despărțământ să participe 
la esamene unii la alții. 6j Eventuale pro
puneri.

Preșmcr, 27 Aprilie 1895.
Georgia Ludu, 

președ.

Concert în IBazloa.
Iladin, 26 Aprilie v. 1895.

Duminecă, în 23 Aprilie v. c., am 
avut norocirea de a primi în comuna nos
tră pe câțl-va tineri cântăreți din Șasea 
montană. Erau numai 8 inși la număr, der 
vocile lor erau împărțite atât de minunat, 
încât formau un cor cât se pote de melo
dios și plăcut. Sub conducerea unuia din
tre ei esecutară diminâța în biserică cân
tările dela s. liturgiă. încă prin acâsta au 
câștigat atât de mult inima Românilor de 
aici, încât după eșirea din biserică îi îm
presurară cu dragoste și nu-i lăsară din 
mijlocul lor totă diua. După prân4 petre- 
cură cu d-1 paroch Simion Luca și cu 
d-nii învățători, cântând împreună frumose 
cântece românescl de veseliă, făcând mare 
plăcere și bucuriă ascultătorilor.

Sera, tinerii noștri ospețl au arangiat 
un concert împreunat cu teatru în locali
tățile d-lui D. Corcan, fiind forte sprijiniți 
de publicul iladian. Decă însă timpul ar fi 
fost cevașl mal potrivit, — căci pe astă 
vreme omenii noștri sunt mai toți ocupați 
cu lucrarea câmpului, — de sigur că pro- 
ducțiunea ar fi fost încă și mai cercetată.

Coriștii săscanl, cari atât de mult au 
sciut câștiga inimile nostre prin produc- 
țiunea lor, sunt toți ocnarî, cari fac fală 
nămului prin purtarea lor. Dumnedeu să-i 
țină.

Trebue să mai adaug la acest loc și 
o parte durerosă: Bravii tineri săscanl par 
a fi o turmă de oi părăsită de păstor. In- 
zadar strigă oile, cerând pază și ajutor 
dela păstor, căci acesta se face a nu le 
aufii. Astfel vedându-se turma părăsită în 
mijlocul pădurei, ce are de făcut? Ea este 
silită a se păstori singură, der pote să vină 
odată un timp, când păstorul se va întorce 
flămând și va cere ajutorul oilor sale. Ore 
cum îi va căde atunci, decă oile încă se 
vor face a nu-1 audi pe el ?...

Un prietin al Săscanilor.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 11 Mai. In conflictul 

Kalnoky Bănffy nu se pote înregistra 
nici o fașă nbuă. Se vorbesce mult 
despre o pretinsă înaltă decorare a lui 
Bănffy.

Berlin, 11 Mai. Reichstagul a res
pins propunerile lui Barth și Levetzozv, 
precum și propunerile de schimbare 
ale eomisiunei și în tine paragraful 
11 din proiectul guvernului. Astfel 
proiectul privitor la resvrătitori se p6te 
prici ca definitiv căcfut.

Roma, 11 Mai. După cum anunță 
c|iarul „Osservatore“, toastele și con
vorbirile nunciului Agliardi sunt de 
toți bine înțelese în Viena. Faima, 
că Papa ar fi primit o scrisore a lui 
Francisc Iosif în cestiunea Agliardi, 
nu corespunde adevărului.

Belgrad, 11 Mai. Ex regina Na
talia, care a sosit aci, precum și re
gele Alexandru sunt obiectul celor 

i mai grandiose ovațiunî. ErI săra ora
șul a fost iluminat. Miniștrii rădicali 
sunt tractați în modul cel mai ami- 
cabil din partea Nataliei.

NECROLOG. Mihail Giurgiu, preot 
român gr. or. în Jebel, a răposat la 20 
Aprilie c. în al 34-lea an al etății, al 6-lea 
al preoției și al 7-lea al căsătoriei. Imor- 
mântarea s’a săvârșit la 23 Aprilie prin 
d-1 administrator protopresb. Andrei Dră- 
gan însoțit de 7 preoți și luând parte popor 
forte număros. ’L jălesee întristata-i soțiă 
Tinea n. Serb cu un fiu al său; Dănilă 
Giurgiu, preot în BulzescI cu soția, ca pă
rinți, împreună cu alte numărose rudenii.

— Stefan «Tiran, un brav econom ro
mân din Opatița, în comitatul Timișului, 
a răposat la 15 Aprilie v. c. în al 73-lea 
an al etății. Răposatul, ni-se scrie, a fost unul 
dintre cei mai devotați fii ai bisericei, ai șed- 
lei și ai națiunei române peste tot. Mult a jertfit 
el la înfrumsețarea bisericei, acum doi ani 
singur a contribuit la edificarea scolei conf. 
române cu 100 fi., âr ca representant co
munal, la totă ocasiunea a apărat cu băr
băția causa română față cu streinii. Vred
nicia lui ca tata de familiă, ca stâlp al 
bisericei, ca susțiitor al șcdlei și ca Ro
mân adevărat în tote privințele, a arătat’o 
atât de frumos preotul local, d-1 I. Popo- 
viciu, în cuvântarea funebrală rostită cu 
acestă ocasiune. Iubirea, de care s’a bucu
rat răposatul înaintea conaționalilor săi, 
s’a arătat și cu ocasia îmormântărei, la 
care au luat parte nu numai totl locuitorii 
din comună, ci și forte mulțl fruntași de 
prin satele vecine, — numai din Detta au 
participat aprope la 100 persone. —• Fiă-i 
amintirea binecuvântată, âr faptele lui 
frumose de mulțl Români imitate !

Producțiuni și petreceri.

Quintetul de trimbițe al musioei orășe- 
nescl din Brașov va da mâne un concert 
în ospătăria „Zur Ente44 („La raț.ă,u). în
ceputul la 3 ore p. m. Intrare liberă.

*
Mâne (Dum’necaj sera va da inusica 

orășeuâscă un concert în otelul „Europa41. 
Asemenea va cânta, din săptămâua viitore 
începând, în fiă-care cji de. Luni, la 6'/.2 ore 
săra la promenadă.

E D U C A Ț I U N E.
Iubirea în ediicațiune.

Iubirea seu dragostea nu e alt
ceva, decât atragerea desinteresată 
cătră unele lucruri. Atragarea acesta 
se nasce din 3 cause:

1) Ne atragem cătră nisce lu
cruri, ale căror însușiri interibre seu 
esteriore ne plac, fac asupra nOstră 
impreaiuni bune, ne satisfac ore cum 
dorinței, poftei nOstre. Mai în tote 
flilele aucjim vorbele: „îmi place 
pălăria acesta44, „îmi plac caii lui 
N. N.“ „îmi place esteriorul casei 
lui N. N.“etc..., „îmi place colorea 
galbenă, albă, roșiă...44

De ce 4icem asta? Pentru-că 
în lucrurile acestea aflăm nisce în
sușiri, cari corespund dorinței, poftei 
nostre. Decă nu le avem, le poftim; 
decă le avem, ne simțim îndestuliți 
și le păstrăm mai bine, ca pe altele. 
Atragerea, cătră astfel de lucruri o 
numim plăcere și o putem privi, ca 
gradul inferior al iui ir ei.

2) Ne atragem cătră nisce per-

țate de secerătorl, cari obosiți noptau în 
câmp. Vântul de tomnă cu a sa suflare 
rece, prevestea în zare o brumă îmbelșugată.

