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Nu le ajută nimic!

Brașov, 3 Iunie v. 1895
In septemâna acesta erășl am 

pus la răvaș două procese politice. 
Unul dintre acestea s’a pertractat la 
Sătmar și era îndreptat contra pă
rintelui Vasilie Lucaciu, care deși 
suferea de un picior, în c|iua de 7 
Iunie n. c. a fost silit să se înfăți
șeze pe banca acusaților în Sătmar.

Procesul lui Lucaciu nu este 
nou. El se trage încă din vara anu
lui 1892, când densul conchiămase 
pe alegătorii români din cercul Baiei 
mari la o conferență în Șișești. Con- 
ierența, deși convocată după t6te 
formele legii, a fost disolvată și 
oprită cu forța din partea unui fisol- 
găbireu renegat, cu numele Schmidt 
Sândor. In contra acestei volnicii, 
Lucaciu a protestat printr’o scrisdre 
adresată ministrului de interne de 
atunci, Szapary, în care i-a arătat, 
ce pămă este fisolgăbirăul Schmidt 
și ce volnicii săverșesce el.

Atâta a fost de ajuns, pentru 
ca Szapary, care pe-atunci era încă 
ministru-președinte, se poruncăscă a 
pune la cale în contra părintelui 
Lucaciu un strașnic proces „pentru 
calumniă“, fiind-că acesta „cutezase“ 
să vorbăscă de rău pe un slușbaș al 
lui, adecă pe fisolgăbirăul Schmidt.

Faptul lui Szapary numai onore 
nu-i putea face nici lui, nici guver
nului, care după cum se vede, ar 
vre se aducă lucrurile acolo, ca Ro
mânii se nu mai cuteze a i-se plânge 
de nedreptățile, ce li-se fac de că
tră diregetoriile din țâră, ci se tacă 
numai și să înghită tote, ca și nisce 
robi.

Ungurii dela stăpânire, decă ar 
ave cât de puțin simț de pudore, ar 
trebui se roșăscă de un asemenea 
proces, căci prin el s’a aruncat o 
pată negră și rușinosă nu numai 
asupra acelui ministru, care a ră
mas adenc blamat, ci asupra între

gului regim și a modului lui de trac- 
tare față cu Românii.

Mai întâi aici, după cum însu-șl 
tribunalul din Sătmar a constatat, 
nu pdte fi vorba de „calumniă“, ci 
ar pută fi vorba cel mult numai de 
vătămare de onore, care însă, chiar 
de-ar fi întemeiată, ceea ce însă nu 
este, ea nu pdte fi urmărită din 
oficiu.

Mai mult s’a blamat însă gu
vernul, când s’a încercat a lua în 
apărare pe un fîsolgăbirău ca Schimdt, 
despre care în decursul pertractărei 
atât apărătorul, cât și acusatul au 
arătat, că e încărcat de păcate, că 
a fost mituit, că a falsificat acte 
publice, că a înșelat bani dela 
omeni și altele. Și pe un astfel de 
om, care din causa multelor sale 
fărădelegi este acum tras în cerce
tare disciplinară, guvernul îl mai ia 
în apărare!

Der ce le pasă lor, când e vorba 
de șicanarea unui luptător român. 
Bine, că tribunalul s’a văcjut silit să 
achite pe părintele Lucaciu, der cine 
îl va despăgubi pentru multele amă- 
rîciuni și șicane, ce ’i se fac acum 
de trei ani încoce cu acest proces, 
despre care și orbul trebue să vadă, 
că a fost pus la cale numai cu sco
pul, de-a băga frică în aceia, cari 
se simt dator! a lua în apărare 
drepturile poporului român față cu 
abusurile și volniciile diregătorilor 
unguri de prin comitate ? !

Der avurăm chiar eri aici un 
cas, care pe cât de neînsămnat e în 
raport cu procesul părintelui Lucaciu, 
pe atât de mult caracteriseză stările pe- 
cătose, ce ni s’au creat nouă Ro
mânilor de cătră stăpânire.

Un țăran român din Tohanul 
nou, cu numele Nicolae Săcuiu, a 
fost tra8 în judecată pe cuvent, că 
s’ar fi „opus cu forța în contra au
torității publice“. El adunase adecă, 
în ajunul procesului pentru Memo
rand, nisce iscălituri pe o adresă 
de aderență pentru comitetul par

tidei ndstre. Un vice-notar, pus de 
fisolgăbirăul ungur dela Bran să 
spioneze în ascuns faptele Româ
nilor, chiămă pe țăran la cârciumă 
și-i ceru adresa s’o cetescă și el ță
ranul i-o dete, der vice-notarul după 
ce o ceti o puse în buzunar și nu mai 
voia să i-o dea îndărăt. Omul nă
căjit, își cerii cu stăruință hârtia, 
der după-ce vice-notarul îi spuse, 
că el pășesce „în numele legeiu, ță
ranul îl lăsă în pace.

Atâta a fost de ajuns, ca Ro
mânul să fiă acusat, pentru nesupu
nere autorității.

In zadar au mărturisit toți mar
torii în favorul lui Săcuiu, dovedind 
împreună cu advocatul apărător ne
vinovăția lui și arătând, că acel di- 
regător slugarnic nici n’a fost în 
drept de-a confisca hârtia, căci 
tribunalul l’a osîndit totuși pe ță
ranul român la cjece (ț^e închisdre 
și purtarea cheltuelilor de proces.

Ne-am mirat toți, când am aflat 
despre acestă condamnare și am în
țeles prea bine, că și aici e vorba 
numai de-o înfricare a poporului, 
pentru ca acesta să nu mai cuteze 
a se alipi de luptătorii săi.

Dela Sătmar pănă la Brașov nu 
este, decât o rețea de volnicii și de 
terorisări, ce s’a aruncat asupra po
porului nostru. Scopul îl seim și-l 
vedem. E vorba de-a sugruma ori-ce 
mișcare în popor pentru drepturile 
și libertatea lui.

Der scopul nu și-l vor ajunge 
adversarii noștri și curend se vor 
convinge, că procesele de aseme
nea natură nu numai că nu folosesc, 
causei lor nedrepte, der naiuteză și în
tăresc causa sfântă a libertății popo
rului român.

Revistă politică.
Peste Laita, în cea laltă parte a mo- 

narohiei, de mult se pregătesce o crisă mi
nisterială și parlamentară, care amenință 
în tot momentul cu isbucnire. Guvernul 
austriac de acjl e compus pe basa unei aș^

numite coalițiunl seu alianță de partide, la 
cari aparțin deputății Germani, Poloni, Slo- 
vaol și Românii din Bucovina, cari se țin 
de clubul conservatorilor seu al lui Hohen- 
wart. Aceit guvern, rădămându-se pe ele
mente atât de deosebite, încă dela începu
tul funcționării sale se clătina în drâpta și 
în stânga. El a primit ca moștenire dela 
fostul guvern de sub conducerea ministrului 
Taaffe, oare 14 a stat la putere, o stare 
interidră încurcată, ce a provenit mai ales 
din proiectul despre reforma electorală. 
Insă p9 lângă aedsta, o cestiune mult fră
mântată a rămas s’o resolve cabinetul 
Windischgraetz, anume, cestiunea ridicărei 
unui gimnasiu sloven în orașul Cilii din 
Stiria. Orașul aoesta e loouit în majoritate 
de Germani, împrejurimea însă este curat 
slovenă. Slovenii au cerut deră să li-se ri
dice pe eheltuela statului și lor un gim
nasiu. Guvernul treout li-a promis acesta, 
însă a tot amânat împlinirea dorinței Slo
venilor. Acum ajungând la postul de mi
nistru al cultelor Polonul Madeiski, acesta 
a stăruit cu tot de-adinsul, ca oererea Slo
venilor să se realiseze; a mijlocit, ca con
siliul de miniștri să pună în buget oheltue- 
lile trebuinciose, și să se învoâaoă la acesta 
toți soții lui din ministeriu. Nemții din așa 
numita stângă germană unită însă, nu vor 
odată ou capul, ca cererea Slovenilor să se 
împlinescă. Ei c|ic, oă atunol orașul Cilii 
va înceta a mai fi german și provincia 
austriacă Stiria, patria lui Ulrich Oilly, se 
va slavisa. Drept aceea, ei t u ținut o adu
nare, în care au luat hotărîrea, ca depu
tății lor se iesâ din CMliliune, adecă să nu 
mai dea sprigin guvernului, care în mare 
parte se radimă pe voturile lor. Partida 
acâsta germană are în actualul guvern și 
doi miniștri, adecă pe .Plener și Wurm- 
brandt, cărora le fac imputări, că s’au în
voit la ridicarea gimnastului sloven și cer 
dela ei să-și depună portofoliile. In urma 
acâsta der guvernul austriac a ajuns în 
mare strîmtbre și nime nu soie încă, ouin 
se vor aplana lucrurile și ce va aduce vii
torul cel mai apropiat. Tote semnele arată, 
că o crisă nu se pbte încunjura, dâr că 
numai delegațiunile ar fi de-ooamdată pie- 
deca isbucnirei momentane a ei.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Sub stejari.
La voi stejari din miezuină
Cu dor nespus eu am venit, 
Căci umbra vostră dulce, lină 
Atâta vreme mi-a lipsit!

Primiți-mă, ca altă-dată, 
Bătrânii mei — mă găzduițl!
Tot buni și prietini, ca odată, 
Acuma mie eră-’ml fiți!

Răcorea umbrelor îmi prinde 
Așa de bine, stând sub voi, 
Și frâmătul, ce se deprinde 
Din desul miilor de foi.

El peste sufletu-’ml se varsă
Așa de binefăcător,
Ca peste o câmpie arsă
De sore,... ploia dintr’un nor.

Lăsați-1 dâr să sune ’ntruna 
Duios și lung de-asupra mea, 
Căci vremea e măcar acuma 
Durerile-’ml sfîrșit să ia!

Brașov. I. Prison.

BUCUR.
Legendă, de Carmen Sylva.

In România începea luna lui Mai și 
era o vreme minunată și o așa îmbelșu- 
gare de verdeță și de flori, încât ai fi 
dis, că nisce mâni nevădute vărsaseră 
comori peste comorii peste țâră. Livedile 
erau albastre de „nu mă uita“, pădurea 
înbălsămată de mirosul mărgăritărelului; 
ori unde puteau să-și facă loc floricelei^ 
acolo se iveau și cresceau, aurii ca sorele, 
roșii ca picăturile de sânge, și pretutin
deni se audiau cântece de pasări, de’țl luau 
audul.

Turmele de oi se întorceau dela Du
năre, îndreptându-sespre munți, casă ajun
gă pe vîrfurile cele înalte înainte de a-le 
apuca căldura cea mare; ciobanii cei ti
neri mergeau în capul lor, cu cămăși albe 
cenușii, cu căciulile pe câfă, cu pletele 
lungi și fâlfăind, pe umere cu dăsagii, în 
care puneau mielușeii osteniți de drum.

Printre oi mergeau patru pănă la 
cinci măgari sbârlițî, de le sămăna părul 
a blană, și cari erau încărcațl cu tot avu
tul ciobanilor. In jurul turmelor alergau 
nisce câni ca lupii, cu un păr flocos și 
lung, venăt cafeniu, cu pepturile albe, nisce

dobitoce nespus de cuminte, — de cari se 
temea ori-ce vrăjmaș și mai mult decât 
toți lupii, — și cei mai credincioși prie
tini ai turmei și ai ciobanului. La ebdă 
venia baciul, starostea ciobanilor, căruia 
îi era încredințată acestă călăuzire a grăme
zii de oi; partea de dinainte a capului 
său era rasă, dâr la câfă îi atârnau pănă 
peste umeri cârlionți deși și cărunți. El 
mergea voios și sprinten, măcar că avea 
în piciore opinci și cingătore lată împre
jurul mijlocului, dor atât oă la obraz era 
aprins și ochii nu-’i mai erau de tot ca 
murele și ca porumbelele, dâr deștepțl și pă
trunzători tot erau.

Tinerii rîdeau și glumeau între ei, de 
le sclipeau șirurile albe de dinți, și ghici- 
torile și cântecele vesele, ori glumele, sbu- 
rau de colo pănă colo, mai cu sâmă când 
întâlneau fete frumose, cari își coborau ul
ciorul, ce le lucea pe umere, ca să le dea 
de beut.

— Ni-ai eșit cu plin! strigau ei că
tră dânsele; căci e noroc când eșl înain
tea cui-va cu ulciorul plin cu apă.

Der de astă-dată se vede, că norocul 
nu vru să le fiă priincios, căci răsună de 
odată strigătul: „Dau Ungurii năvală în 
țâră!“

Turmele se opriră, și ciobanii aștep
tară povețe.

— Bucure, striga baciul cătră un bă- 
iețandru, ai să mânăm noi întâi de tote 
turmele la un adăpost prielnic, și pe urmă 
să pornim la luptă, pănă-ce nu trec vrăj
mașii prin strîmtorl; că decă ’i-om lăsa 
să răsbâscă în câmpii, apoi ne-am topit. 
Eu mă duc după turma, ce-a trecut înain
tea ășteia, ca s’o duc pe drumuri bune spre 
muntele ăl mai înalt; or găsi ele ce pasce 
p’acolo; că zăpada începe să se topâscă; 
der tu ia-o în spre Argeș, prin păduri, și 
după ce ți-i pune turma la adăpost, du-te 
la luptă, dâr mai ’nainte nu. Stăpânesce’țl 
nerăbdarea și gândesce-te, că ai răspundere 
mare, fătul meu, că te las pentru întâia 
oră să păZescI turma. Pe băieți să-mi-’i 
ți-i bine. AuZi mă ? Liniștesce’țl sângele 
de clocotesce în tine, că tot o să ajungi 
la vreme la bătaiă. întâi să-’țl faci ce ești 
dator și pe urmă să te duci la petrecere, 
fătul meu.

Ochii plini de foc ai lui Bucur cău- 
tară cătră munți; era plin de dorință să 
se ducă unde putea fi de vre-un ajutor, 
ca unul ce era vestit de cum se urca pe 
munți și de bine ce cunoscea locurile cele 
mai primejdiose. Se întorse spre câmpiă,
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După cum anunță 4iar®l® din Buda
pesta, de-odată cu legea asupra căsătoriei 
civile va fi pusă în vigore și legea despre 
confesiunea copiilor. Ministrul de culte 
Dr. luliu Wlassics deja a prelucrat, privi
tor la acâsta, două ordinațiunî, cari în cel 
mai apropiat timp vor fi pertractate în con
siliul ministerial. Una dintre acele două 
ordinațiunl, care va fi dată numai din par
tea ministrului de culte, privesoe intrarea 
în vigore a amintitei legi; er cealaltă, 
dată din partea miniștrilor de culte, justi- 
țiă și de interne, normâză formalitățile, cari 
vor fi de-a se observa la purtarea matricu- 
lelor. Ordinațiunile acestea se vor publica 
probabil deja în prima jumătate a lunei 
Iulie.

*
După cum este sciut, în 8 Iunie n. 

s’au deschis în Viena delegațiunile aus- 
tro-ungare printr’o vorbire rostită de Majes- 
tatea Sa monarchul. Vorbind despre starea 
din afară, (fise, că acesta a rămas în t6te 
privințele forte îmbucurătârc. Relațiunile din
tre monarchia nostră și celelalte puteri eu
ropene, sunt cât se pote de bune și ele au 
contribuit mult la liniștirea generală și la 
întărirea păcei. In 11 Iunie sub-comisiunea 
pentru afacerile esterne a delegațiunei ma
ghiare a ținut ședință, în care noul ministru 
de esterne și-a ținut întâia cuvântare, pă
șind în public în calitatea sa de înalt func
ționar al monarchiei și ministru al oasei 
împărătesei. Foile ungurescl, aceste babe 
bârfitore, au lățit înainte fel și fel de vești, 
precumoă ministrul Goluchowslti va vorbi 
în espunerile sale despre Români și despre 
Liga din BucurescI, arătând, că cestiunea 
nostră ar fi decădut, și în legătură cu acesta 
se va pronunța rău asupra Românilor peste 
tot. Ca tot-deuna însă, și de astă dată foile 
ungurescl au mințit cu nerușinare, căci 
noul ministru de esterne s’a mărginit strict 
a arăta pe scurt starea în care se află îm
părăția nostră față de celelalte împărății 
și state din Europa. Goluchowski n’a atins 
nici c’un singur cuvânt lucrarea culturală 
a Ligei române și cu atât mai puțin a vor
bit rău despre cestiunea română, cum li-ar 
fi plăcut negreșit Ungurilor s’o facă. Des
pre afacerile acestea s’a ocupat însă un 
delegat ungur, Cornel Abrânyi. El voi să 
atragă atențiunea ministrului de esterne 
asupra fortificării Ardealului. Pentru a-șl 
motiva cât de cât acâstăhăbăucesoă cerere, 
(fise, că decă Ardealul se va fortifica, atunci 
„agitatorii valahi11 nu vor mai ave îndrăs- 
nela de-a mai „răsvrăti“ țera ou gravami- 
nile lor și nu vor mai propaga ideia unei 
Daco-românii. Dâcă s’ar neglija fortificarea 
Ardealului și a strîmtorilor lui din granița 
României, atunci acâsta ar fi apă pe inora 
„uneltirilor valalieu. R6gă deci pe ministru 
să iufluințeze cu puterea și autoritatea lui 
în sensul acestei dorințe ungurescl. — De
legatul conte Ștefan Keglevich se ridica în
dată și protesta contra cererei lui Abrânyi, 
dicend, că Ungaria și delegații unguri nu se 

unesc cu vederile esprimate de antevorbi
tor. Vorbirea lui Keglevich a fost, ca un 
duș rece, pe capetele multor șoviniștl ne- 
împăcațl, cari au trebuit însă să taoă în
fundați. — Desbaterile delegațiunilor con
tinuă.

*

Din an în an se aude în conținu 
promisiunea, că pe viitor se vor reduce 
spesele cu armata, și an de an ministrul 
comun de resbel vine cu nouă pretensiunl. 
Astfel și pentru anul viitor ministrul de 
resbel comun cere urcarea bugetului seu 
cu 4.654.363 fl. Militarismul începe a apăsa 
forte greu poporațiunea, care și de altcum 
este atât de îngreunată cu dare. Deja de 
pe acum e pusă în perspectivă procurarea 
de pusei nouă, atât pentru armata comună, 
cât și pentru honvecjime. După calcule 
aproximative spesele acestei nouă reforme 
se vor urca la suma horendă de 30 milione 
florini. Pănă când va merge lucrul tot așa? 
In modul acesta și isvorul cel mai bogat 
trebue să sece. Vom ajunge acolo, că în 
fine poporațiunea țărei nu va mai fi în 
stare să acopere spese așa grozave, și 
acâsta ce va însemna? Bancrot și faliment 
general!

*

Anul viitor Ungurii vor serba ani
versarea de-o miie de ani dela pribegirea 
lor pe plaiurile aoestea. Vor . serba adecă 
așa numitul mileniu, din care incident 
arangâză și o mare esposițiă în Budapesta. 
Foia ungurescă .„Magyar Hirlap'i ocupân- 
du-se într’un articol cu serbarea acesta 
scrie sub titlul „Mileniul și regele1-' urmă- 
târele: „Din Viena primim soirea, după 
care monarchul va lua parte prin urmă- 
torele trei acte la mileniu: 1) Va esercita
dreptul de grațiare față cu toți condamnații 
politici; 2) Va estrada comorile maghiare 
din museul imperial din Viena, pe sema 
museului național maghiar din- Budapesta; 
3) Va faoe, ea curtea maghiară să se pună 
pe base largi, cari se vor introduce îndată 
după serbări.11 Referitor la cel dintâiu act, 
foia ungurescă (fice : „Maghiarii n’au cri
minali politici, pentru aceștia nu cerem 
grațiă; o sperăm însă pentru ace’a, cari 
au păcătuit contra nostră și acum gustă 
amarul păcatului lor. La aceștia ne gân 
dim in momentul acâsta, pe cari justiția i-a lo
vit pote mai crud, decât mai cuminte. Aceștia 
au lipsă de agrațiare și națiunea maghiară 
are lipsă, ca prin regele ei, se împartă grație 
într’un timp., a cărui urmare este o dovadă, 
că ceea ce e putere în noi, pote fi moles
tat, însă sdrobit seu schimbat nu. Grațiă 
lor și colegilor lor în greșelă, și grațiă 
acelora, cari cu minte turburată au păcă
tuit, contra autorității capului statului și 
contra ordinei acestuia. Iertare de păcate 
tuturor acelora, pe cari nenorocita lor 
minte i-a chiămată la luptă contra sta
tului11... In acest chip aevea păcătos mo
tivezi arohișoviniștii dela „Magyar Hirlap* 

folosul grațiărei condamnatilor politici. Ce 
mici de suflet sunt acești omeni fără con- 
vincțiunl, fără consciință și fără Dumneijeu!

Din foile francese.
Sub titlul „biserica română și guvernul 

din Pesta11 diarul „Republique Frangaiseu 
dela 8 Iunie o. publică un articul semnat 
„de la Tour11, în care se relevă însemnă
tatea instalării Metropolitului Mihalyi în 
Blașiu în fața conflictului politico-eclesias- 
tic în Ungaria.

„Monsignorele Mihalyi — dice nu
mita foiă — nu este un prelat după do
rința liberalilor din Pesta și nu fără greu
tate ei s’au resignat la întronisarea sa... 
Suveranul l’a designat.,, și d-1 de Banffy 
a fost silit de a se pleca11. Arată apoi 
cum la instalare poporul român a mani
festat în mod grandios simpatiile sale pen
tru noul metropolit și că s’au ținut dis
cursuri entusiaste în favorea drenturilor 
bisericei și a școlei române. , înainte cu 
câte-va luni, aoeste nu s’ar fi petrecut nici
decum așa de ușor, și poliția maghiară ar 
fi intervenit. Insă, cum am dis, astădl cei 
din Peșta sunt constrînșl la moderațiune 
și la prudență11... (?)

Sub titlul „Români și Maghiari11 efia- 
rul parisian „L’Estafetteu dela 10 Iunie c. 
publică un articul sc-is și semnat de d 1 
P. G. Cantilli. care se ocupă cu congresul 
Ligei culturale din BucurescI. Arată pe 
sourt decursul acestui congres și scopul 
Ligei.

„La congresul general din 2 și 3 
Iunie11, dice d. Cantilli, „membrii Ligei, 
prin graiul d-lni president U”echiă, au re- 
înoit programul, care a rămas același dela 
înoeput: organisațiunea pacinică a federațiu- 
nei’popârclor carpato-balcanice — și au res
pins, ca consecență logică, tote acusațiu- 
nile de irredentism. Programul Ligei, pro
clamat tot-dâuna sincer și pe față, desminte 
în modul cei mai eclatant acusațiunile de 
irredentism, pe cari cu surprindere le ve
dem repetându-se mereu de pressa și de 
publiciștii maghiari. NicăirI nu se găsesc 
în faptă urmele irredentei11.

„Arestarea a doi învețătorî dușmanT 
Maghiarilor11.

Sub acest titlu „Pester Lloydu 
dela 12 1. c. publică următor ea scire, 
pe care o primesce din Chișineu:

„Procederea miserabilă a celor doi în
vățători poporali români din Moroda, Petru 
Costin și Ștefan Her ța, cari învățau pe co
piii încredințați îngrijire! lor să cânte cân
tece agitatorice, și nu întrelăsau nici o oca- 
siune de a-șl dovedi ura lor neîmpăcată față 
cu Maghiarii, a provocat mare sensațiă în 
tbte păturile poporațiunei. Incidentul acesta 
a fost adus în discuția și în comisiunea 
administrativă comitatensă cu adausul, că 
numiții domni se opun în modul cel mai 

indrăsneț chiar și ordinațiunilor autorită
ților. Comisiunea hotărî, se câră dela auto
ritatea superioră a învățătorilor pedepsirea 
acestora. Aoâsta însă nu înfricâ pe învăță
torii dușmani Maghiarilor, ci din contră îi 
îndemnă, de-a agita și mai mult, pentru- 
ce notarul comunal din Moroda se vădu silit 
de-a face contra agitatorilor arătare la procu
ratură. Judele de iustrucțiă Ștefan Sele, pe 
basa mai multor momente grave și sus- 
peote, a arestat pe Petru Costin și pe Ștefan 
Berța. In urma cercetărei s’a dovedit, că 
faimosul agitator Mangra e amestecat în 
cestiune, și că el a fost, care a scris cân
tecele agitatorice. Cumcă amândoi învăță
torii steteau în legături continue cu numi
tul apostol ultra-român, era un secret pu
blic, și totuși pănă acum înoă nu s’a între
prins nimica, pentru de-a împiedeca unel
tirile criminale ale agitatorilor. Și numai 
acum s’a descoperit și aceea, că 'Vasile 
Mangra, împreună ou aprope 20 de membri 
ai Ligei bucureștene, au ținut în sărbătorile 
Rosaliilor în pădurea dela Radna adunări 
secrete, fără scirea autorităților. D-1 Man
gra, popa fără post, îșl întrebuințâză liber
tatea sa pentru de-a ațița pe compatrioții 
săi la opunere fățișă contra Maghiarilor11.

Am reprodus din cuvent în cu- 
tent scrisele lui „Pester Lloyd11, ca 
cetitorii se vadă de ce stil murdar 
sunt capabili omenii dela pressa ji- 
dovescă a se folosi, când e vorba de 
a debita cele mai infecte minciuni 
la adresa Românilor, și câtă ură clo- 
cotesce în inima lor degenerată față 
de Români, cari își iubesc nemul și 
legea.

Cașul despre care scrie „Pester 
Lloyd11 revoltâză sentimentul ori că
rui Român de bine. A aresta pe doi 
învețători români pentru-că cultivă 
cântecele românesc!, cari n’au a face 
nimic cu politica? De când și cân
tecele nostre se fiă obiect de cea 
mai sălbatecă persecuțiune ? Cu ce 
drept ,,patrioții“ lui „Pester Lloyd11 
au ajuns se se facă stăpâni și pe 
glasul Românului, în care își spune 
codrului durerea și păsurile sale? 
Acesta să fiă misiunea „națiunei11, 
de care a vorbit Apponyi Secuilor 
din Odorheiu ?

Acesta e scopul pentru-care sunt 
puse organele subalterne ale statu
lui, ca să spioneze, se persecute și 
se aresteze indivizi nevinovați, ăc’ 
așa, pe temeiul unor informațiunl și 
scornituri tendențibse și reutăcibse?

— 3 (15) Iunie.

Inspectare în tabăra dele Cotrocenî. 
Cetim în „Monitorul oficial11 din BucurescI : 
Luni, 29 MaiQ, la orele 5 p. m., M. S. Regele, 
însoțit de d-1 colonel Mânu, adjutant de ser-

oftând, îșl lungi buzele întristat și îșl ple
că ochii în jos.

— Oile vor să se culce, și mieii nu 
mai pot umbla, mormăi el.

— Atunci să le purtațl în spinări, 
dise baciul cu asprime. Ție ’țl-le-am încre
dințat și tu ai să răspundl cu capul de tur
mă, și de ’i-s’o întâmpla ceva, să numai 
dai ochii cu mine.