Der ce-’i cu tinerii fugari, cari cu o 
grăbire așa de mare părăsiră. țâra ? Ei, cu- 
fundându-se în codru, călătoriră necontenit 
pănă spre mied de nopte; cu o mână ținea 
Hrițco pe Catarina pe șea, cu oealaltă căr- 
muia calul cu frâul. Biata copilă obosită și 
pătrunsă de frigul nopții, tremura ca de 
friguri. Hrițco, care cunoscea tote potecile 
codrului, îndrepta calul spre cursul rîului 
într’un loc unde scia că-’l pote trece în 
vad, eșind atunci din hotarele domenielor 
lui Climenco. Ajungând la o stâncă oblă, 
el se opri și amândoi se scoborîră de pe 
cal, er Hrițco ațîțâ un foc de vrâscurl 
uscate, apoi, luând dintr’un săcușor câte-va 
cârmojl de pane, se împărțiră amândoi cu 
cina săracului. Der în periodul amorului 
jun, ei se simțeau fericiți, negândind la pe
ricol, nesimțind fome, căci amorul îi hră
nea cu nectarul său vivific. Cu totă nepă
sarea tinereței, Hrițco era trist și dus pe 
gânduri. El scia bine, cât de mare va fi 
ciuda stăpânului său, pentru-că a fugit toc
mai în diua vânătorei, deci țiind în brațe 

pe iubita sa, trăgea cu urechea cu îngrijire 
la cel mai mic sgomot seu mișcare, ce se 
audia în mijlocul tăcerii domnitore în jurul 
lui; însă numai prin intervale se audea 
tristul vaiet al buhnei în despicăturile stân- 
cei, seu foșnetul unui șorece prin frundele 
uscate picate de pe copaci.

Catrinuța, culcată cu capul pe genun
chii lui Hrițco și simțind căldura priincio- 
să, ce venea dela foc, adormise de somnul 
dulce al nevinovăției, ca pruncul la sînul 
mamei sale, simțindu-se ocrotită de brațul 
puternic al iubitului său. Hrițco se uita 
țintă la capul iubitei sale, cu distracția, îm
plântând degetele în mândrul ei păr. Nu 
odată lipea de buzele sale părul ei, ce-’i 
pica în unde pe genunchi, cu capul plecat 
și pe gânduri medita el la acea țâră feri
cită spre care se îndrepta, der subit se 
măhni, gândul lui aducendu-’șl aminte de 
pedepsa, ce-’l așteptă pentru fapta sa. El 
scia, că în urma lui sunt trimiși gonacii, 
ca să-’l prindă și că odată picat în manile 
lor, nu putea aștepta nici o îndurare dela 
stăpânul seu. Der el ca gladiatorul cura- 
gios, ce pășesce întâiașl dată pe arenă în 
lupta cu fiarăle, nu se îngrijea de viâța 

lui, oi de viâța iubitei sale, căci pe el îl 
aștepta biciuiala, er pe ea tăiatul perului 
din cap și predarea pentru desfătare ca
zacilor tineri. Astfel de pedâpsă compunea 
o formulă a statului penal aședat de boe- 
rimea stăpână asupra robilor culpabili. Cu 
aceste gânduri se încordau ochii lui Hrițco 
și cu durere de desperare strîngea la pep- 
tul seu capul Catrinei, ca și când ar voi 
să deschidă acel pept și să o ascundă în 
el. Apoi cătinel, plecându-se spre buzele ei 
nițel deschise, depuse o sărutare și rămase 
cu o plăcere nespusă în acea posă încre
menit, sorbind a ei răsuflare. De odată 
trăsări, rădicând capul și trăgând cu ure
chea. In același moment calul său, ce păs- 
cea în poiană, rădica asemenea capul și 
ațițând urechile, necheza încet.

Se audi tropotul a o mulțime de că
lăreți din tâte părțile. Călăreții se apropiau 
cu repejunea unui vifor, compunând un 
cerc, în care trebuia să fiă închis fugarul.

Hrițco înțelese îndată tactica lor hî- 
tră și sculându-se cu grăbire, tredi pe Ca
trinuța din somn. Ea cu ochii somnoroși 
se sculă uitându-se în jur și neînțelegând 
nimica.

— Se fugim, striga Hrițco, călăreții 
ne ajung! De-acuma ori morte ori viâță, 
cu aceste cuvinte și cu ghibăcia unui clovn 
sări pe cal, trăgând după el pe Catrinuța, 
apoi în fuga mare porni spre codru.

Der era prea târdiu. Glasurile sălba
tice ale Cazacilor răsunau în tăoerea nop
ții, căci îl zărise, și îndemnându-se unul 
pe altul cu hule și chiote se siliră a’i tăia 
drumul așa, că în mijlocul acestor pustiuri 
ale codrilor seculari începură un crunt vâ
nat al omului după om fără îndurare, in
spirați unii de dorul premiului, alții de do
rul a-’șl păstra viâța. De mai mult timp 
șansele se combinau de o potrivă, căci, ne
norocitul fugar prevădând, că nu are scă
pare, în fuga mare îșl încolăci gâtul cu 
părul iubitei sale făcând din el un laț bine 
strîns, apoi îndreptă calul îndărăpt spre 
stînca prăpăstiosă.

Cercul Cazacilor se îngusta cu iuțelă, 
unul din ei se apropia așa de aprope, în
cât întindea chiar mâna să-’l apuce de 
plete; dâr fugarul sări cu calul drept pe 
vârful stîncei, apoi înfigendu-’i pintenii în 
coste îl sili să pășâscă înainte. Bietul do
bitoc, simțind pericolul, se ridică în două 
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sâne, cu cari stăm în relațiuni mai 
de-aprope, cum sunt: părinții, frații, 
amicii, de unde se nasce: iubirea 
părinlescă, iubirea frățescă, iubirea de 
amici și în fine iubirea de-apropelui. 
Acesta este gradul mijlociu, gradul 
•adevărat al iubirei.

3) In fine se nasce atragere și 
între persâne streine, cari nu stau 
în nici o relațiune de-aprope, mai 
ales se întemplă acesta între persa
nele de diferite sexe, adecă între 
bărbați și femei. Acesta este gradul 
cel mai înalt al iubirei, numit amor.

Dintre aceste graduriale iubirei 
mă voi ocupa numai cu al ‘2-lea, cu 
iubirea luată în înțeles strîns, pen- 
tru-că acesta pârtă rola cea mai în
semnată în tâtă omenimea. Tocmai 
fiind-că pârtă o rolă așa de însem
nată, avend infiuință atât de carac
teristică în vieța omului, ar fi de 
dorit, ca fiă-cine, se cunâscă modul 
de aplicare și efectele ei.

Iubirea părinților față de copiii 
lor este o lege naturală, care se 
desvâltă de sine, înse în grade deo
sebite. Iubirea acbsta o aflăm nu 
numai la omeni, ci mai la tâte ani
malele, și dintre acestea mai cu 
semă la partea femeescă. Ore nu 
iubirea de fiii sei silesce pe o debilă 
cloșcă a ataca chiar și pe om, când 
acesta se apropia de puii ei? 6re 
nu iubirea de fiii sei silesce pe lup, 
leu, pe vultur a-se lupta cu jertfirea 
vieții, vecjendu’șl fiii în pericol? Ore 
nu durerea iubirei părintesc! se es- 
primă în ciripitul jalnic și în neli
niștea unei păsărele, ai cărei pui ’i 
s’au răpit? Ore nu iubirea părintescă 
silesce pe o vacă, pe o 6)ă etc. 
răpindu-i-se vițeul, mielul, a alerga 
necontenit în tâte părțile și a sbiera 
4iua-noptea.

In om, precum vedem din legea 
acesta a naturei, încă se află germe
nul, se află așa 4icând rădăcina, din 
care cu timpul se desvâltă pomul 
iubirei. Precum un pom necultivat 
■se desvâltă neregulat și aduce fructe 
rele, așa și simțul iubirei se desvâltă 
neregulat și aduce fructe, fapte ne
trebnice.

Omul, fiind ființa cea mai per
fectă pe păment, trebue ca tăte în
sușirile să-i fiă mai pe sus, mai no
bile, decât la ori-care altă ființă. 
Acestea însă de sine nu se nobili- 
teză, precum se pâte dovedi acesta 
la popârele sălbatice, ci trebue ca 
alții, cari dispun de asemenea însu 
•șiri, se îndeplinescă lucrul acesta.

La popârele sălbatice nestrăbă- 
tend încă cultura, ele duc o \ eță 
•dobitocescă, crescerea lor e lăsată 
pe mâna naturei, de aceea simțurile,

facultățile lor abia se desvâltă cu 
ceva mai mult, decât la celelalte 
animale.

Trebue der, prin educațiune, 
împreună cu celelalte simțuri să des- 
voltăm și simțul iubirei, căci acesta 
este factorul, care legă tâtă omeni
mea cultă într’un întreg social. Ca să 
ne iubim unul pe altul ne îndemnă 
însu-și Isus Christos, cel mai mare 
iubitor de <5meni, prin cuvintele: 
„lubiți-ve unul pe altul, precum v& iubesce 
Tatăl vostru cel ceresc ! “

Fiind vorba de educațiune, ne 
stau înainte 3 întrebări: Când să se 
începă educațiunea ? prin cine ? și in 
ce mod se se facă acesta ?

La întrebarea dintâiu, mai toți 
pedagogii au dat același răspuns, ca 
adecă educațiunea se se începă încă în 
legăn. La nascere, sufletul copilului 
e ca o carte curată, nescrisă, avend 
numai pe fața primă câte-va puncte. 
Acestea sunt germenii, rădăcinile 
diferitelor facultăți, pe cari le aduce 
omul cu sine și cari din <ji în 41 
cresc, se fac tot mai mari și prin 
educațiune se nobiliteză. Mâncarea 
și beutura nutresce trupul, er edu
cați unea nutresce sufletul cu cele 
trebuinciose.

Grâul, cucuruzul ș. a. se des- 
voltă fârte frumos, aduc râdă ca 
aurul, decă îngrijim a-le da sucurile 
trebuinciâse. Pomul cresce frumos, 
săpând în jurul lui ; gunoindu-1 face 
fructe frumose și sănetâse. Trupul 
omului, provă4©ndu-se cu hrană bună 
se desvâltă regulat; tocmai așa tre
bue se se hrănescă, să se cultive și 
sufletul, decă voim, ca să se desvâlte 
bine și să aducă fructe bune.

Pănă la etate de 5—6 ani, des
pre o educațiune regulată, sistema
tică, nu putem vorbi, căci mintea 
copilului în timpul acesta nu e atâta 
de desvoltată, ca să pâtă primi sfaturi 
ori învățături verbale dela cine-va. 
In timpul acesta copilul se educă 
singur. Cum ? Așa, că în copil se 
află într’un grad mare inclinațiunea 
de a imita. El privesce neîntrerupt 
pe cei-ce-1 incunjură și dându-i-se 
ocasiune, tot aceea va face și den
sul, ce a vă4ut la alții. Va se 4ică 
se educă prin esemple.

Pănă la etatea sus numită partea 
cea mai mare a timpului o petrece 
copilul între părinți, fi ați și între 
vecini. De aceea ar fi de dorit, ca 
aceștia să trăiescă unii cu alții în 
cea mai mare armoniă, în cea mai 
mare iubire, ca copiii să-și câștige 
esemple bune și iubirea acesta să se 
transplanteze și în fragedele lor su
flete. Copilul, care va audi dela cei 
din jurul său vorbe frumâse, vorbe

dulci, vorbe line, tot pe acelea le 
va folosi și el; er decă aude vorbe 
aspre, urîte, înjurături, tot așa va 
face și el.

Ce simț de iubire își va câștiga 
un copil, ai cărui frați mai mari se 
batjocuresc, se înjură, se bat; ai 
cărui părinți trăiesc, cum se 4i°e, ca 
cânele cu mâța, cari neîntrerupt se 
certă ori chiar se băt? (Acesta, du
rere, o vedem la fârte multe familii 
de plugari români; causa mai de 
multe-ori este blăstămata de bețiă).

Inse, arătându-i copilului în 
casă esemplele cele mai frumâse, 
cele mai bune despre iubirea împru
mutată, se nu cugetăm, că prin a- 
cesta ni-am și împlinit datorința. 
Nu! Copilul, crescând mai mărișor, 
e8e pe stradă, se duce la al 2-lea, 
5-lea, 10-lea vecin, ba și mai departe, 
unde se întelnesce cu mai mulțî 
copii, cu buni, cu răi. Și fiind că 
copilul are mai mare aplecare spre 
rău, decât spre bine, învață dela 
aceia vorbe urîte, apucături și năra
vuri rele, pe cari le va urma atât 
afară, cât și înaintea părinților. A- 
cum, decă nu vor fi părinții destul 
de băgători de semă, li-se va nimi
ci total ostenela și truda de pănă 
acum.

Unii părinți, der mai ales ma
mele, cari au numai unul seu doi 
copii, într’atâta îi iubesc, încât le 
trec cu au4ul vorbele urîte, le trec 
cu vederea faptele și năravurile sla
be. Nu s’ar atinge, pentru lumea 
asta, de ei, se-’i pedepsescă. Cum să 
potă ea pedepsi pe „puiul mamii^, 
„pe sufletul mamiî11, când „numai pe 
el îl are mamau ? Ce vre puiul mamiî 
a face, aceea face, fără ca se-’i stea 
cine-va în contră. Tot ce vede în 
jurul său poftesce să aibă în mână. 
Mama iubitâre îi câștigă tot, numai 
să se simță puiul mamiî mulțămit, 
să nu plângă. Nu scie mama, că cu 
acestea cresce un tiran, care se în
vață a porunci, și la porunca lui nu
mai decât se sară sus fiă-cine spre 
a i o împlini. Astă4î poftesce ce ve
de în casă, mâne ce vede afară, poi- 
mâne va pofti luna și stelele, și ne- 
putendu-i-se ceva da, plânge, lovesce 
cu mâna-i crudă pe cei din apro- 

| piere, se aruncă la pământ ș. a. In 
mânia lui astă4l aruncă lingura la 
pământ, mâne paharul de pe masă, 
poimâne blidul, ola etc.; lovesce cu 
petră pe fratele său mai mare, căci 
n’a făcut, ce i a poruncit etc. etc.

Pănă e mic și fără putere, prin 
plâns silesce pe mamă-sa să-’i aducă 
zahar, dulcețuri, cu cari l’a dedat; 
când e mai mare, ia însu și oul din 
cuibul găinei, ia crucerii din cutia 
mesei și-’și cumpără ce poftesce. 

Tâte acestea mama le vede, der iu
birea n’o lasă, ca faptele acestea se 
se pedepsescă. „E copil fără minteu, 
4ic cele mai multe, „când va cresce 
mare, nu va mai face“. II îmbracă tot 
în haine frumâse, îl desmerdă cu 
tâte ce doresce; nu-1 lasă să lucre, 
nu-’l lasă să facă nimic, șede ca un 
trântor. Nu se cugetă mama iubi- 
tore, că ea va ajunge la bătrânețe, 
va zăce timp mai lung bolnavă, 
va muri. Atunci cine-i va mai câș
tiga fiiului ei, deja de 14—17 ani, 
ca pănă acum? Nimenea! Va fi si
lit ca el să-și câștige cele trebuin- 
ciâse. Der cum își va câștiga el, ne- 
fiind învățat cu lucrul? începe a flă- 
mân4i, i-se rup hainele, din care 
causă se întristeză, e neodihnit, se 
târăe fără lucru dintr’un loc într’altul, 
vagabund, — despereză. Spre a mai 
pute gusta când și când din co
moditatea și plăcerile în cari a 
crescut, se dă spre hoțiă, îl prind, îl 
aruncă în temniță.