Era greu, greu de tot, și se pomeni 
așa odată, cănu’șl mai iubia oile, și nu se 
mai uita la cânii, cari se gudurau pe lân
gă el. Se uită la valea, ce strălucea sub 
radei® sorelui, și i-se păru nesuferită cu 
praful ce-’l aridicau oile umblând. Se gân
di la locurile cele frumose, de unde puteai 
pândi pe dușman. Numai el scia, cari erau 
stâncile deslipite, pe cari le puteai pră
buși asupra lor. Da dău, de-ar fi el acolo, 
nici picior de vrăjmaș n’ar întră în țâră; 
îndrăsneț și dibaci ca el, nici că mai era 
altul. Așa gânduri îi treceau prin minte, și 
de n’ar fi fost cânii să-i păzâscă, mulțl 
miei s’ar fi pierdut în diua aceea. Băeții 
cei mici se duseră să culâgă căpșuni, căci 
le era tare sete și nu avuseseră încă vre
me să prindă milă de oi. Noptea era caldă 

și înăbușitore, și Bucur durmi puțin din 
pricina nerăbdărei ardătâre, care îi umplea 
inima. In somn însă visa, că sdrobise pe 
vrăjmaș. Cum se deșteptă, sări în sus și 
ocoli turma ; cânii, când îl vădură, ridicară 
capetele și îșl ascuțiră urechile, uitându-se 
să vadă, dâcă nu era cum-va vre-o ne-o- 
renduială ori vre-o primejdie prin apro
piere.

Cum se făcu uiuă, porniră înainte spre 
vale, der mergeau încet, oile păreau a nu 
împărtăși pornirea stăpânului lor, ele se 
gândeau la livedile răcorose și la erba cea 
bună, și la apele curate, și mult le era 
dor de ele.

Bucur se ducea mereu înainte. De
odată audi un rîs limpede lângă el, și când 
dete să ridice ochii, se pomeni în obraz 
cu un mănunchiîi de mărgăritarele. Ființa, 
care i-1 aruncase sări de o parte repede și 
ușâră, ca o căpridră, și fugi pe câmp. Că
mașa îi strălucea de albă ce era, și îți lua 
ochii fusta roșie de pe ea și basmaua 
de pe cap.

Bucur se deșteptă din visurile sale 
și îșl puse în gând să se ia după șireta de 
fată și s’o sărute, ca s’o pedepsescă.

Pănă aci umblase a lene; acum nu 
mai vru să scie de căldură ori de sete, 
nici de învălmășâla luptei, nici de turmă, 
și fugi ca o săgetă după ea, dâr de gâba, 
căci fata apucase să se depărteze bine, că 
era iute de pici ore. Apucă de întră în pă
dure ; basmaua cea galbenă îi lucea prin
tre crăci, când se strecurau radele fugarnice 
ale sorelui printre frunde și cădeau asupra 
ei. Flăcăul n’apucâ să o ajungă și âr o 
pierdu din ochi, ca și cum ar fi înghițit’o 
vre-un copac. Căută încoce și încolo prin
tre trunchiuri de copaci uriași, sări peste 
cei culcați la pâment, se reped! printre 
ierburile cele înalte și rupse rădăcinile săl
batice, cari îl apucau de picidre. Intră tot 
mai afund în pădure; atunci audi rîdănd 
la spatele lui, și când se uită înapoi, ini
ma nu îi mai bătu. In viâța lui nu mai 
văduse așa minune. Basmaua cea galbenă 
alunecase de pe capul fetei pe umeri de 
fugă, și îi descoperise mulțimea de păr ne
gru, ca corbul, și creț, în care era prinsă 
lângă urechia’i micuță o garofă mare, ro
șie ca focul, roșie ca buzele ei, printre cari 
i-se zăreau dințișorii albi.

Der mai uimitor decât orl-ce , era 

ovalul fără cusur de frumos al capului, 
erau ochii minunați, cari semănau cu ma
rea înainte de a începe furtuna. D’asupra 
lor se arcuiau sprîncenele, par’că erau trase 
cu condeiul, și genele ei lungi și negre se 
ardicau și se lăsau în jos, punând umbre 
adânci ochilor și umbrind pănă și obrazul 
fraged și ocheș, care de fuga, ce dăduse, 
lucea ca o persică. Sinul îi era plin de 
căpșuni, brîul de flori și în mână ținea un 
urcior smălțuit cu verde.

In erba fragedă îi luceau piciorușele, 
ce eșeau de sub cămașe, pulpa sveltă, și 
oscidrele cele subțirele, cari tote deslușiau 
înlesnirea ei la fugă. Lui Bucur îi veni 
amețâlă când o văcfu, și o clipă îșl uită 
răsbunarea și sta sfiios înaintea fetei, care 
și ea se uita la el roșindu-se, făcând gro
pițe mari în obraji și în bărbie. Părea că 
și ea îșl uitase vioiciunea și răutatea; ge
nele i-se coborau în jos, și apucă sfiosă 
un colț al basmalei între dinți. Acâsta îl 
făcu pe el să capete er îndrăsnâlă.

— Scii ce, îi dise el, ție îți trebue 
pedâpsă și am să te sărut și să-’țl mănânc 
căpșunile din sîn!

Și se repedi la ea și-’i cuprinse mij- 
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viciu, a mers în tabăra dela CotroeenI spre 
a inspecta regimentul de infanteria Mihai- 
Vitâzu Nr. 6 și batalionul permanent al 
regimentului Olt Nr. 3, La sosire. Suvera
nul a fost întâmpinat de d-nii general 
Arion, comandantul corpului II de armată; 
general Vlădescu, șeful Casei militare re
gale; general Argatoianu, comandantul 
divisei IV de infanteria, și colonel Maca- 
rovicî, comandantul pieței. Șeful suprem al 
armatei a trecut pe dinaintea frontului de 
bătaie în sunetul musicei, care intona im
nul național, și în aclamațiile entusiaste 
ale trupei; comandanții respectivi presen- 
tară raportul Majestăței Sale. Regele a in- 
speotat mai întâifl batalionul permanent al 
regimentului Mihai-Vitâzu, ordonându-i a 
esecuta mânuirea armelor, focurile pe 2 și 4 
rânduri din loc și din marș, • marșurile, di
ferite mișcări tractice din scola de batalion 
și formațiunile de luptă. Apoi trecu la re
cruții acestui regimeut, formați în două 
companii, pe oarl întrunindu-le, le-a ins
pectat asupra scolei de soldat și de com
panie. Majestatea Sa inspecta în urmă ba
talionul permanent din regimentul Olt în 
aceeași ordine, ca și regimentul Mihai- 
Vitezu și primi defilarea trupelor presante. 
După care Suveranul strînse in jurul Său 
ofieerii și le făcu diferite observațiunl re
lativ la aplicarea reglementelor, și în spe
cial asupra însămnătăței instrucției indivi
duale a soldatului, marșurilor și esecutărei 
cu precisiune a disposițiunilor de luptă, 
pentru oare ofieerii trebue să pună cea mai 
seriăsă atenție, fiind singurul mijloc, care asi
gură disciplina și putința de a ave trupa în 
mână în ori ce împregiurare. Regele visitâ 
în urmă infirmeriile, bucătăriile și baracele 
din tabără ale acestor două regimente. 
Apoi mulțumi tuturor oficerilor de starea, 
în care a găsită trupa și porni la palat 
unde a sosit la orele 7l/2.

— o —
Necazul te învață. Din comuna Ra- 

poltul-mic i-se scrie „Revistei Orestiei^, că 
s’a întâmplat acolo un lucra, care dove- 
desce de-o parte, ce pote face iubirea po
porului nostru față de preotul său, âr de 
altă parte modul cum să scie ajuta Româ
nul, când de întâmplări e adus în strîm- 
torare, — anume: Preotul de acolo Ino- 
cențiu Mermezan, neputându-șl sămăna pă
mântul, ce-i mai remăsese nelucrat, din 
causa muștelor columbace, și-a adunat 
vr’o opt clăcașl, cari să-i sape o holdă, ca 
de o di de plug. Lucrătorii după muncă 
de vre-o câte-va ore, fără spor fiind, — cu 
r:s și glume, au $is, că n’au nici un spor 
și să probeze n’ar pute ei trage plugul și 
să are? Ast-fel s’au înhămat opt omeni 
la plug și au arat pământ, ca de aprope 
două jugăra pănă săra, cu grăpat cu tot. 
Sera dând holda sămănată gata, erau satis- 
fâcuțl, că fără „hoisu și „cea“ au isprăvit 
atâta pământ. Un fel de probă și acâsta, 
din care să pote vedea, că Românul nu stă 
locului în fața fiă-cărui năcaz cel întîmpină, 

precum și aceea, că la câte îl îndâmnă vioi
ciunea și humorul lui înăscut și cât e în 
stare a face pentru preotul, pe care’l 
iubesoe.

—o —
0 crimă îngrozitore. Vinarsul de n’ar 

fi, multe familii ar trăi mai fericite. Acâsta 
o dovedesce și următorul cas îngrozitor, ce 
s’a petrecut săptămâna aoâsta în comuna 
Uzon din apropiarea Brașovului: Lunia tre
cută, soția unui bărbier maghiar de-acolo, 
profitând de absența bărbatului său, care 
în acel timp petrecea la cârciumă, îșl spân
zură doi copii ai săi, pe cari, după ce-i 
ucise, îi spălă și îmbrăcă, aședâudu-i pe un 
catafalc. După sevîrșirea acestei crime, fe
meia, care încă era Unguroică, scrise o 
epistolă, în care arăta, că îndemn l’a să- 
vîrșirea crimei ’i l’au dat maltratările și 
miseria cea mare, ce a adus’o asupra fa
miliei patima de beutură a soțului său, care 
în loc de-a îngriji de susținerea fiilor și 
soției sale, bea mereu la rachiu. După ce 
scrise epistola, se spânzură și ea. Când băr- 
bieriul se întorse acasă, îșl găsi atât soția, 
cât și ambii sei fii morțl. La vederea aces
tora, nenorocitul tată de familiă nebuni. 
Imormentarea celor ștrangulați B’a săvîrșit 
Marcuri.

—o—
Tergul (le țâră din Clușiu, ce s’a ți

nut la 14 Iunie n., n’a fost tocmai așa bun, 
precum se credea. Bucate s’au dus puține, 
dâr s’au vândut bine, afară de ovăs, care 
a fost mai slab cercetat și s’a vândut oe- 
vașl mai eftin. Grâul s’a vândut maja me
trică cu 6 fi. 80—7 fi. 60; săcara 6 fi. 80 
— 7 fi.; cucuruzul 6 fi. 80—7 fi.; ovăsul 
5 fi. 40 — 5 fi. 50. Vite în (jiua întâi s’au 
adus puține și târgul a fost slab, a doua 
și a treia di însă târgul a fost mai vioi, 
dâr prețurile slabe. Cumpărătorii, puțini la 
număr, se plângeau, că nu găsesc vite fru- 
mâse ți bine ținute. S’au vândut cu totul 
1223 vite cornute, 274 cai, 215 porci și 8 
miei. Părechia de boi; 240—280 fi., de bi
voli 180—200 fi. Galițe au fost puține și 
scumpe: părechia de pui 60—70 or., o 
găină 1 fi.— 1 fi. 30; o gâscă mare grasă 
5—6 fi. Ouăle: 5 de 10 or. Carul de fân 
8 — 16 fi., paie 3 - 4 fi.

—O—
Logodnă. D-l Dr. Ștefan C. Pop, ad

vocat; în Arad, s’a logodit cu d-ra Eugenia 
Macaveiu din Abrud. — Felicitări tinerei 
părechl!

-o—
Părinți bestiali. Se întâmplă astăcji 

lucruri atât de îngrozitore în lume, îucât 
omului i-se sue părul in vârful capului la 
auclul lor și nu scie ce să dică: Pre s’a 
stricat lumea așa de tare, său dor și mai 
înainte s’au întâmplat asemeni bestialități, 
ca și astăcjl, der nu s’au băgat întru atâta 
în sâmă? In comuna Zbaraz din Polonia, 
un muncitor cu numele Francisc Groschek, 
mergând într'o nopte beat acasă a luat să- 
curea și și-a tăiat bucăți trei copii mici. 

Fiind deținut, acest individ denaturat a spus 
la ascultare, că a voit să-și soape copii! de 
sărăciă. Un fapt și mai îngrozitor s’a în-, 
templat îu altă comună tot din Polonia. 
Familia unui mare proprietar, constând din 
tată, mamă și trei copii mici, se întorcea 
într’una din nopțile trecute cu trăsura din 
oomuna vecină, unde visitase pe un cunos
cut. De-odată părinții observă, că. sunt în- 
cuDgiurațl pe hotar de lupi și ei, ca să 
scape cu viâța de aceste animale, cari me
reu se apropiau, începură a-le arunca pradă 
rând pe rând pe cei trei copilași ai lor. 
Prin acesta părinții bestiali scăpară cu viața 
pănă în satul, unde locuiau, dâr aci lățin- 
du-se faima despre crima îngrozitore, ce o 
comiseră, numai decât fură deținuți, jude
cați la mbrte, și după câte va 4’Ie fură, și 
spânzurați.

— o —
Prăsitorii de porci au înaintat camerei 

comerciale și industriale din Glușiu o ce
rere, ca să mijlocâscă un favor la tran
sportarea pe căile ferate a cucuruzului în 
Ardeal deorece la noi în Ardeal nu se mai află 
cucuruz de vândare aprope de loc și se vinde 
aprope de două-orl mai scump, deoât pe 
piâța din Budapesta. Camera a înaintat 
acâstă cerere la ministeriu, pe lângă o căl- 
durosă recomandare, de-a o lua în consi
derare.

Șepte aul pe drum. Șepte ani e mult; 
în diua do astăijl omul pote înoungiura pă
mântul tocmai de 12-orI în acest timp. Cu 
tote acestea, unei cărți poștale, puse la 
posta dela băile Balatonului, în comitatul 
Zala, i-a trebuit 7 ani pănă să ajungă la 
Budapesta. Trimițătorul a avut așa-dâră ce 
aștepta, pănă să-i sosâseă prăjiturile, pe 
cari le comandase prin acâstă cartă poștală.

—o—
Dela un abonent al nostru din Ame

rica, d-l Silva Nicoră, staționat în M’un- 
hall-Pa, primim o scrisâre, din care aflăm, 
oă d-sa a părăsit Ardealul în primăvera 
anului 1892 și este de Dascere din Munții 
apuseni, protopopiatul Zlatnei. Causa, care 
l’a îndemnat să-și părăsescă țâra, este îm
prejurarea, că încă în 1890 soția l’a pără
sit cu necredință, fugind în România și lă- 
sându-1 cu un copil îu etate de 5 ani. Ne
norocitul tată îșl dete în urma acâsta co
pilul la scolă, er dânsul se duse în America 
pentru a-șl agonisi traiul vieței și chel- 
tuelile de lipsă pentru susținerea la scolă 
a fiului său. Dorul de copil și de soțiă îl 
chinuesoe amar pe bietul om ; a făcut chiar 
din America pași ia oficiul protopresbiteral 
al Zlatnei, ca să-i mijlocâscă re'ntorcerea 
soției, n’a dobândit însă nimic. Acum ne 
întrâbă pe noi, că ce-ar fi de făcut t Răs
punsul e ușor: o femeiă, care cu atâta ne
credință a fost în stare a-șl părăsi soțul și 
chiar pe fiul său, nu mai e vrednică de-a întră 
într’o casă cinstită. Ea este sbiciul lui Dum- 
nedeu pentru un bărbat, și de aceea Silva 
Nicoră va face bine, credem, dâcă o va 

lăsa în soirea Domnului și nu-șl va mai 
chinui inima pentru ea, căci o ast-fel de 
femeiă nu e vrednioă de un bărbat atât 
de nobil și simțitor, preoum se vede a fi 
dânsul.

— o —
Esaman la sate. Esamenul la scola 

poporală din Almașul-mare, în Comitatul 
Clușiului, s’a ținut în 16 Maitî. A luat parte 
multă inteligență din ținutul Huedinului, 
deore-ce d-l protopop din Morlaca a fost 
conchiămat tot pe acâstă di o adunare 
pentru a-se sfătui în causa înființărei unei 
bănci românești în Huedin. S’a și hotărît 
înființarea ei. A trebuit să ne mirăm de 
frumosul progres, ce s’a constatat la scola 
din Almaș. Invățătrul d-l JEmanoil Moceanu 
a dovedit, că în adevăr îșl iubesce nâmul 
și chiămarea. Esamenul școlarilor din scola 
d-sale ni-a servit spre mare bucuriă tutu
ror. II felicităm, — Un participant.

—o—
Concert în otelul „La pomul verde,, 

va da mâne în 16 1. c. musica lui Iancu 
Gălușcă.

Se caută un guvernor (Erzieher) pen
tru o familiă din Brașov, având să dea 
instrucția de clasele primare la doi băețl 
și să supravegheze eduoațiunea lor. Se 
cere să fiă Român, serios, să scie și limba 
germană și să locuâscă în casă. A se adresa 
la administrațiunea „Gazetei Transilvaniei14.

Convocare.
Adunarea generală a despărțământu

lui XIV (Clușiu) al Asociațiunei transilvane 
pentru literatura română și cultura popo
rului româD, prin acesta se convocă pe 
Mercur! în 19 Iunie n. o. 3 ore p. m. în 
localitatea Casinei rom. din Clușiu.

Obiectele:
1) Deschiderea adunărei prin preșe

dinte; 2) Raportul cassarului; 3) înscriere 
de membri noi și în.iassarea taxelor; 4) Ale
gerea a 2 delegați pentru adunarea gene
rală, ce se va ține în Blașiu; 5) Designa
rea locului pentru adunarea generală vii- 
tore. In fine alte afaceri, cari cad în sfera 
de competență a adunărei.

La acâstă adunare sunt rugați a par
ticipa toți membrii, precum și alțl bine
voitori și sprigimtorl ai acestei instituțiunl 
culturale ; cu deosebire toți acei P. Știm, 
Domni, cari stau în fruntea agenturilor 
aparținătbre de aoest despărțământ, sunt 
rugați a inoassa taxele restante și curente 
și a-le administra în persdnă, ori pe cale 
poștală, pănă în diua sus numită cassarului 
despărțământului Emeric Pep, adv.

Clușiu, 13 Iunie 1895.
Dr. Gregoriu Silnși Nicolau Rațiu

dir. al desp. secretar.

locul subțire. Ea însă se smulse din bra
țele lui, se întorse și se afunda în pădure, 
începu o vânătore cum se cade printre 
crăcile și peste crăcile de copaci. Sângele 
începu să fiârbă în flăcău și fata fugea, ca 
de o primejdie necunoscută. De-odată dete 
un țipet mic și cădu jos. El o ajunse în
tr’o clipă. Ii intrase un mărăcine în picior, 
și plângea ca un copil. Ii luâ piciorul pe 
genunchi ușor și cu băgare de sâmă, cum 
era învățat să facă cu oile, prinse țâpa cu 
îndemânare și o scose afară. O duru tare și 
el îi mângăiâ piciorușul, căuta nisce frun4e 
late, i-1 înfășură, și 4ise :

— Acum ai să căutăm un isvor, ca 
să ți-1 răcoresc!.

— Sciu eu un isvor minunat mai de
parte în pădure, dâr nu pot umbla.

— Ai că te duc eu.
Și o luâ în brațe. Și fura flăcăul de pe 

buzele supuse ale copilei sărutatul, cu care 
o amenințase, și sărută lacrimile cele din 
urmă din genele cele lungi și îi luâ căp
șunile din sîn. Dâr cine era de vină ?... Ea. 
De ce că4use și plânsese? îșl pierduse 
totă bărbăția din pricina durerei ce îndu

rase și se lipi de el, având trebuință de 
mângâiere.

In sfîrșit isvorul se au4ia șoptind. 
Flăcăul o așe4â pe margine între mărgă- 
ritărelele mirositore, pe mușchii! mole, udă 
frundele și îi răcori piciorul, care o durea.

Nu trecu mult și se lumină ârășl fața 
frumosă a fetei și ochii ei mari cătară spre 
el cu drag, când îi duse la gură urciorul 
cu apă limpede și rece ca ghiața. După-ce 
îșl potoli setea, simți că’i era fome; în dă- 
saga lui de cioban avea mămăliguță și căp
șuni cresceau peste tot cu îmbelșugare, 
n’avea decât să întindă mâna. In vremea 
asta se însărase, ba chiar se înoptase. Bu
cur îșl uitase de turmă. El se gândea nu
mai la Ilâna și se lăsa să-’l cuprindă cu 
brațele ei mângăietore, — că Ilâna o chie- 
ma pe fata.

— Ilena Cosinzâna, minunea florilor! 
jise el fermecat, eu fericitul de mine am 
găsit’o, e a mea.

Era o nopte u iă de Mai; cele 
doue inimi ome^osci tinere gustau totă 
fericirea de pe pământ, nevă4uțl de ni
meni, afară de privighetori, dâr și ele se 

gândeau numai la dragostea lor și ciripeau, 
între elede par’că le sărea inima de încân
tare.

Dâr când se uita luna în jos printre 
frun4isul copacilor, și când începură să 
cânte ciocârliile și mierlele, atunci cugetă 
și Bucur la oi.

— Nicl-odată nu mi-s’a întâmplat 
să-’ml părăsesc turma noptea, 4ise > ȘÎ 
fruntea i-se întunecă.

— Ai cu mine s’o căutăm, dise Ilâna.
— Cu tine ? dise Bucur; dâr poți tu 

să umbli? Și nu trebue să te întorci 
acasă ?

— Eu n’am casă, n’am pe nimeni pe 
lume, numai pe tine te am, și unde te’i 
duce tu, acolo merg și eu, și de umblat 
pot umbla, nu ml-ai vindecat tu piciorul ?

— Trebue să se fi dus departe turma 
mea; și trebue să ne întorcem, căci, prin 
pădure nu sciu nici un drum.

Bucur oftă și se gândi la vorbele bă
trânului, și cugetul începu a-’l mustra.

Porniră repede prin pădure, și li-se 
părea, că nu se mai sfîrșesce în 4iua aceea, 
căci cu jocul lor nu băgară în sâmă cât 

de adânc se afundaseră într’însa. Când dă
dură de câmp deschis, nu găsiră nici urmă 
de oi măcar.

Amuțiră amândoi și se uitară unul în 
ochii altuia, ca nisce copii speriațl. Pe ur
mă o luară repede în spre o câmpiă, 
unde bănuiau, că trebue să fiă oile. Acolo 
se întâlniră cu nisce omeni fugari, cari îșl 
duceau puținul avut la loc sigur.

— Vin Ungurii, le strigară ei.
— Domne Dumnedeule, 4ise Bucur, 

eu nu i-a'șî fi lăsat să între în țâră. Și se 
uită cu năcaz la Ilâna, care îl făcuse să-și 
uite de. datorie și-’i făcuse să pâră gloria, 
la care năzuia.

— Tu ești de vină, dise el.
Par’că îi venea s’o bată. Ea însă se 

agăță de el și dise:
— Nu mai crede tot ce povestesce 

lumea. De frică, ce le e, văd peste tot nu
mai vrăjmași. Când vom fi găsit oițele 
tale, atunci rămân eu să le păzesc, âr tu 
te duci la oste.

Fața lui se însenină ârășl puțin, când 
audi cuvintele acestea, cari erau ușor de 
4is, dâr de împlinit mai greu. Era o căi-
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Pentru cLirîgenții de coruri.
AVIS. D-nii instructori de coruri vo

cale, cari pe lângă o remunerațiune cuviin- 
ciosă ar veni în centrul tractului nostru și 
ar instrua pe mai mulțl învățători în acest 
ram, în curs de 5—6 săptămâni din vara 
acesta, sunt rugați a se pune în înțele
gere cu mine, fără amânare, căci sunt au- 
torisat de a încheia acâsta învoială, și tim
pul e cam înaintat.
Sabolciu, 8 Iunie 1895. p. u. Mezo-Telegd, 

(Bihor)
Avram Igna.

Literatură,
Din ^Biblioteca pentru toțiu, ce apare 

în editura librăriei Carol Miiller din Bu- 
curescl (Strada Victoriei 53), a apărut vo
lumul al 7-lea, întitulat „De prin veacuri“, 
de Carmen Sylva, sub care nume este a se 
înțelege Majestatea Sa Elisabeta, Regina 
României. Acesta broșură din care este 
reprodus foiletonul nostru de astăc}! („Bu- 
ouru) conține vre-o 6 legende naționale, 
una mai frumosă decât alta. Ele sunt tra
duse din limba germană cu permisiunea 
augustei autore. Cele 7 broșuri apărute 
pănă acum din „Biblioteca pentru toți14 
sunt cât se pote de bine alese și de-o ne
contestabilă valore literară. Urmând pe 
calea aoesta, librăria editore va ave meri
tul, de-a fi îmbogățit în mod simțitor lite
ratura nostră. Costă fiă-care broșură numai 
30 bani (15 or.), abonate de-odată 10 nu
mere, oostă 3 lei, er 24 numere (un an) 
7 lei, primind pe de-asupra gratis și franco 
romanul „Poveste tristă14, care singur costă 
1 leu 50 bani.

ZCOXTCMIA.

Stupăritul.
(Fine.)

2. Roitul albinelor. Când matca e 
în putere și umblă timpul frumo9, 
stupul se înmulțesce curând, așa în
cât după sfîrșitul lui Maiu și pbte 
roi. Roitul se face așa: Vecțend 
matca, că albinele în coșniță s’au 
înmulțit așa de tare, încât nu mai 
au loc în ea, ci trebue se mai stea 
și p’afară, ese cu o parte din albine 
din coșniță și, așec|endu-se afară pe 
un pom seu gard, se prinde și se 
face stup de sine stătător. Se înțe
lege de sine, că nu tdte albinele es 
după matca cea bătrână, ci o parte 
însemnată rămân tot în coșniță cea 
vechiă, și văc|end, că au rămas fără 
regină, scot din faguri una din cele 
tinere. Dintr’acestea din urmă, decă 
es mai multe deodată, încep a se 
bate pentru domnie și așa la o săp
tămână stupul roesce erăși; acestuia 
îi 4icem roiul de-al doilea.

înainte de roitul al doilea, re
gina, care apucă mai înteiu la dom- 
niă, face un sunet în forma: qua, 
qua, qua, er cele din căsulii res- 

pund: tiu. VScfând acum și a doua 
regină, că o îmbulcțesc cele din că
sulii, roesce și ea, adecă ese cu o 
parte din albine din stupul acela, 
și princjendu-se se face erăși stup 
de sine stătător. Un stup pbte se 
roescă de câte 2—4 ori peste vâră, 
der roitul prea des nu e folositor, 
fiindcă roii aceia remân prea slabi 
și nu pot trăi, peste iarnă mai ales.

Pentru prinderea roilor ne pre
gătim în modul următor: O coșniță 
de nuele de răchită seu de paie bine 
lipită, apoi curățită și spălată cu 
ierba stupilor (melisa officinalis), pe 
care o punem într’o prăjină de brad, 
și o ridicăm de-asupra roiului; un 
vas cu apă, ca se stropim roiul, la 
cas decă acesta ar vre se sbâre 
afară din raionul grădinei, și o olă 
cu balegă de vită, pentru ca se a- 
fumăm roiul, la cas, când nu ar vre 
se între în coșniță. După ce astfel 
s’a prins roiul, îl așecfăm cu coșniță 
în stupină, unde apoi se apucă în
dată de lucru.

Decă un stup nu roesce, e semn, 
că în acela a îmbătrânit matca, și 
prin depunerea îndelungată a ouălor 
i-s’au rupt aripile, de nu pâte sbura 
afară din coșniță. lntr’un asemenea 
cas, ne ajutăm, punând sub un ca
pac de sîrmă (drot) o matcă dintr’o 
altă coșniță și schimbând locul ce
lei pline cu una gâlă, pe timpul când 
albinele partea cea mai mare sunt 
duse la câmp după mâncare; o lă
săm acolo, pănă ce se îndrăgesc al
binele de matca cea nouă, și apoi 
mai târcjiu o slobocțim de sub capac. 
De sine se înțelege, că procedura 
acesta să păte urma numai la coș- 
nițele cu capac.