Ce s’a ales din copilul cel atât 
iubit? Un om nefericit. Și cine e 
causa nefericirei lui? Nimenea altul, 
decât părinții lui, mamă-sa, ai cărei 
ochi i-a iubit, ale cărei mâni le-a 
legat iubirea fără măsură; nu s’a 
cugetat nenorocita mamă, că rîul, 
săpându-’șl odată matca, nu se mai 
pâte nici abate, nici opri în curge
rea sa.

Din acestea însă să nu credă 
cine va, că în educațiune nu trebue 
iubire! Trebue, căci adevărată edu
cațiune fără iubire nu esistă. Der 
nu iubire necumpătată, ci trebue 
ca iubirea se ni-o înfrânăm, trebue 
să aflăm firul cel adevărat al iubi
rei, trebue ca într’o mână să ținem 
iubirea, er în cealaltă pedepsa, ca 
la vreme de lipsă din fiesce-care se 
împărțim după merite, căci: „fericit 
este acel copil, care a simțit asprimea 
tatei și a gustat iubirea marnei^.

Când vedem, că plânge, că se 
aruncă la pământ fără causă, numai 
pentru-că dâr nu i-am împlinit unele 
pofte, să nu credă cine-va, că dân- 
du-i 2—3 palme peste partea din 
jos a trupului, îl pedepsim prea greu. 
Nu, căci pedepsindu-1 de 2—3 ori, 
de altă-dată nu va mai face acesta, 
și așa în mod ușor stârpim din el 
nisce năravuri, cari mai târ4iu ar 
avă urmări rele.

Erm. Șandru, 
învăț.

(Va urma.)

Beția si urmăriie ei-
> 9

încă strămoșii noștri, Romanii 
cei vechi, băgară de semă, că beția 
este o bolă ereditară, care se moș-

piciore tremurând din tot trupul și tresă
rind de lovitura biciului lui Hrițco, își 
pierdu cumpătul, dispărând în prăpastiă 
cu sarcina pe el... 0 clipă și din apele rîu
lui Boss se audi sbucnetul unui corp greu, 
ce picam dintr’o mare înălțime.

IV.

A doua di pescarii Niprului, aruncând 
mrejele în apele rîului, scose la mal ca
davrele înecaților. Hrițco era legat de le
găturile Hymeneei țăsute de natură din 
părul miresei sale, unindu-se cu ea precum 
pe păment asemenea și în împărăția drep
ților.

Tot în acel loc, unde au fost ei gă
siți, se află și astădl o pesceră adâncă, pe 
jumătate înecată în apă, numită pescerea 
Sirenei. Er când vântul sbuciumă apele 
•rîului, valurile se isbesc cu plesnet în întu- 
nerecul acelei văgăuni, și atunci din fun
dul ei se aude un sunet trist și melodios, 
ca și cum ar fi de sub pămeut. Locuitorii 
malurilor rîului cred cu superstiție în le
genda, că acea voce e vocea sirenei Nipru
lui, ce ademenesce pe călător aprope de 
;mal, ca să-’i încolătăcescă părul și să-’l du

că în fundul apelor în palaturile sale de 
rubinl și de topazl.

V.

Peste câte-va dile se duse unul din 
pădurarii codrului boerului Climenco să 
vadă pe cameradul său Nicliita. Der în loc 
de bojdeucă găsi numai o grămăgioră de 
cenușă. El se opri uimit, uitându-se în jur, 
când atențiunea sa fu atrasă de o cetă de 
corbi, cari cu cărăiturl asurditore se în
vârtea în aer de-asupra stîncei pe lângă 
bojdeucă. El se sui pe vârful stâncei și ple- 
cându-se se uita în jos. Atunci zări cada
vrul sângeros al bietului Nichita, care răs- 
tologit prin bolovanii ascuțițl cu mădulă- 
rile sdrobite spânzura aninat de cămașe 
de-asupra prăpăstiei. Eră un vultur, înfi- 
gendu-’șl căngile în orbitele ochilor, cu ari
pele întinse își apăra nutremântul sânge
rat de asaltul corbilor, cari cărăind de in
vidie îi trimitea a lor sudalme.

Deci cuvintele profetice ale bătrânu
lui se împliniră. Sufletul lui a sburat să 
întâmpine în spațiul ceresc sufletul iubitei 
sale fiice, a floricelei codrului.

Chiralhni.

Șede Lina, Chiralină, 
Pe-un scaun colo’n grădină, 
Nu sciu, cosă, ori descosă, 
Ori se cată de frumosă.
Der nici cosă, nici descosă, 
Nici se cată de frumosă, 
Ci-șl învrâstă-o cununiță.
C’un firuț de tămăiță.
Pe când cununa’nvrâsta
Din ochi mereu lăcrima,
Er maică-sa o’ntreba;
— „Ce ești, dină, supărată 

Și stai de tine uitată ?“
Eră fata-i răspundea:

— „Uită, maică, p’aicea 
Și caută ce-i vedea!“

— „N’ai frică draga mamii, 
Că-s cureche răsădite
Ori rugi de mac înflorite“.

— Eră Lina răspundea: 
„Nu vedî bine maica mea! 
C’aceia-s Turcii, păgânii, 
La mine mamă-or veni“.

— „Du-te Lină’n cea stupină 
Și ședl lângă cea fântână

La umbră de mătăcină!“
N’apucâ vorb’a gata, 

Etă Turci-s aicea ;
Decă Turcii au sosit 
Maica Linei li-a grăit: 
„Turcilor, bine venițl, 
Der venițl, ca să prândițl!"

— „Noi n’am venit să prândim 
Că am venit să pețimu.
— „Decă nu vreți a prândi 

La mine nu veți peți,
Că de când fiica mi-a murit 
Iârbă verde-i pe mormânt. 
De nu-mi credeți cuvântul, 
Venițl vedeți mormântul!“
Când înapoi a plecat

Etă, că s’a întâmplat: 
Că un câne de Turc bătrân
Nu se tacă și să trecă, 
Trase murgul la stupină, 
Dă ’n umbră de Chirilină.
El din grai așa-a grăit:

„Turcilor, fărtaților, 
încetați și nu plecați, 
Că-I aici ce căutațl!“

Turcii toți s’au înturnat,
In stupină s’au băgat 
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tenesce dela tată la fiiu. Acesta este 
astăcji un adever, care s’a consta
tat prin numerdse esperiențeale doc
torilor.

In Elmira (New-York) au fost 
cercetați prin doctori 4000 de robi, 
și s’a aflat, că dintre aceștia 1820 
au avut părinți bețivi. Beția moște
nită dela părinți i-a dus pe ei la re
lele, pentru cari aveau acum se su
fere robia. Doctorul Rossi a făcut 
cercetare cu 71 răufăcători, și a aflat, 
că dintre aceștia 20 au avut țâțâni 
bețivi, er 11 mame bețive. Baer a 
calculat, că dintre 92.837 de răuiă- 
cători, câți se aflau în 1876 în tem
nițele Germaniei, 38 713 moșteniseră 
patima beției.

Interesante sunt și următărele 
constatări, făcute de bărbați spe
cialiști :

După Baer, dintr’o sută de hoți 
sunt bețivi 52, dintr’o sută de jă- 
fuitori sunt bețivi 43, er dintr’o sută 
de ucigași sunt bețivi 41. — Marro 
a aflat, că după fiă-care sută de jă- 
fuitori se vin 81, de înșelători 79, 
de bătăuși 78, de hoți 75, și de uci
gași 62 bețivi. — Gallavardin încă a 
făcut cercetări și a aflat, că dintr’o sută 
de bătăuși sunt bețivi 88, dintr’o 
sută de hoți 75 și dintr’o sută de 
desfrânați sunt bețivi 63. — Lam- 
broso încă s’a ocupat cu compunerea 
unei statistice de acest fel, și a aflat, 
că în Belgia după fiă-care sută de 
răufăcători se vin 27 bețivi; în New- 
York dintre 49.423 de acusați, 30.509 
erau bețivi. — Bertrand spune, că 
dintre răufăcătorii din Olanda, patru 
din cinci părți sunt închiși numai din 
causa beției.

In Elveția trei din patru părți 
ale răufăcătorilor sunt bețivi. In An
glia, din suma totală a celor con
damnați la închisâre, mai bine ca 
trei din patru părți sunt bețivi. In 
Francia, după socotela lui Giiiile- 
mins, jumătate dintre răufăcători 
sunt bețivi.

Interesant este cu deosebire ceea 
ce ne spune statisticianul Dixon. El 
spune, că în cercul St. Johnsburg 
(America), care este relativ cel mai 
împopulat între tote cercurile, de ani 
de $ile nu s’a ivit o singură crimă. 
Acesta o atribue împrejurărei, că 
acolo este cu deseverșire oprită beutura 
de rachiu, er bere și vin se pote 
lua, ca medicină, numai din farmacii 
și numai la ordinul doctorului, der 
nici așa nu-i este ertatfarmacistului 
se vândă din aceste beuturi înainte 
de-a fi dobândit învoirea primarului 
orășenesc.

Cel mai mult alcohol se con
sumă astăc|i în Francia, de unde și

Și pe fată o-au luat, 
Er părinții i-au tăiat: 
Cole’n casă la cel prag 
Taiă p’al ei tată drag, 
Er pe maică-sa o luară 
Și în tindă o tăiară.
Ea din grai așa dicea:

— „Turcilor, păgânilor, 
Lăsați-mă puțintel
Să șterg sânge! mamii, 
Cu vervuțul cosiții;
Să șterg sângele tatii
Cu cornuțul zadii!“
Când de mână o-au luat 

Turcilor er li-a strigat:
„Mai lăsați-mă de mână 

Să mă bag în cea stupină, 
Ca să-mi slobod stupiții 
Ca să-mi cânte părinții, 
Fiă-care’n glasul său 
Decă nu-i pot cânta eu!“
Deră după ce-a plecat 

Er de mână o-a luat; 
Când fu locul la un loc 
La țărmurul rîului 
La poduțul Prutului, 
ErășI din grai a grăit l 

vine, că poporațiunea acestei țări, 
în loc de-a se spori, se împuțineza.

Lunier a aflat, că dintre o sută 
de bețivi, s’au sinucis: în Francia 
17, în Saxonia 10, în Rusia 38, în 
Dania 17, în Prusia 9, în orașul 
Berlin 25.

Beția a fost în tote timpurile 
pricina celor mai îngrozitbre crime, 
păcate și nenorociri ale omenimei. 
Vecurl întregi statele și popbrele au 
lăsat să se răspândescă acâstă în
fricoșată bolă, fără de-a lua nici o 
măsură în contra ei. Abia acum, 
când mucul a ajuns la deget, când 
s’a adeverit mai pe sus de ori ce 
îndoială, că nici temnițele cele grele, 
nici baionetele gendarmilor din tbtă 
lumea nu vor pute face să scadă 
numărul crimelor și fărădelegilor, 
pe cât timp nu se va pune pedecă 
înfricoșatei bble a beției: abia acum, 
Zicem, s’au deșteptat guvernele ță
rilor și au început să ia măsuri pen
tru împedecarea beției.

Mai ales de un an de (fila în- 
coce, în totă lumea bărbații de stat 
și legislațiunile, ca și la comandă, 
s’au deșteptat de-odată și în modul 
cel mai serios se ocupă cu luarea 
de măsuri pentru a pune odată mar
gini marelui pericol, ce amenință 
statele și popârele prin lățirea al- 
coholismului.

In Austria cu o jumătate de an 
înainte s’a adus lege aspră pentru 
încetarea beției. In Anglia, Sir Wil
liam Harcourt a presentat în luna 
acâsta proiectul de lege, prin care 
se intenționeză împedecarea alcoho- 
lismului, care formeză unul din cele 
mai grele păcate ale națiunei en- 
glese.

In Belgia încă a luat în timpul 
din urmă alcoholismul așa mari în
tinderi și a făcut atâtea devastațiuni, 
încât guvernul a început a fi serios 
îngrijat de acest pericol. Intr’una 
din ședințele din urmă ale senatului 
belgiaD, Lejeune, fostul ministru de 
justițiă. a arătat, că pentru o po- 
porațiune de abia 6 milione suflete, 
se afla 17L,000 cârciume, așa că 
tot la 35 de locuitori se vine o cârciumă. 
Vorbirea lui Lejeune a produs o în
grijire așa de maie, încât guver
nul numai decât a și ales o comi- 
siune, care se lucreze un proiect de 
lege, prin care cu asprime să se îm- 
pedece beția. — In Germania încă 
voesc să schimbe legea pentru spirt 
din ÎSS7, și o lege specială în pri
vința acesta este deja în lucrare.

Vedem der, că tbte națiunile 
din lume privesc în rachiu un mare 
dușman al lor. Românii mai ales 
ar trebui să și-o însemne bine acâsta, 
căci de nu vor vede pericolul și de

— „Cinstită nănașă mare 
Lasă-mi mâna de-a drepta 
Să-mi ridic eu rochia; 
Vedl bine că s’a uda,
Și cinstite nănaș mare 
Lasă-mi mâna de-a stânga 
Să-mi tocmesc cununița 
Că vedl bine c’a pica 

Mare apă o-a mâna“
Când de mână o-au lăsat

In apă s’a aruncat
Și din gură-a cuvântat:

— „Decât robă Turcilor 
Mai bin' hrană pe șeilor 
Și rugină pietrilor.11- 
Unde ea s’a asvîrlit 
Mândru brad a răsărit 
Câți pe acolo trecea 
Pene din brad îșl rupea 
Chiralinei mulțumea. 
Cine-a răsădit penele 
Iertă-i domne, păcatele, 
Cine-a răsădit bradul 
Iârtă-i Domne sufletul.

BoerenI, 1895.
Constantin Manii. 

nu se vor păzi ei înși-șî pe sine, 
stăpânirea jidano-maghiară sigur, că 
nu-i va păzi!

POVEȚE.

Cum se prepară pânea de terîțe.
Din făina de grâu necernută luăm 
1—4 chile, după cum facem pentru 
mai multe seu mai puține persone, 
și într’un vas facem cu apă fierbinte 
nu aluat, pe care-1 punem să stea 
peste năpte la un loc cald. In acest 
aluat nu se pune nici sare, nici alt
ceva. A doua c|i facem din aluat 
pânișore, le punem în cuptorul ars, 
ca pentru pânea obicinuită, și le lă
săm acolo 11/4—11/2 dre. Scoțând 
pânea cdptă din cuptor, o punem 
3—4 secunde în apă ferbinte, apoi 
erăsf trebue uscată în cuptor. Pânea 
cdptă să se păstreze într’un loc ră
coros și, decă cdja ar fi prea tare, 
să se acopere cu o pânză udă.

Kneipp recomandă acestă pâne 
ca un bun mijloc de întărire. ț)ice, 
că a cunoscut mulți omeni, cari au 
mâncat și mănâncă cu multă plă
cere acestă pâne, și spun, că aduce 
servicii escelente: întăresce stoma
cul, ușureză mistuirea și vindecă de 
hemoroide (trânji). Unora nu li-a plă
cut la început acestă pâne nesărată, 
dâr mai târețiu s’au dedat cu ea 
așa de tare, încât nici nu voiau să 
audă de altă pâne.