După mai multe observări s’a 
constatat, că cea mai bună și mai 
multă miere o adună albinele pe 
timpul înflorirei acaților, din florile 
acestora, er după secere dintr’o flore, 
ce cresce în miriști și se numeace 
pe latinesce betonica.

3. Coșnițele (ștubeiele). Precum plu
garii au făcut în timpul din urmă 
un pas înainte, înlocuind plugurile 
de lemn cu de cele de ier, îmblăciil 
cu mașinile de treerat, și altele, tot 
așa au făcut și stuparii mai harnici, 
înlocuind coșnițele de nuiele cu de 
cele de paie cu capac și cu de cele 
de scândură cu rame mișcătăre.

Veflend adecă stuparii învățați 
obiceiul barbar, de a ucide tomna 
albinele, ca să li-se pâtă lua mierea, 
deși ele aduc un folos așa mare 
prin strădania lor, au născocit nisce 
coșnițe din scânduri, cu rame de 
lemn, din cari se pâte lua mierea și 
fără de a mai ucide albinele.

Inventatorul coșnițelor mobile 

a fost preotul catolic din Silesia pru
siana, numit Dzirzon, și un baron 
din Turingia, Augustin Ber- 
lepsch. Aceștia au inventat nisce 
coșnițe de brad, ca de un metru de 
înalte, o jumătate de metru de largi 
și patru centimetri de grose, înlă- 
untrul cărora au aședat apoi trei 
rânduri de rame și în fiă-care rând 
au pus câte c|ece din acele rame.

Coșniță întregă are așa-deră trei 
despărțeminte, dintre cari cele două 
dedesupt se numesc despărțămintele 
de clocit, er cel din sus se numesce 
despărțământul de miere, fiindcă în 
acesta neputându-se sui matca, ca 
se âuă, se depune numai miere 
în el.

Pentru a înțelege mai bine a- 
cesta, trebue se seim, că despărță
mântul de clocit este deosebit de 
cel de miere, de de-asupra, prin o 
gratiă de sîrmă numită gratia lui 
Heunemann, căci acesta se flice, că 
a inventat’o. Regina nu pâte trece 
deci în despărțământul de miere, ci 
numai albinele lucrătâre, cari se pot 
strecura prin gratia numită și pot 
depune în celulele fagurilor tot nu 
mai miere.

Coșnițele numite au de-o parte 
o ușă cu ferestră, care se pâte des
chide pentru a vede, că âre când 
sunt plini fagurii de miere. Decă 
fagurii sunt plini, atunci deschidem 
frumos ferestră, luăm rama dintâiu 
în mână, o aducem înaintea urdini
șului și cu o penă de gâscă mătu
răm frumos albinele de pe faguri, 
și așa pe rând le luăm pe tâte din 
despărțământul de-asupra, și ca se 
nu se mai sue albine, astupăm și 
gratia de trecere, pănă când așe- 
cjăm alte rame cu faguri goli în des
părțământ.

Ramele cu fagurii, încărcate de 
miere, să pun după aceea într’o 
mașină centrifugală (vârtelniță) de 
scurs miere, care se învârtesce fârte 
iute și prin acâsta, destupându-se 
coperișul din afară al celulelor de 
miere, mierea curge într’un vas cu
rat. Mașina acesta e de mare însem
nătate, de ârece fagurii nu se va- 
temă întru nimic, și după scursul 
mierei se pot pune erăși în coșniță 
la locul lor de mai nainte.

Pentra a cruța lucrul albinelor 
cu facerea fagurilor, s’au inventat 
fagurii măestriți, tăcuți de mâna, o- 
mulul, cari se pot așeefa în rame 
încă mai bine și mai ușor, decât 
cei făcuțl de albine.

Ar fi de dorit, ca și stuparii 
noștri să-și facă asemenea coșnițe 
de scânduri, din cari se pote scâte 
miere mai multă și mai curată, ca 
din cele din nuele, în cari tâmna 

când se tescuesc eu fagurii dimpre
ună, se mai scurg și alte rămășița 
de ale albinelor, din care causă de 
comun mierea e tulbure și cu un 
miros greu.

4. Stupinele. Stupinele trebue a- 
șe4ate la un loc avântat, liniștit și 
ferit de vânturi reci de cătră medă- 
nâpte; se așecță de comun în gră
dină, cu urdinișul cătră medă-dir 
decă voim, ca albinele se sbâre nu
mai într’o direcțiune; 6r decă voim, 
ca albinele se sbore în doue direc
țiuni, atunci le aședăm cătră răsă- 
rit-medâ-di seu apua-medă-nbpte.

Forma stupinelor trebue se fiă 
mai mult lungă, ca lată; lățimea 
lor pentru aburarea într’o direcțiune 
trebue se fiă de doi metri, er pentru 
sburarea în doue direcțiuni de doi 
și jumătate metri. Lungimea se face 
așa de mare, câte coșnițe voim a 
aședa în stupină. înălțimea se pâte 
face pănă la trei-patru metri, făcân- 
du-se la fiă-care metru de înălțime 
polițe (atelaje), pentru aședarea coș
nițelor.

Padimentul atupinelor îl așe
dăm pe nisce grind! de atejar, pe 
sub cari a§ pâtă umbla liber câneie 
și pisica, ca se nu se pâtă încuiba 
pe acolo șârecl și cloțanl, cari apu
când apoi în coșnițe, ar pute face 
mari stricăciuni stupilor. Marginile 
stupinei le batem bine cu scânduri 
de brad, seu stejar și unde se vine 
urdinișul albinelor din coșnițe, tă
iem câte-o ușiță mică în scânduri. 
Ușa stupinei trebue se fiă tare și 
provedută cu încuietore.

Unii stuparl sunt de părere, ca 
cele mai bune coperișe la stupine 
sunt cele din paie seu stuh (trestia), 
deârece acestea împiedecă arșița sâ- 
relui și nu produc așa larmă și sgo- 
mot în stupină cu ocasmnea tem- 
pestăților; alții din contră susțin, 
că sunt mai bune stupinele coperite 
cu scânduri, șindile seu țigle, fiind
că sunt mai durabile și mai sigure 
în contra focului.

Acestea sunt cunoscințele cele 
mai neapărat de lipsă pentru un 
stupar. In timpul din uimă s’au pu
blicat și câteva cârțl despre stupă
ritul rațional, așa încât aceia, cari 
se ocupă mai cu de-adinsul de acest 
ram economic, pot scbte multe po
vețe și învățături folositâre din ele.

I. Georgescu.

EDUCAȚIUNE.
Uu cuyent cătră domnii învățători români.

Sub acest titlu „Deșteptarea44 
din Cernăuți îndrâptă următârele cu
vinte demne, cătră învățătorii români

dură mare și Ilăna cu piciorul bolnav abia 
putea să înainteze, dăr nu dise nimic, ca 
să nu-’l supere pe Bucur; în ea se gândea 
cât de bun ar fi un părău, ca sS-’șî mai 
răcorâscă piciorul într’însul. Atunci luci 
ceva albastru prin marea de verdeță și 
s’audiră hohote de rîs. Pasămite o cetă de 
băețl și de fete petreoeau aruncându-se 
unul pe altul într’o gârlă; pe cei, cari se 
împotriveau, îi aruncau cu sila. Acâsta e 
petrecerea de căpeteniă în diua de doi 
Mai. Ilena se apropie de mal, se puse jos 
lângă o fată, care tocmai îșl storcea că
mașa și fustișora, din care curgea apa și- 
roia, și-’șl vîrî picidrele în apa răooritore. 
Atunci veni un băiat pe la spate și îi dă
du brânci în apă; totă câta începi! să rîdă 
vesel, der Bucur, a cărui mânie nu se p6te 
descrie, se repedi la băiat, îl asverli în apă, 
și se puse cu genunchii pe capul lui de 
era mai-mai să-’l înăbușe.

O fetișoră sumeță vădii, că se prea 
întrecea cu gluma, și se repedi la Bucur 
pe neașteptate, îi dădu brânci în apă și-’l 
ținu cu capul înăuntru. Se stârni un rîs 
grozav, care atâta îl întărîtâ, încât de 
bună semă s’ar fi luat la certă cu toți flă

căii, dâcă Ilâna nu-’l trăgea încolo, și nu’i 
striga: „AstădI nu e vreme de joc, vin 
Ungurii “.

De-odată tăcu totă câta, și glumele 
încetară, der Bucur și Ilena ajunseseră 
departe ; vestmintele 11-se uscaseră ; în R.o- 
mânia în cfilele lui Mai nu stă omul multă 
vreme ud, chiar dâcă ar fi curs apa șirbie 
de pe el. Scăldatul fără voie îi răcorise și 
întărise, der îi și flămândise și în dăsaga 
lui Bucur nu mai era multă merinde, dor 
nițele floricele de porumb prăjit pe foc, 
pănă-ce crapă bobele pocnind încet de le 
iese afară miedul alb ca zăpada. Se uitară 
să vadă urme de oi și dădură de tot soiul 
de vite, de boi, bivoli, și de porci, de oi, 
căci avutul Românilor pe vrea aceea era 
numai în vite, de ore-ce casa și pământul 
erau în veci prada jafului și pustiirilor.

Dela apus Ungurii, dela medă-nopte 
Polonii, dela răsărit Cazacii și Tătarii, dela 
medă di Turcii căutau să subjuge țera și 
făceau de nici un colț nu era sigur, și de 
aceea se grăbia fiă-care să-’șl ascundă avu
tul în pădurile cele mai întinse și mai 
dese.

Se înțelege, că nimeni nu sciu spune 

ceva de turma lui Bucur în mulțimea cea 
mare de turma. Se înoptase și ei tot mer
geau înainte pănă ce Ilena cădu pe mar
ginea drumului oftând. Bucur se mustră 
în sine, că o silise prea mult la mers. Se 
așeefâ lângă ea, îi luâ capul și i’l răzimâ 
de picior; ea zîmbi ușor și ațipi. Pe el 
nu’l prinse somnul de fel; îșl bătu mult 
capul, i-se părea că-’șl vede turma rătăcită 
și împrăștiată, pe el se vedea supus ruși- 
nei veclnice, fără adăpost și fără pane, ne- 
fiind în stare să-și hrănâscă alâsa inimii.

Era o nopte caldă, și departe fulgera 
mereu. Dimineța cerul era plin de nori 
negri, amenințători. Cele dintâi picături de 
ploie, grele, deșteptară pe Ilena, care se 
sculă repede, se plânse, că a dormit prea 
mult, și (fise că pote lesne să umble, mai 
cu semă pe acolo, prin erba cea verde. 
Atunci trăzni aprope de tot de ei.

Amândoi începură să facă la cruci 
mereu și să se roge la maica Domnului și 
și la toți sfinții. Nu se uitau la ploia, care 
turna cu găleta pe ei, pe când fulger peste 
fulger brăzda cerul, și trăznet după trăz- 
net urma. Un pom fii trăznit mai dinain
tea ochilor lor și făcut pulbere pănă la ră

dăcină. Ploia cea mare stinse flacăra, care 
începuse a se ridica în sus, îneca câmpie 
și drum și livedl. Ilena simțea, că’i face 
bine noroiul cel adânc și mole prin care 
mergea și oare îi vindeca piciorul mai bine 
ca ori-ce; âr de frica fulgerelor se agăța 
tremurând de Bucur, și’șl ascundea obra
zul la pieptul lui.

Bucur se gândea, ce-or fi făcând oile 
lui pe așa vreme. Se gândea, că pote ju
mătate turma fusese trăsnită și băeții or fi 
fugit, căutând să-’șl apere pielea. Din fe
ricire furtuna, chiar cea mai tare, nu ține 
vecinie și lasă după ea bieților călători ră- 
core în aer și la piciore.

Dâr e rău, când nu sci încătrău s’o 
apuci, și de-ore-ce acum începea să însă- 
reze, ei se gândiră și par’că aveau o greu
tate pe inimi. Trebuiră să se întorcă erăși 
în pădure, sub un brad uriaș, unde locul 
rămăsese uscat, căci ploia nu putuse răzbi, 
și unde puteau găsi căpșuni, ca să-’șl as
tâmpere fomea, care începuse să le slăbescă 
puterile, și deci să le facă drumul mai ane
voios. Nici diua a treia nu avură nici un 
folos.

Săra ajunseră la Dâmboviță.
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din Bucovina, cuvinte, pe cari învă
țătorii români și din alte ținuturi ar 
fi bine să și-le pună la inimă:

Ce are se fiă odată nemul nos
tru românesc, de asta au se dea 
semă învățătorii români, pentru-că 
ei cresc copiii români din frumbsa 
grădină a Bucovinei.

Dăcă ne uităm astădi împreju
rul nostru, vedem numai rbde bine
cuvântate de ale învățătorilor dela 
școlele poporale din sate și din orașe, 
căci numai învățătorii sunt aceia, 
cari au sădit în peptul nostru dra
goste nestrămutată cătră legea stră- 
moșescă; numai ei sunt aceia, cari 
au împlântat în mintea și în inima 
nbstră dragoste neclintită cătră nâ- 
mul și patria nb3tră, și în urmă tot 
învățătorii sunt aceia, cari ni-au în
vățat în copilăriă, ca să ne iubim 
limba, ce am moștenit’o dela moșii 
și strămoșii noștri, cu totă dragostea, 
și s’o păstrăm ca ochii din cap.

Și decă avem noi în fiiua de 
astăfil omeni de ai noștri, cari se 
luptă cu trup și cu suflet pentru t< t 
ce este al nostru, apoi pentru asta 
avem de mulțămit mai cu semă în
vățătorilor, pe cari i-a însuflețit pro
nia cerescă, ca să delăture și să în- 
cunjure nevoile din mijlocul popo
rului nostru.

Și decă voim mai departe să 
trăim și să arătăm lumii, că avem 
putere de vieță, er nu să perim în 
-crâncenul vălmășag pentru traiu, 
■atunci trebue se ne apucăm de cu 
buna vreme de muncă. Ca să putem 
însă trăi în mijlocul puhoiului aces
tuia mare de limbi și de nemuri 
streine, ce au pribegit și pribegesc 
tot hojmă pe .la noi, trebue să ne 
luminăm.