*

Supă de pâne. Se ia pâne negră 
de secară, se taie în felidre mici și 
acestea se prăjesc la foc, așa ca 
pânea să se usuce cât mai bine. Fe- 
lidrele astfel uscate se sdrobesc apoi, 
der nu prea mărunt. Din pânea ast
fel sdrobită se iau 2—3 linguri, se 
amestecă în supă ferbinte de carne, 
se presară cu puțină sare, seu 
nu se pune sare de loc, și apoi se 
mănâncă. Unii fac însă și numai 
așa, că iau apă fiertă și presară în 
ea praful de pâne, adăugând puțină 
sare și unsore. In locul apei se pdte 
întrebuința și lapte, care e mai hră- 
tor și decât supa de carne.

Supa de pâne are un gust es- 
celent, hrănesce fdrte bine și nu pro
duce multe gazurl. Se pdte reco
manda ori-cui, mai ales însă celor 
anemici (lipsiți de sânge), copiilor 
slabi, bolnavilor și bătrânilor, dedre- 
ce se rnistue ușor și se c|ice, că nu 
esistă o supă mai hrănitore și mai 
întăritdre, ca acesta. Preotul Kneipp 
este convins, că decă s’ar cundsce 
și s’ar întrebuința acâstă supă de 
pâne, mulți dmeni nefericiți și-ar 
găsi sănătatea. Ori cine ar pute-o 
face, căci e cea mai eftină și lesne 
de făcut.

0 anecdota despre CostacheNegri.
Nu de mult trăia în T.-Ocna un jidan 

cinstit, pe care-1 ajunsese bătrânețele ou o 
casă de copii și sărac lipit-pămentului.

De aceea, nici femeia lui nu-i mai 
dedea răgaz, mereu îl năcăjea:

— Măi Leiba, măi, tare ești un prost, 
măi!

— Da, de ce Ruhlă ?
— Apoi nu vecjl, oă ești bătrân, mă, 

și n’ai nici măcar o casă, mă ?
— Și ce vrei să fac ?
— Acuma nu mai poți face nimic, e 

prea târejiu ! Dăcă n’ai fost tu în stare să 
înșeli vre’un Român, — că acum ai avea 
case, colo, pentru bătrânețe.

— Lasă, Rublă, lasă, nu mă mai su
păra, sciu eu ce să fac.

—- Ce ți-a mai dat în oap ?
— Ecă, am să fac o jalbă la Dumne

zeu, să’i spun, că am fost jidan cinstit, 
n’am înșelat nici un Român, și să’ml dea 
câte-va parale, ca se’ml fao și eu o casă. 
Nu 410 bine, Ruhlă?

— Fă cum scii, și lasă-mă în pace.
*

4s -i-

Se apucă Ovreiul și scrise o jalbă de 
trei coțl, se duse și o puse la măgură, și, 
ca s’o ajungă Dumne<j0u ou mâna, o lega, 
de verful unei prăjini.

Trecu mult timp de atunol. Dumne
zeu se vede, că nu cetise jalba, căci bietul 
Leiba nu scăpase încă de cicăleala Ruhlei.

— Câte parale țî-a dat Dumnezeu, 
Leiba, hei ?

— Taci, Ruhlă, taci, nu supăra pe 
DumneZeu, că nu ni-o mai da pe urmă 
nimic.

— Prost! îi Zicea Ruhlă, dându-i cu. 
tifla.

— Vei vedâ tu, lasă!
*

* ♦
După ce jalba stătu vre-o jumătate 

de an în prăjină, de înghiți multă ploie și 
zăpadă, norocul făcu, într’o Z> de PascI, să 
se urce Costache Negri cu câțl-va prieteni 
ai sei, ca să se plimbe la măgura, cunoscu
tul schit de pe muntele ou același nume,, 
din Tergu-Ocna.

VăZend hârtia în verful prăjinei, puse 
de ’i-o dădu jos, oăutâ pe cine-va, care să 
i-o tălmăcăscă în românesce, și chiâr de a 
doua Zi trimise după jidan.

— Ei scii, că Dumnedeu țl-a primit 
jalba? și văZend, că ai fost om cinstit, că 
n’ai înșelat niol un Român, mi-a recoman
dat-o mie spunăndu-ml să-ți dau oincI-Zecî 
de galbeni, cu cari să-ți faci o casă.

— Sărut mâna d-tale, boerule, Zis®' 
jidanul căZendu-i ea genunchi.

— Mulțumesce lui DumneZeu, Leiba,, 
nu mie; el mi-a dat cei cind-Zeel de gal- 
banl pentru tine.

— VeZb boerule, eu am spus bine 
Ruhlei mele, că n’o să mă lase DumneZeu..

— Nu, nu, DumneZeu nu lasă pe 
omenii cinstiți, Z'se Costache Negri.

— Da bine măcar, că a făcut în ciuda 
Ruhlei! Sărut mâna, boerule, mă duc să-i 
spun și ei.

Și pleca jidanul, plin de bucurie, la 
bordeiul lui:

— Ruhlă, Ruhlă mea, unde ești tu? 
nu mă auZl tu, fă? chiemă jidanul plin de- 
ifos.

— Ce ți’i mă, ce te-a apucat? întrebai 
Ovreica neobicinuită cu tonuri autoritare 
dela bărbatu-său.

— Vino degrabă încoce; țl-am adus 
o veste bună.

— Ei, ce? 6r vre-o prostie!
— Taci, Ruhlă, taci; veZi tu asta?' 

Zise el închiZend din ochi și rînjindu-se la 
fișicul de galbeni.

— Ce i asta, mă ? întrebă Ruhlă, cu 
ochii peste măsură deschiși.

— Ce să fiă, ecă: Zece) două-Zec!r 
trei-ZecI, trei-ZecI și oincl, patru-ZecI, și.... 
oincI-ZecI, isprăvi jidanul, lungind vorba la 
sfîrșit

— Și spune odată de unde îi ai, i-ai 
furat ?

— Furat, eu? Leiba îi jidan oinstit l
— Atunci ?
— Nu țl-am spus eu să nu superi pe 

DumneZeu, că el u’are să ne lese ?
— Ei, și l’am supărat?
— Nu așa tare, Ruhlică dragă, că el 

a luat jalba mea, și a dat lui conu Oostachi 
Negri să ne dea cincI-ZecI de galbeni, ca să 
ni facem case.

— Ei vei! Leiba, și eu rîdeam de 
tine!

— Când îți spuneam eu!... Zis® Ovre
iul îngâmfat.

— Da bun om trebue să fiă la Dum
neZeu conu Oostachi Negri!

— D’apoi cum!
— Bun, bun, dâr ore nu i o fi dat- 

DumneZeu șâi-ZecI de galbeni, și el ni-a 
dat nouă numai cincI-ZecI?

Laura Yampa.

Literatură.
Memorii (lin 1848/49 de Vasilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 câle, format 
8°. Prețul unui esemplare: 50'cr. său 1 
coronă, plus 5 or. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publioist, Brașov (Brasso) sân 
la administrația „Gazetei Transilvaniei^^
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Domnii abonențl ai „Gazetei^ își pottt 
procura acâstă scriere de-odată cu reînoirea 
.•abonamentului bilunarii la foia.

*
Caleidoscop literar, fantasii, suvenir! 

-și episode, de Constantin de Stamati-Ciurea. 
'Opul, apărut sub acest titlu, conține mai 
multe istorisiri forte frumose, din cari re
producem una în foiletonul nostru de as- 
tăc}I. Are 480 pag. și costă 1 fi. 50 cr. (3 
franci.)

*

Nou! este titlul unei frumose coleo- 
țiunl de scrieri diverse, de Laura Vampa. 
— 165 pag. Prețul 2 lei. Anecdota despre 
'Costache Negri, reprodusă în numărul nos
tru de astădl, pote să dea orl-cui o orien
tare eu privire valorea acestei scrieri.

Credințe deșerte.
Audite la poporul român din BoerenI și jur.

1) Când vrei să te [muți ou oile, e 
bine să iai și o gliă de lut, căci la diD 
contră rămâne mana laptelui și se perde.

2) Dâcă mănâncă cineva oreerl de cuo, 
e călător ca cucul.

3) Cu bățul, cu care ai despărțit un 
șerpe de vre-un verme, pe care a voit să-l 
mănânce, poți despărți pe doi ibovnici (amo- 
resațl).

4) Marți săra nu e bine să târcă fe
meile, pentru-că vine Marțolea.

5) Când vre-o femeiă nu pote nasoe, 
tragă clopotu într’o dungă și va isbuti.

6) Când puni cloșca pe ouă, nu e 
bine să fiă trecut de amăc}, nici să fiă di de 
post, căol toți puii vor fi cocoși.

7) Nu spune în casă, că ai văfiutlună 
■nouă, căci se sparg vasele.

8) Nu e bine să asmuți oânii noptea 
prin ferestră, căci te duce ciuma.

9) Bărbatul și soția, cari au perdut 
■ceva, de vor mânca de-odată din aceeași 
■bucată de pâne, vor afla de-odată lucrul 
perdut.

10) Femeia, când își pune torturile în 
ciubăr, să nu sufere Țigani în casă, ca să 
nu-i rămână torturile tot negre.

11) Dâeă more cineva, despre care s’a 
credut, oă e strigoiu, de cumva e bărbat 
să-i puni în mormânt îmblăcii, er de cum
va e femeiă să-i puni furcă și fus, âr în 
grâpă să-l puni pe strigoiu cu fața în jos, 
căci la din contră vine acasă.

12) Decă vine vreme grea și cade și 
.grindină, pune săcurea său alt fier asouțit 
.cu tăișul în sus, căci se va opri.

13) Niol-odată nu mătura sera în casă, 
căci mături somnul copiilor.

14) Dela PascI pănă la Rosale nu e 
•bine să arunci apă cătră ușă, pentru-că 
udl sufletul morților din acea casă și nu le 
place.

15) Când te reîntorcl dela gropă, 
■după ce ai petrecut mortul, aruncă în pod 
c bucată de pâne, seu un pup rămas dela 
mort, ca să nu se ducă norocul mortului.

(Va urma).MULTE ȘI DE TOATE.

acum pe un măgar, acum pe celalalt și 
călărea pustiu prin împrejurimea orașului.

Cu ocasiunea unei astfel de plimbări 
pe un câmp pustiu Barnato dădu cu ochii 
de o petră lucitore. 0 ridică, o arătă unui 
băieș pricepător, și ce să vedl? Petra era 
un diamant. Barnato îmbrățișa de bucuriă 
pe amândoi măgarii, cari cu totă înțelep
ciunea lor nu-șl puteau esplica lucrul. Apoi 
se puse în companiă cu minerul (băieșul) 
pricepător și-și vendu petra pentru 20,000 
florenl. Cumpără apoi câmpul unde aflase 
petra.

Câmpul acela era o comoră întregă, 
der Barnato vendu la început numai pu
ține petri, ca să nu atragă atențiunea ge
nerală asupră-șl. Cu timpul și cu încetul e.. 
cumpără încă și alte câmpuri dimprejur, 
și într’o bună diminăță se tredi că-i mi
lionar.

Perioda acesta de transițiă ținu trei 
ani. Mai târcjiu Barnato încredință esploa- 
tarea posesiunei sale unei societăți pe acții, 
ai cărei directori sunt: el, Sir Cecil Rho
des și încă un al treilea domn. Fiă-care 
dintre ei trage o lefă anuală de 250,000 
florenl.

Când se descoperiră minele de aur 
dela Johannesburg, Barnato repețiîncă odată 
strategica sa, care-i succese atât de bine 
la Kimberley: el cumpără atâta pământ 
cât numai putu, înființă societăți, introduse 
acțiile în Londra și deveni regele minelor. 
Astădl clovnul de odinioră posedă o avere 
proverbială, care în fiă-care oră cresce. Ce 
a făcut milionarul cu măgarii înțelepți, nu 
se scie.

*
O întâmplare curiosă.

Din orașul Amsterdam se scrie, că la 
petrecerea de sâră arangiată la 24 1. tr. 
în palatul regesc olandes, regina-regentă 
conversă timp forte îndelungat cu un ofi- 
cier tînăr întors din India, care în Mai 
1890 avu o întâmplare forte curiosă. Ofi- 
cierul se chiamă Wittich, și el în timpul 
amintit, aflându-se chiar pe Marea roșiă, n 
călătoria spre casă, sări de pe vaporul, 
care’l ducea, în mare, pentru ca să mân- 
tuâsoă pe un soldat, care din nebăgare de 
semă căcju în mare. Soldatul cu tote aceste 
se înecă și vaporul pierdu din ochi pe ofi- 
cierul curagios. II căută timp de trei bre, 
însă nu’l află.

Oficierul într’aceea se luă de-a notul 
în direcțiunea țărmurilor africani și după-ce 
petrecu 7 ore pe marea, care furnica de 
sovall (pescl, cari mănâncă âmenl), ajunse în 
fine ars de sore și slăbit peste măsură la 
un far.

De aci merse la Suez și-și continuă 
călătoria spre Olanda, unde rudeniile îl ți
neau ca mort.

După oât-va timp din nou se întârse 
în India, servi în 1892 și 1893 în Atjeh, 
unde prin bravura sa militară își câștigă 
ordinul militar „Willem“.

In a. 1894 luă parte la espedițiunea 
oontra Lombokului, fu însă nimerit de două 
glonțe cu ocasiunea asaltului făcut asupra 
celei din urmă fortărețe balinesă. Dâr și 
rănit și căcjut la pământ, el încuragia pe 
soldații săi la asalt.

In urma ranelor a fost silit bravul 
oficier să părăsescă serviciul militar.

45. — or. pănă la 46.— cr., demijloo dela 
44.V2 or. pănă la 45. V2 or. ușâră dela
46. -— or. pănă la 46.’/2 or.

Marfa țerănâscă grea dela 43.— pănă 
la 44.‘/2 or. de mijloc dela 43.y2 or. 
pănă la 45— or. ușoră dela 45.— or. 
pănă la 45.% or.

Marfă sârbâscă, grea dela 45.— or. 
pănă la 45 y2 or. Transito, mijlooiăgrea 
dela 45.— or. pănă la 45 x/2 or. transito 
ușâră dela 44.— or. pănă la 45.— cr.

B ursa de Bucurase!
din 8 Mai n. 1895.

SCOMPTUR1:
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Cu 
bani 
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Rentă română perpetuă 1875 5u/o Apr.-Oct 100.'/4
Renta amortisabilă .... S°/n 98 ’/2

„ „ (Impr. 1892 . . . 5% lan.—lui 99
„ „ din 1893 5% » n 99 >/,
„ „ 1894 int. 6 mii. 5°/o Ațr.-Oct. 95 —
„ „ (Impr. de 32. ’/2 mii. 4=u/0 lan.-luiie 85?/4
„ „ (Impr. de 50 mii. 4°/o » » 88%
„ „ (Imp. de274 m 1890 4% M » 88.’/,
„ „ (Imp. de 45 m. 1891 4% n » 88’/8
,, „ (Im. de 120 iul. 1894 4% n n 88=/fl

Oblig, de Stat (Oonv. rurale.). 6% Mai-Nov. 103 >/,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 280.-
Oblig, comunei Bucurescl 1883 5»/» lan.—ini. 96.3/4

„ „ ,. din 1884 5°/o Mai-Nov.
„ „ „ din 1888 5% lan.-Dec. —
., „ „ din 1890 5°/o Mai-Nov. 97 -

Scrisuri fonciare rurale . . . 5% lan.-lîlie 92 7a
„ „ urbane Bucurescl 6% n n îoi >/2
JJ 5) n ,1 5u/„ w n 89 5/8
,, „ n Iași f-’/o n » S0.’/4

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o
V.N.

n n 98 -

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1537.
Banca agricolă.......................... 5C0 150 v. 136.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 110.-
Naționala de asig. uit. div. 43 le: 200 435 —
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 360.--
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 140. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 H 1, 1C0. -
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200

„ „ 2 em. u. d. 0 100v —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei >01. —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 
Societ. p. const, de Tramways 
20 trancl aur

I0U. —
IM 1

2007

Banca naț. a Rom. «°/o Paris .... 2*/2°/o
Avansuri pe efecte Petersburg . . 4?3%
Casa de Depuneri ’7, Berlin .... b°/o
Londra .... Belgia .... 37o
Viena..................... 4% Elveția .... 37o

Cursul leșurilor private
din 8 Mai 1895.