întâia lumină, de care fiă-care 
om trebue să aibă parte, este lumina 
șcdlei. Șcbla este grădina cea mare 
a poporului nostru, în șcblă sunt 
cele mai scumpe odore ale nemului 
•nostru, și acele odbre scumpe sunt 
copiii Românilor, căci nu odată se 
aude fiicendu-se, că copiii îs averea 
Românului.

Copiii sunt dați pe mâna învă
țătorilor din versta lor cea mai fra
gedă. Decă învățătorii sunt iscusiți, 
atunci poporul, ce trăesce acuma, 
pâte se se uite cu nădejde la viito
rul nemului său.

Mulțămită lui Dumnezeu sfân
tul, țărișora nostră are tare mulți 
învățători eșiți din sinul nemului 
nostru, cari de cari mai iscusiți, cari 
fie cari mai cu tragere de inimă la 
Împlinirea datoriilor lor. Ne putem 
;mândri, că noi am înaintat binișor 
pe calea luminării. Deră luminarea 
și înaintarea nemului nostru în ase
mănare cu celelalte nemuri străine, 

este încă de tot mică. învățătorilor 
de acuma le este dat prilejul să 
arete lumii, că poporului român din 
Bucovina i-se cade să aibă o sârte 
mai bună. Domnilor învățători! Acum 
ori nici odată să arătați lumii, că 
sunteți învățători în t6tă puterea cu
vântului și că aveți destulă bună
voință de a făuri sermanului popor, 
din al cărui sîn vă trageți, o 
sârte mai bună. Fraților învățători! 
Gândul vostru să fiă tot-deuna ațin
tit într’acolo, că din copiii români, 
ce-i cârmuiți, să faceți bărbați voi
nici pentru țeră și nem.

îndemnați, încurăjați, sfătuițl pe 
părinții copiilor din tâte satele, ca 
să trimită băețiii cei mai buni de 
cap la șcâlele mai înalte, eră pe 
ceilalți să-i dea la ciobotăriă, covă- 
liă, rotăriă, curelăriă, croitoriă, lă- 
cătușiă, teslăriă seu și la alte meș
teșuguri. Timpuri grele am ajuns și. 
decă nu ne-om urni acuma din loc, 
ca mâne vom trebui să fim străini 
în țâra nostră. Multă avere am pră
pădit, suntem săraci și copiii noștri 
ni sunt averea cea mai mare. Să o 
păfiim, ca ochii din cap!

Nu uitați, fraților, că menirea 
vâstră este mare. Nu uitați, că bi
nele, ce-1 faceți unuia seu altuia din
tre ai noștri, e făcut pentru întreg 
nemul românesc, și mai mare bine 
nu seim de se află pe întregă fața 
pământului, decât crescerea și lumi
narea copiilor poporului aceluia, de 
care te ții și tu.

Pelagra.

Una din bâlele cele mai straș
nice și mai întinse din poporațiunea 
dela țâră este pelagra. Toți cei ce 
8’au ocupat de sănătatea țăranului 
nostru au avut, din nenorocire, prâ 
adese-orl prilegiul a se întâlni cu 
acâstă bâlă urîciosă și mult păgu- 
bitore pentru temelia statului român, 
din acâstă pricină am crefiut, că 
este bine, să cjicem câte-va cuvinte 
asupra ei, precum și asupra mijlo- 
celor de a o preveni și a o com
bate, dând câte-va sfaturi sănătose 
celor amenințați de ea și celor che
mați a supraveghia și îmbunătăți 
starea sănătății poporului românesc.

Pelagra este cunoscută în po
porul nostru sub numele de pârlelă 
(Muntenia), leprică seu liprică (Mol
dova).

Mai toți învățații, fiic pela
gra se datoresce hrănitei cu porumb 
stricat. Ea nu este o bălă numai 
de sărăcie; nu se produce nici odată 
pelagra în țările în cari nu se mă

nâncă porumb. Tot ast-fel ea nu 
provine nici din arșița sorelui, căci 
acolo unde lumea abia pote trăi de 
căldură nu se vede acâstă bălă.

Credința nâstră este, că pela
gra provine din otrăvirea corpului 
omenesc cu porumb stricat. O prac
tică de mai mulți ani la spitalele 
rurale ne-a arătat, că atât locuitorii 
bogați cât și cei săraci, sunt de o 
potrivă atinși, căci în privința hra
nei tâtă lumea scie, că fruntașul sa
tului mai de loc nu se deosibesce 
de cel calic. Am vefiut omeni bo
gați, buni gospodari, cum se fiice, 
cari nu cumpără porumb nică-odată, 
cari au vitele lor de lucru și pă
mânt îndestulitor pentru întreține
rea familiei lor și pentru alte tre
buințe, am vefiut chiar preoți, cu 
dare de mână, cari sufer tot așa ca 
și cei ce n’au nimic și cari trăesc 
din mila altora, și acâsta numai din 
pricină că se hrănesc cu porumb 
stricat.

O dovadă mai bună despre 
acesta este și împrejurarea, că cei 
mai mulți bolnavi de pelagră se 
văd în anii cari urmâză recoltelor 
rele de porumb. Tot-deuna când po
rumbul să culege necopt, fiă din 
causa nepriceperei și răului obicei, 
fiă din pricina timpului, și dâcă 
acest porumb necopt se asvârle în 
podul casei, în pat sâu în coșar, el 
se mucezesce și se strică. Mămăliga 
făcută de făina dată de acest po
rumb este cenușie nâgră și ama
ră, așa de amară și de rea, încât 
nici porcii, după spusa proprie a 
âmenilor, nu vreu s’o mănânce, ceea 
ce nu-i împedecă a o mânca ei și 
copiii lor. Nu vrea Românul să 
cumpere când are, și tot ce-1 îngri- 
jesce este numai să aibă; bun sâu 
rău, el mănâncă, căci așa i-a dat 
Domnul!

Dintre tâte părțile anului, pri
măvara și vara sunt cele mai priin- 
ciose pentru desvoltarea pelagrei; 
tâmna scade și ierna se ascunde 
pentru a isbucni în primăvara vii- 
târe. Cea mai bogată în pelagră 
este luna lui Cuptor.

Din cele fiise pănă aci resultă, 
că pârlâla se datoresce unei otrăvi 
ce se na8ce din porumbul stricat. 
Care este acâstă otravă? Unii în- 
vățațl au crefiut, că ea n’ar fi alt
ceva, decât ni ace ciuperci fârte mici, 
mici de tot, cari s’ar desvolta în 
mucigăiala porumbului necopt, ciu
perci numite de Franțuzi verdet, er 
de Italieni verderamo. Astăfii cei mai 
mulți susțin, că otrava este un al- 
caloid numit pelagrazeina, care se 
nasce din porumbul necopt sâu rău 
ținut. Acâstă otravă este fârte pu

ternică, încât nici prin fierbere nu 
piere, din care pricină vine și pri
mejdia mămăligei preparate din ast
fel de făină otrăvită.

Pelagra atinge atât bărbații 
cât și femeile, pe copii ca și pe 
âmenii mari.

f>ă vedem acum cari sunt sem
nele acestei bâle, cum se arată ea?

De obicei pârlela trece prin trei 
grade sâu periâde, I, II și III. Dâr 
aceste grade nu sunt bine lămurite 
și de multe-ori nu se urmâză așa 
regulat, ast-fel că la unii băla în
cepe într’un fel, er la alții într’alt- 
fel. Din acâstă pricină noi ne vom 
mulțumi în a spune, că semnele pe
lagrei sunt de trei feluri: cutanate, 
digestive și nervâse.

Semnele cutanate sâu mai bine 
fiis ale pielei sunt un fel de pârlâlă, 
de unde și numele bolei în popor; 
care pârlâlă se arată pe acele părți 
ale corpului cari sunt isbite de lu
mina și căldura sdrelui, adecă: frun
tea, umerii obrazului, nasul, sgârciul 
urechei, gâtul și câfa, pieptul, mâ- 
nile pănă la cote și piciârele în sus 
de glesne. Acostă pârlâlă se ivesce 
în tot-dâuna odată cu primăvara și 
nici odată iârna. Pielea începe a se 
înegri, se pătâză, se usucă, devine 
lucie, se crâpă (plesnesce), apoi se 
acopere de nisce solzi ca tărîțele și 
se presară de nisce bubulițe de cu- 
lore mai mult sâu mai puțin închi
să. Alte-orI se ivesc nisce bășicuțe, 
ca de arsură, pline cu un fel de 
apă, cari se sparg și se scurg, lăsând 
în urma lor nisce răni roșietice și 
și fârte durerâse.

Semnele digestive sâu ale cana
lului mâncărei sunt multe: căptușala 
gurei și a limbei se înroșesce. ples
nesce, se deslipesce ori se acopere 
de bășicuțe cari se sparg și lasă 
răni puțin adânci. Bolnavul simte 
un fel de arsură și o uscăciune, care 
se întinde în jos pănă la capul piep
tului ; el este chinuit de o sete, pe 
care nu o pâte potoli; scuipită mult; 
are rîgăituri, durere în furca piep
tului, vărsături, urinare de sânge. 
Pofta de mâncare la UDii este fârte 
mare, ar mânca cât ursul, după 
propria lor spusă.

Semnele nervose sâu ale simțirei 
sunt: greutate ori durere de cap, 
amețâlă, vederea slăbită, împăien- 
ginită, alte-orl bolnavii ved scântei 
verfii; aufiul turburat, aud diferite 
sgomote de clopote, lovituri de cio
can, împușcături, huet de moră și 
mai cu osebire țîiturl de greerl fun 
bolnav în tâte fiilele mă poftea 
să-’ml apropiu urechia de a lui, ca 
să aud cum îi cânta greerii), un fel

Bucur se puse jos pe o petră și plân- 
;se. Se simți părăsit de Dumnezeu și pe
depsit mai pe sus de ce putea el îndura.

Der când bărbatul slăbesce, dragostea 
dă femeii puteri uimitore.

Ea îi povesti, cum s’a mai întâmplat 
>și altora de ’și-au pierdut turmele și le-au 
,găsit, și cum la urma urmelor, de ar fi ea 
în locul lui, ar întră la alt stăpân și ar 
pădi chiar porcii, ceea ce pentru un cio
ban e înjosire mare, dâr ea ar pădi și por- 
.cii, numai să rămâe lângă el. In sfîrșit îi 
■spune, că se duce să se scalde în rîul cel 
.frumos, cătră care se și coborî. Der mai 
înainte de a-se desbrăca, chemă pe Bucur 

.și îi arătă un mielușel, care zăcea lângă 
apă trăgându’șl sufletul.

Ea îl luă în brațe și-’l duse în sus 
pe mal:

— Unde e unul, trebue să fiă mai 
mulți, dise.

— Der de unde scii, că e al meu?
— N’ai nici un semn după care să-’l 

cunoscl ?
— Ba da, dâr vedl, că e nopte.
— Atunci să așteptăm pănă la fiiuă. 

.Pote o putea să scape.

II luă ușor în brațe și îl duse pănă 
la marginea apei, îi ținu piciorușele în 
apă și cu manile îi duse apă Ia gura, care 
îi ardea. Sărăcuțul, par’că îșl veni în fire 
o clipă, pe urmă se întinse odată, și muri.

II puse jos cu mare îngrijire și se 
scălda de se răcori, lucru care îi făcu mult 
bine. Sili și pe Bucur să se scalde și el. 
Dânsul se rușina, că avusese slăbiciunea de 
plânsese și adormi puțin. Când se făcu 
diuă, se uitară la miel și Bucur îl recu
noscu; atunci dete un țipet de bucuriă. 
Apucară pe Dâmboviță în jos și mai găsiră 
mai mulți miei morțl, tot cu semnul lui. 
Pe cei, cart mai suflau, Bucur îi puse în 
dăsagl și Ilena luă unul pe umeri.

Ast-fel mergând ajunseră într’o pă
dure adâncă și mare de mai multe poștl 
și dâsă de nu puteai pătrunde în ea. Der 
ei merseră tot de-alungul Dâmboviței, ca 
să nu’șl pierde drumul. De-odată aufiiră lă
trături de câni, și patru câni mari se re- 
pediră la ei, și cum îi vădură începură a 
sări împrejurul lui Bucur, a-se gudura, a 
da din codă, a’l linge de nu mai putea 
nici să se apere. Pe urmă mirosiră pe 116- 
na și se bucurau. Se vede, că le plăcuse.

După aceea eșiră la ivelă băeții, cam 
cu frică. Li-se vedea pe față îngrijorarea, 
ca nu cum-va să-’i prindă cu vre-o greșală 
și să se pomenâscă cu Domne ajută. Der 
ce erau să facă? Se speriaseră și ei când 
aufiiră strigătul: „Vin Ungurii !u, și atunci 
li-s’a părut, că n’au să potă fugi destul de 
iute și de departe; pierduseră în adevăr 
multe oi pe drum și le fusese cu atât mai 
frică, cu cât gândiseră, că pe Bucur îl prin
seseră și’l omorîseră seu îl trăsnise de sus 
furtuna. Bucur asculta și nu dise nici o 
vorbă. Nici că putea să vorbesca, când îșl 
văcju oile, care se strînseră împrejurul lui 
sbierând.

Băeții dăduseră lapte și caș Uenii, și 
aprinseră iute focul, puseră căldarea pe 
crăcane și făcură mămăligă, învârtind’o cu 
un făoăleț curat pănă ce se întări, ca un 
cozonac, o resturnâ pe o foie verde, și o 
mâncară cu plăcere, rupând fiă-care pe 
rând câte-o bucățică, cu multă bună cu
viință și cumpătare.

— Bucure, dise Ilena, gândul tău e 
la armată. Intorce-te în munți, eu rămân 
acilea cu oițele pănă te’i întorce.

El se învoi cu recunoscință și pleca 

er numai decât. Afla însă curând, spre 
amara’i des amăgire, că Ungurii fuseseră- 
bătuți, respinși, că le aruncase în strîmtorî 
tote stâncile pe capete, tocmai cum se gân
dea el să facă, și că au fost puși pe fugă 
înapoi, de unde veniseră. Scârbit de tote 
acuma, și, cum se întâmplă tot-deuna, că 
un suflet copilăresc caută să-’șl verse focul 
asupra cui-va, se plânse tot lungul dru
mului de Ilena, care (ficea, că fusese totă 
vina nenorocirei lui. Nu mai putea să o 
iubâscă nicl-odată și vrea să-’i spuie, să 
plece dela el și să se ducă de unde venea, 
când se oprise pe marginea drumului și’i 
aruncase flori în obraz. Și pe urmă cine 
scie, dâcă era fată cinstită? Vrea să se 
soape de densa și să n’o mai vadă nici
odată. Cu aceste hotărîrt în cap trecu în
cet prin pădurea de-alungul Dâmboviței. 
Nu se bucură de loc, când îșl aufii oile și 
când îi săriră cânii înainte; nimic nu-’i 
mai făcea plăcere în fiiua frumosă de Mai. 
Der când îșl ridică ochii, o văfiu ivin- 
duse înaintea lui nespus de frumosă și 
privindu’l cu sfială, jf&ră să fiică un cu
vânt.

— N’au mai avut ei nevoe de mine 
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de strînsură în furca pieptului, du
reri pe șira spinărei, prin mâni și 
picidre; alte-ori sgârci la pulpe și 
furnicături în palme și tălpi cu ar
sură, slăbiciune în tot corpul și mai 
eu semă în piciâre, de unde și greu
tatea la umblet, omul merge ca și 
cum ar fi beat, când într’o parte 
când într’alta. In cele din urmă bol
navul devine trist, nepăsător, tăcut 
și nu se mai ocupă nici de sine, 
nici de ai lui, nici de ale muncei, 
stîrșind prin a și pierde mintea, prin 
nebuniă.

Nebunia este de mai multe fe
luri: unii ’și-iau câmpii, umblă în 
nesciință din loc în loc; alții stau 
locului, nemișcați, cu ochii țintiți 
la pământ, cu manile pe piept, plân
gând seu vorbind cuvinte fără șir 
și neînțelese, unii se închină, se 
rdga și cântă bisericesce tbtă 4iua j 
alții sunt neastemperați, resvrătitori, 
bătăioși, se desbracă, își rup haine
le, sar, fug; unii se aruncă în apă, 
se înecă, alții ’șl taie gâtul cu ce 
le vine în mână, numai ca sâ scape 
de chinul, în care au căcjut. Nu tre- 
bue se uităm, că sunt unii nebuni 
pelagroși fbrte primejdioși, cari sar 
la omeni ca să-i lovescă; alții să
vârșesc chiar omoruri, crecjendu-se 
urmăriți cine scie de cine.

După un an, doi, trei, seu mai 
mulți. bolnavul devenind din ce în 
ce mai slab, piere sleit de tote pu
terile, dâcă nu cumva ș’a curmat 
singur cailele. Acesta este tristul ta
blou al pelagrei, care isbesce într’un 
mod așa de cumplit poporul român.

(„Apăr. săn.u)

Din vieța animalelor.
Calul-, măgarul-, catârul; boul-, vaca; 

cia ; capra; porcul; cănile și pisica.
Odată celebrat în cartea lui Job, 

cântat de preotul arab Eldemeri, esaltat în 
prosă frumosă din partea lui Buffon, calul 
este, fără îndoială, cel mai întrebuințat din
tre animale. Servul bogăției seu ajutorul 
miseriei, el represintă activitatea umană în 
tote gradele. Lui aparțin stradele și bule
vardele, căile și drumurile, fiă că târăsce 
în tote felurile mersului un cupeu, seu un 
călăreț, pe care ’1 duce le preumblare, in
tr-un galop studiat; fiă eră, că trage o 
căruță prea mult încărcată, seu că ajută, 
cu ochiul stins și capul în jos, la remor- 
carea unei șalupe. Și apoi, când e bătrân, 
usat, și i-se pot număra costele, el more 
muncind, și ne lasă resturile sale întrebu
ințate de industrie sub două-fiecl de forme 
diverse.

*
Mai puțin iute, de mică valore, mai 

urît decât calul, măgarul îl înlocuesce și

Nimeni n’are nevoie de mine acum, îi clise j 
el. Și tu ești, tu ești de vină!

— Atunci să plec, dise densa; sciu 
eu bine, că nu’țl mai sunt dragă, plec în
dată.

Atunci simți el, cât de singur și de 
nenorocit are să rămâe.pe totă vieța: tur
ma ’șl-o pierduse, în nici o bătaie nu se 
luptase și acum era să gonescă și pe fata 
care’l iubea!

— Ce’țl mai trece acum prin minte, 
fiise el, fără să se uite la ea; pote tu nu 
mă mai iubescl pe mine.

— Eu? Bucure, eu să nu te iubesc?.. 
Sci tu bine, oă nu spui drept. Der pentru 
că eu am fost de vină, că ești acum ne
norocit, ia uite-te,' ce am făcut! Și’i arată 
o cruce, ce făcuse din trei bucăți de petră 
ou ajutorul băeților.

— Der cum ai făcut’o ?
— Am pus măgărușii de ne-a tîrît 

pietrile, pe urmă le-am cioplit nițel, după 
aia am pus trunchi de copaci bătrâni unii 
peste alții și am făcut un fel de schele, pe 
cari am ridicat pietrile ale mai grele.

— Așa fată ești tu! strigă Bucur, și 

nu-i este rival. Energia sa și răbdarea de 
mâncare și băutură sunt la fel cu docili
tatea și paciența sa. El face tote lucrările, 
ce i-se cer și nu se opune decât, când îi 
lipsesc puterile. Este,, fără contradicere, 
animalul care face cele mai multe servicii, 
costând puțin. El este iritabil, păstrăză 
ură, der tote acestea nu sunt causate de
cât când e poruncit într’un mod brutal, 
încrucișat cu epa, măgarul produce catâ
rul, remarcabil, mai sâmă prin siguranța 
piciorului său. Fără el, țările muntose ar fi 
cu totul impracticabile. Nu trecură ore 
Hanibal și Bonaparte, Alpii, călare pe el?...

*
Ce servicii ne aduce boul agriculture!? 
Ne ajută la esploatațiunea pământu

lui la transported de producte, carălor de 
tot felul, și mai mult, încă el aprovisionăză 
cu carne piețele nostre; după o vieță de 
muncă, el este îngrășat cu o alimentațiu- 
ne intensivă, servindu-ne nouă înșine ca 
hrană. Der vaca ? Ce bun animal! Câte 
familii, care locuesc la țeră, își găsesc 
mijlocul de esistență prin productul unei 
vaci, condusă în timpul verei, spre a pasce 
de-alungul șoselei și stufișurilor: nutrită, 
în timpul ernei, cu foi și erburl uscate, 
strînse câte puțin din di în fii în timpul 
verei.

*
Afară de carnea sa, atât de plăcută 

Turcilor și Musumanilor în general, ăia ne 
furniseză lâna, acestă lână Merinos atât de 
frumosă, decretată de modă.

*
Capra, vaca săracului, dă puțin, însă 

costă și mai puțin, trăind pe locurile pără
site, seu pe marginea unui șanț, care am
bele ’i servesc de pășunat, și acolo găsind 
bun ori și ce, până și plantele veninose, 
care nu au nici un efect supra ei.

ft

Porcul, pe care Monselet l’a căutat 
într’un vestit sonnet, e bun de mâncare 
din vârful nasului pănă le estremitatea 
labelor. El este un calomniat, i-se impută 
murdăria sa. Sărmanul animal, decă e mur
dar, este din causă. că nu pote face altfel: 
el se tăvălesce în apă murdară, fiind-că nu 
are alta. Murdar? El e mai puțin murdar 
decât mulți omeni, cu care trăesce. „Mur
dar trebue să fiă porcul acesta, pentru a 
trăi cu omenii aceștia14, dicea într’o fii, 
Victor Hugo după ce întrase intr’o colibă 
de țăran, în care un porc împărția culcu
șul infect al locuitorilor acelei colibe.

❖
„La început Dumnedeu făcu pe om 

și vădăndu-1 atât de slab îi dădu cânele11, a 
fiis Toussenel. Elogiul aceluia, pe care l’au 
numit din fericire „un candidat al umani- 
tăței“ nu mai e nevoie de făcut. Fiă că 
păzesce turma, fiă ce păzesce casa, că ve- 
năză, că resboesce în contra animalelor 
vătămătore, cânele este cel mai bun, cel 
mai fidel tovarăș al omului. El pote dice 

eu vraem să te las. Spune-’ml, ce ași putea 
să fac, să-’ml răscumpăr păcatul, să îndrep- 
tez nedreptatea, ce era să săvîrșesc ? '

— Pune o învălitore peste crucea mea 
și ziduri prin prejur, ca să fiă ca o bise
rică.

Bucur nu aștepta să-’i mai fi-că Ilena 
încă-odată, și zidi cum putu el o biseri
cuță. Der când se mai îmbogăți fu fericit 
cu Ilena lui, zidi o bisericuță chiar frumo
să pe același loc, și bisericuța se vede și 
astădl și se chiamă biserica lui Bucur; turla 
îi e mică, și peste turlă are un acoperiș, 
care semănă cu o ciupercă de pădure, er 
în jurul bisericii iute s'au clădit case, cari 
s’au tot înmulțit; și s’au clădit încet, încet 
încă trei sute de biserici, ast-fel încât pă
durea a pierit și în locul ei s’a ridicat un 
oraș mare, căruia îi dice Bucuresci, după 
numele lui Bucur ciobanul, care își duse 
mereu copiii în bisericuță și le istorisi, cum 
hunul Dumnefieu ’i-a trimes pe mama lor, 
în loc să-’l fi pedepsit, cum ar fi cerut el, 
și cum nu trebim să înceteze de a-’i mul
țumi Lui litru fiă-care câs vesel și liniș
tit al vieței.

cu mândrie stăpânului său, că amicii aces
tuia îl părăsesc unul după altul: și dăcă 
va mai rămâne unul, el va fi acela.

*

Ge tip perfect de eleganță, ce model 
de curățeniă minuțiosă este pisica, singurul 
animal, pe care îngrășarea nu’l diformă! 
Intr’acest timp de revendicațiunl afară din 
cale, ea ar avea dreptul de a reclama pen
tru ea prioritatea descoperirei proprietăți
lor desinfectante ale cenușei. Rolul ei ?' A 
curăți casa de rofiătorele, ce o infecteză.

P 0 V E T E? '"

Cidrul. Cidrul se produce din 
măr, precum vinul se produce din 
strugure, zâma mirosi tore a mărului 
fermenteză, precum fierbe mustul de 
strugure și produce băutura „cidrul". 
Precum vinul nu este de-o calitate 
superibră numai dintr’un soiu de stru
gure, tot așa nici cidrul nu se pro
duce prea bun, numai dintr’un soiu 
de măr; pentru aceea producătorii 
de cidru Introduc în prese trei so
iuri de mere: dulci, amare și acre. 
Amestecul celor trei varietăți de 
mere dă o băutură plăcută, alcoolică 
în de-ajuns și care se pbte conserva 
mult timp. Este sigur, că reușita mai 
depinde și de epoca și timpul cule
sului merelor: se fiă merele copte 
și timpul uscat. Merele culese sunt 
păstrate, ca se nu mucezăscă pe 
gratii, în influența curenților de aer. 
Când merele sunt adunate, se sdro- 
besc cu mașini și în acestă stare 
sunt puse în tocitori, în cari se con
tinuă facerea cidrului după reguli 
anumite.

*
Fen aprins. Mai mulți profesori 

dela universitățile germane au făcut 
studii asupra acestei aparințe cu- 
ribse, și au constatat, că ffenul ud 
conține nisce bacterii (animale mici) 
cari împreună cu aerul causâză aprin
derea de sine a tenului, pe când 
fenol uscat precum și cel presat nici 
când nu se va aprinde. Bacteriile 
acele pot fi omorîte, decă se pre
sară pe ele sare. La strînsul tenului 
omul trebue deci să fiă forte pre
caut. Semnul, că. tenul are înclinarea 
să se aprindă, este, că începe a fu
mega, scade cu o treime din canti
tate, mirbsă la început aromatic, ca 
pânea prospetă său ca prunele fierte, 
mai tâi’4iu începe a da fum gros.

MULTE SI DE TOATE.
3

Sfîrșitul k:mei.
Nu se vorbesce de alt-ceva în Berlin, 

decât de o broșură apărută de curând, și 
care este scrisă de preotul Baxter, un teo- 
logian din cei mai erudiți competențl. 
Autorul prefiice într’un chip formal, că 
sfîrșitul lumei va fi la 23 Aprilie 1908. 
De acum pănă atunci vom vedă un 
mare răsboifi. în 1897; ivirea în 1899 a 
unui nou Napoleon, ca rege al Greciei și 
al Syriei; în 1904 un cutremur înspăimân
tător și în Martie 1908 într’o Joi la 3 ore 
după amădl, (după ora din Ierusalim) și la 
ora 1 și 33 (după ora din Berlin), se vor 
strînge la un loc 14.400 de aleși, care nu 
trebue să moră. Apoi va ave loc un mare 
cataclism, care va prăpădi totă suflarea de 
pe globul pământesc. Aceste profeții au 
produs în Germania o forte mare emo- 
țiune.

*
Educatîunea soldatului rus.j

Generalul rus Dragomirov, a cărui 
reputațiune este atât de întinsă prin influ
ența, ce esercită asupra educațiunei morale 
a soldatului, a grupat, într’un ordin de 
comandament, pentru fiă-care armă un nu
măr de precepte militare, care să fiă cetite 
trupei întrunite. 'Aceste maxime, redactate 
într’un stil concis, de natură a isbi spiritul 
soldatului și a se tipări'solid în memoria 

lui, par cu totul proprii a desvolta călită-- 
țile indispensabile unei armate, care vrea- 
să învingă disprețul morței și solidaritatea 
cea mai strînsă.