Proprietar I Dll' Aurel Efiureșianu.
Redactor TCSDODSaMl: Gregoriu Maior.

oamp. vinde.
Basilica 8.— 8.40
Credit .... 199.75 2G0 75
Clary 40 fl. m. c. . . 59.— 60.-
Navig. pe Dunăre 140.— 150.—
Insbruck .... 27. - _ t__
Krakau .... 27.75 28.10
Laibach .... 22.75 23.25
Buda .... 63.- 65.—
Palfiy .... 59.— 59.25
Crucea roșie austr. 17.70 18.—

dto ung. . 11.50 12.—
dto ital. . 13.50 14.-

Rudolf .... 24 50 25.-
Salm .... 71.50 73 50
Salzburg .... 27.50 28.—
St. Genois 73 — 74—
Stamslau .... 42.75 46—
Trieitine 47,% 100 m. c. 150.— —

dto 4% 50 70. - _ ,_
Waldstein 54.- _ e__
gerbescl 3°/0 41 60 42.50

dto de 10 franci _ —.—
Banca h. ung. 4% 131.50 132 —

Barnato, regele minerilor.

înainte cu câte-va dile Parisul a avut 
fericirea de-a vede pe Barnato, regele mi
nerilor. Pentru omeni, cari nu s’au ocupat 
cu evenimentele din Africa de Sud, nu
mele acesta n’are nici o importanță, der 
din contră, el este popular nu numai la 
■Capul de bună speranță, ci și în Londra, 
■căci Barnato e o putere, care numără mult 
țpe piâța productelor de mine.

înainte cu 20 de ani Barnato nu po
seda mai mult ca 15 fl. și servia ca clovn, 
■cu doi măgari instruațl, la un circus, ce 
umbla prin lume. Astădl el are o avere de 
300 milibne fl. In anul 1875 circul ajunse 
din Anglia în orașul Kimberley din Africa 
sudică, unde însă făcu negoțe atât de rele, 
încât fu silit să se disolve. Directorul și 
soția lui o tuliră cu cassa pe ascuns, lă
sând personalul, între care era și clovnul 
Barnato cu cei doi măgari instruațl, în cea 
mai mare miseriă. Paiațul ’ întristat se suia

septemanei.
APRIL are 30 dile. PRIER.

pilele Călend. Iul. v. 
»

Căleud. Gregor.

Dam. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi, 
Vin.
Sâm.

30 S. apost. Iaoob
1 S. m. Mochiu..
2 Ad. m. Atanasie.
3 S. m. Timoteiu
4 S. m. Pelagia
5 S. m. Irina
6 Sf. și dreptul Iov.

12 M. Pancrațiu.
13 Servatius
14 Bonifatius
15 Sofia
16 M. I Nep.
17 Pascal
18 Venanțiu

Tergulu de rîmătorl din Steinbruch.
La 6 Mai n. 1895

Starea rîmătorilorfi a fost de 
156.535 capete, la 7 Mai eu intrată 
1333 capete și au eșit 1327 rămânândO la 
8 Mai un număr de 156.543 oapete.

Se notâză marfa: ungurescă v e o h e. 
grea dela 43.— or. pănă la 44.— or 
marfă ungurâsoă tineră grea dela

r4 
d 
(Q

0

d

Prețurile cere al aer din piața BrașovS.
Din 10 Mai st. n. 1895

Măiura siu 

greutatea
Calitatea.

Valutas 

trlaoă.

fl. or.

1H. L.
n
$5
H
SI

IS

H

M
S3
n

n

n
n
n
d

»,

1 kilă
H
H

100 kil.

cel mai frumos
Grâu mijlociu . . 

mai slab .
Grâu mestecat . .
„„ f frumâsă

■ SSoară l mijlooiă .
„ 1 frumos

rz *• mijlooiu
« „ (frumos
uves i mijlociu
Cucuruz....................
Mălaiu....................
Mazâre....................
Linte....................
Fasole....................
Sămânță de in . .
Sămânță de cânepă 
Cartofi....................
Măzăriche .... 
Carnea de vită . .
Carnea de porc . .
Carnea de berbece 
Său de vită prispăt 
Său de vită topit

II
6
5
5
4
3
3
4
3
2

4
4
6
7
5

10
4
1

23
33

20
50

70
30
10
60
50

80
80

50

80
40

44
48

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 8 Mai n. 1895.

S ă m i n ț e
- 1
.ti
* s 
Q »

Prețul pe?
100 ohiloffr.

dela | u&ns

Grâu Bănățenesc 80 7.50 7.55
Grâu dela Tisa 80 7.55 7.60
Grâu de Pesta 80 7.50 7.55
Grâu de Alba-regala 80 7.50 7.55
Grâu de Bâcska 80 7.60 7.65
Grâu ung. de nord 80 — ■«-:

X 43 © c Prețul
Hâmijițe vechi 1 n 100 chil gr.

ori nouîî 5 gO â dela pănă

Săcară 70-72 6.35 640
Orz nutreț 60-62 6.40 6 60
Orz de vinars 62.64 6.65 6 90
Orz de bere 64,66 7.10 8.10
Ovâs 39.41 6.85 7.10
Cucuruz bănăț. 75 ._
Cucuruz alții soiu 73 e_
Cucuruz „ _ a_
Hirișcă „

Uurfiul
Productediv. U 1

dolft | p&nă

Sem. de trif. Luțernă ungur. 36- 41.-
— francesă —

„ roșiă 57— 64—
Oleu de rap. rafinat duplu -.— -

. Oleu de in —. - —,—
g Uns. de porc dela Pesta 47.- 47.50
? „ dela țâră
S) Slănină svântată 41— 41.50

rg ,, afumată 45.- 46—
’B S6u — —.—
o Prune din Bosnia în buțl 9.— 9.50
S „ din Serbia în saci 8.b0 9.—
a> Lictar slavon nou 17 50 18—

„ bănățenesc —,— ...
j3_ Nuci din Ungaria
® Gogoși ungurescl

ÎL „ serbescl
Miere brută _______ _ —■

,, galbină strecurată _ _ 4 -
Ceară de Rosenau __ —
Spirt brut — ——

„ Drojdiuțe de spirt _ —.—

„Incuragiați pe adeverați industriași!"

9

Am onore a aduce la cunoscința on. public, că
IW* ib i ’ a im deschis "W

0 bă?băi
A   ---- --- —   - - — -rîn ISrașov, Strada Părți Nr. 6, etagiul’l. 

unde se contecționâză orî-ce fel de haine bărbătesc!, după 
sistemurile cele mai noue.

După o praxă mai Îndelungată în străinătate și în 
șc61a de croială din Budapesta, me pun în posiție a cores
punde cerințelor On. Public, atât prin croitul meu după 
moda cea mai nouă, cât și printr’o lucrare consciențibsă, 
fină și promptă, pe lângă prețuri moderate.

Rog pe On. Publ. a me încuragia cu cercetare cât mai 
numerbse, asigurândul, că îl voi mulțumi în tbtă privința.

Cu tâtă stima:
M€A, 

croitor bărbătesc, 
în Brașov, Strada Porți Nr. 6. etagiul I.
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