Etă maximele privitore la pedestrime:
— Nu-țl arde fără folos cartușele: 

trage rar, der ochesce bine.
— Aruncă-te cuîndrăsnălă asupra vrăș

mașului, fără să te uiți îndărăt; altfel este 
morte și înfrângerea.

— Decă vrășmașul atacă, trage, nu 
te clinti din loc nici de o palmă, pe cât 
tot mai ai puțină putere.

— ț)ece seu cincl-spre-fiece omeni, cari 
năvălesc cu baionete, fac cât o sută de 
vrăjmași.

— In cas de atac fără veste din 
partea vrăjmașului, acela este un vitez, care- 
strigă cel d’întâiu „ura!“ și se repede la 
batalione.

— Rușine celui, care într’un asalt ge
neral, va întârdia să esă din adăpostul 
său.

*
Elefantul alb.

In țera Siam din Asia și astădl este1 
privit elefantul alb, ca atribut al demnității 
regescl. Prețul lui zace într’aceea, oă să află 
forte rar. îndată ce apare vr’unul, se tri
mite după el cel mai sprinten elefant îm- 
blânfiit. Venătoria nu se finesce, pănă ce 
elefantul alb nu-i prins. După aceea se lăgă 
între doi elefanți blândl și sstfel se duce 
la Bangkok. Gel ce-’l prinde, capătă nobi- 
litatea și un mare dar în bani. De present 
regele din Siam posede cinci elefanți albi, 
dintre cari unul nu e mai mare decât un pony 
(cal mic). In fiă-oare fii aceste animale se 
duc la scăldat. Numai de două ori în an 
apar ei la festivități mari de ale regelui, și 
când se primesce vr’un ambasador străin, 
ei sunt postați într’o liniă.

*
Orele de muncă Ia animale.

S’a fiis, că cel mai mare păcat al omu
lui ar fi lenea. Der mângăerea și scuza lui 
e, că pare a împărtăși acest păcat cu tote 
animalele din lume. Cel puțin acăsta ar 
reuși din esperiențele întreprinse de învă
țatul engles Stewart, îu scopul de a-se în
credința despre numărul orelor, pe cari ani
malele le consacră dilnic muncii. '

Esperieuțele d-lui Stewart au început 
asupra șobolanilor, șorecilor si veverițelor,, 
tot animale în aparență forte vide și ac
tive. Aceste animale au fost închise în nisce 
colivii circulare, astfel dispuse, că cea mai 
mică mișcare a animalului determină o ro- 
tațiune a coliviei.

Observatorul a constatat astfel, că șo
bolanii și șorecii își împart timpul în 12 
ore de odihnă complectă și 12 ore de 
muncă. Insă în acestă din urmă periodă,. 
fasele de activitate continuă arare-orl trec 
peste o oră și sunt despărțite prin inter
vale de odihnă de o durată aprope egală;, 
nu rămâne deci, îu realitate, decât o du
rată de activitate susținută de șese 6re.

Iarna, veverița nu luorăză într’un- 
chip e.prope continuu, decât diminăța, cel 
mult două căsurl. Une-orI își reia activi
tatea săra, timp de vr’un sfert de câs; res
tul vremii se odihnesce.

In sfîrșit s’a mai constatat, că aceste 
animale lucreză cu atât mai mult, cu cât 
presiunea barometrică e mai ridicată.

CiâAexxd.a.rW.iâ. septemâner.
IUNIE are 30 fii le. CIREȘAR.

țlilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 4 Păr. Mitrofan 16 Iustina
Luni 5 M. Doroteiu 17 Adolf
Marți 6 Visarion și Har. 18 Marcela
Mer. 7 S. m. Teodot 19 Gervasiu
Joi, 8 S. m. Teod. Str. 20 Silveriu
Vin. 9 S. Ciril Archiep. 21 Alvisiu
Sâ.m. 10 P. m. Timoteiu 22 Paulin

Cur>saa8 psețeă Brașov.
Din 15 Iunie 1895.

Bancnote rom. Gump. 9.52 Vend. 9.56
Argint roman. Cuuip. 9.48 Vend. 9.53
Napoleon-d’orI Gump. 9.58 Vend. 9.60
Galbeni Cnmp. 5.70 Vend. 5.75
Mărci germane Cump. 59.13 Vend. —.—
Ruble rusescl Cump. 129.- Vend. —.—
Lire turcescl Gump. 10.75 Vend. —.—
Scris, tone. Albina 5°/0 100.25 Vend. 101.25-



Nr. 124—1S95 GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 7

Bursa de mărfuri din Budapesta. Cursul !a bursa din Viena.
din 12 Iunie n. 1895.

S e m i n} 0

a
* M - 75 0
5 *

Piațnl pe*
100 ohilogr.

dela | păn$

Grâu Bănățenesc 80 7.40 7.45
Grâu dela Tisa 80 7.45 7.60
Grâu de Pesta 80 7.40 7 45
Grâu de Alba-regala 80 7.40 7.45
Grâu de Bâcska 80 7.50 7.55
Grâu ung. de nord 80 .— •—

Prețul per
100 ehilgr.Semințe vechi 

ori noue

Să cară
Orz
Orz 
Orz
Ovăs 
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișqă

nutreț, 
de vinars 
de bere

bănăț. 
alta soin

coiul
pănu

Din 14 Iunie 1895.
Renta ung. de aur 4% .... 123.35
Renta de oorone ung. 4% . . . 99.50
Irnpr. căii. fer. ung. în aur 41/20/0 • 125.50
Irapr. căii. fer. ung. în argint4l/2°/0 103.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I, emis. 123.50 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.30
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.25
Losurlpent.ru reg. Tisei și Segedin. 148.— 
Renta de hârtie austr.........................101.30
Renta de argint austr......................... 101.30
Renta de aur austr.............................. 123.05
LosurI din 1860   156.75
Aeții de ale Băncei austro ungară. 1076.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 492.— 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 409.— 
NapoleondorI.................................. 9.64
Note italiene................................... 45.95

Giro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară.
Cassa ie bancă,, comisione 

si ie schimb>

NUSSEĂCHEB& BEER

Telefon 
Nr. 90.

Pro duete div. |
S 0 1 n 1

iJursul

del<\ până

8em. de trif. Luțernă ungur, 
francesă

36.— 41.-

roșiă 5i’- 64—
Oleu de rap. rafinat duplu -.— ~ •—

i

Oleu de in —. —

Uns. de porc dela Pesta 54.50 56.50
dela țâră —

Slănină sventată 47.-- 48.—

ch
il 0 afumată 49.- 49 50

Său —

8 Prune din Bosnia în buțl 9.75 10.25
din Serbia în saci 8.25 8.50

Lict&r slavon nou 17— 17.50
p. 

u

■X)

Ph

H
Nuci
Gogoși

bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
sârbescl

Miere brută _ w__ _ .—
>?

Ceară
galbină strecurată 
de Rosenau

—

Spirt brut
Drojdiuțs de spirt

Proprietar ? Di», Rfiuresianu.

Redactor responsabil; fâregorisa

Bursa de Bucurase
din 12 Iunie n. 1895.

SC OMPTUBÎ:

■Valoxi D
o

bâ
nd

a Scad.
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5u/u Ajr.-oct 101?/4
JBenta amortisabilă .... 5uo »1 5’ 99. V2

„ (Impr. 1892 . . . 5°/o lan.—Iul. 100. >/2
„ din 1893 5% 100.'/2
„ 1894 int. 6 mii. 5°/n Apr.-Oct, 96 —

ți „ (Impr. de 32. ’/2 mii. 4% lan.-lulie 88=/a
„ (Impr. de 50 mii. 4% h n 90.'/,
„ (Imp. de274 m 1890 n n 91.'/,
„ (Imp. de 45 m. 1891 4"/o )i ii 90 >/2
„ (Im. de 120 iul. 1891 4°/o n h 90 ’/,

Oblig. de Stat (Conv. rurale/ Mai-Nov. 102 V,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 n h 280—
■Oblig. comunei BucurescI 1883 50/0 ian.--lnl. 99.7/s

,, ,. din 1884 5°/o Mai-Nov.
, „ din 1888 5% lun.-Dec. —
„ ' „ din 1890 5'7o Mai-Nov. 97 '/2

Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/o lan.-lulie 97 7s
,, urbane BucurescI «°/o H H 102 ț3

JJ » h n 5u/rt // ff 91
n ii n Iași f0/o 94-’/8

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/c n n 96.-

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v —,_
Banca Națion. uit. div. 86— 500 într. v. 1572.
Banca agricolă.................... bt.O 150 v. 243.-
Bacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 394—
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 1J JJ 415—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 315.--
Soc. Rom. de Constr, uit. div.15 1. 250 H H 144. -
3oc. Rom. de Hârtie uit. — 100
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 n n 96—
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. C 200 —.—

„ „ 2 em. u. d. 0 100 d “7.
Soc. de fur. militare u. ci. 60 lei 3(X --
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30,, ' Uk c îl 3>
Societ. p. const, de Tramways •20; 5 »

-- ,---
10 trancl aur -- .—

0© îaeMHăl 

casa din Prund Nr. 1388, 
proprietatea Biaericei St. Nicolae din 
Brașov (Scheiu), pe am SUI «ie «Iile 
este «le indairiat9 începând chiar 
de a$l. — Informațiunl dă D-l epi- 
trop STERIE STINGHE.

720,3-3

©OOOOO<3»<>OOOO<E>O«3>O®

Se caută ZJg 
în prăvălia de Manufactură a sub
scrisului un:

iffwețăeel Româos 
care cunâsce o limbă streină și se 
fia în etate de 13—14 ani.

Orăștiă (Szăszvâros) 1'895. 

9_3 Ion Lazaroiu.
©ooooooooooooooo®

5—10 florenFl
pe dî pot câștig-a

a genți harnici și soliei, | 
cari au numai a visita clientelă B 
privată. — Oferte a se adresa: ■ 
„HOLLAND41 poște restante Wien, R 

Hauptpostamt.

BRAȘOV.
Avem onore a recomanda serviciile nostre în tâte afacerile 

și transacțiile de bancă și anume:

Cninperăm și vindem 
monede de aur și argint, Ioslih, hârtii de valore indigene și streine, 

acții, scrisuri fonciare, obligații, după cursul 4i 1 ei.
A pnpdnm Q v 51 n Q11 r 1 la S5'yo din valorea cursului pe hârtii de
Aullllluill d i d 11 u UI 1 valore ale statului, scrisuri fonciare și priorități;

75°/o din valorea cursului pe hârtii de bancă și efecte ce sunt 
cotate la bursele din Viena și Budapesta cu dobândă moderată.

Rescumperăm fără nici o detragere tot-feiiul de cupone.

Escomptăm # comerciale M și Mim incasso X®
tote piețele Europei cum și transociene.

EEsberâlil Checuri cu provisione mici pe tote piețele comerciale.

Primim towi 5 °!»
Pentru plasarea sig’liră «le capitale recomandăm s ori
ile fonciare cu 4‘/2 și 5%, din Sibiiu, obligațiile cu premii 
și 3% ale băncei hipotecare ungare și scrisurile fonciare 5% 
Institutului de economii din Arad.

ÂsiEiiram
Aflăndu-ne în relații strînse

SBâsaceâ ungare d'e escompt șâ schimb.
cută positie de a finali sa forte avaîltagios
de bancă.

aur
4% 
ale

Promese ia 
tote tragerile 

de loteria.

)

bn la tragerea cu câștigul cel mai
1 mic, pentru diferența cursului.

cu Filiala Transilvană a 
suntem în plă

tite transacțiunile

Comunicăm cu plăcere ori 
mafii și consilii con3ciențioae 

| de bancă și prin corespondentă.

și ce infor- 
în afacere

Revisie 
«le Sosuri 
= gratis. —

Sanca naț. a Rom. 5°/o Paris .... 2%
Avansuri pe efecte «’/o Petersburg . . 47,u/o
lașa de Depuneri 7’/2 Berlin .... B“/o
jondra .... 2u/„ Belgia .... a°/o
Ziena..................... 4°/o Elveția .... 3°/o

Cursul I osurilor private
din 12 Iunie 1895.

oump.
Basilica 8— 8.50
Credit .... 199.75 200 75
Clarv 40 fl. m. c. 51— 60—
Navig. pe Dunăre . 140— 150—
Insbruck .... 28— —,—
Lrakau .... 27.— 28.50

*Laibach .... 23.60 24—
’Buda .... 62.50 64.50
IPalffy .... 59.— 60.-
Crucea roșie austr. 17.50 18—

dto ung. . 11.- 11,50
dto ital. . — .— —.—

Rudolf .... 24.50 25 —
: 3alm .... 71.75 73—
Salzburg .... 28.— 29—
St. Genois 73.— 74—
Stanislau .... 42.75 46—
Trieitine 41/,0/ 100 m. c. 150— 155—

dto 4% 50 70— —,—
Waldstein 54— —.—
gerbesci 3% 19 50 20.50

dto de 10 franci 28 - 31 —
Banca h. ung, <l’/0 21.50 23.50

Nu se mai oferă
i in viață, nici-odată. ocasia 
| ca numai A te se |
J pentru **■ cumpere w

f-j o colecție splendidă de S
1 ciasornic! g-l 

de busunar Pri- ffl 
ma Anker- Re- □ 
montoir umblă g 
precis, și cu ga- E 
ranție de 3 ani. H9

1 lanț imi- 9
tație d’aur pan- K 
cer, cu inel! de B 
siguranță și ca- I 
rabină. 8

2 inele imi- g 
tație d’aur! cel J 
mai nou fason, 
și cu similibri- 
liant imit. Tur- K 
chis și rubine. H

2 nasturi de g| 
manjete, aurii ®

0 double, giloșate, cu mehanismii patentată. H 
■; 1 acti cu broșii pentru dame forte fru- H

S mosă, fason! de Paris!.
3 nasturi pentru Chemisette imitaț.

fl d’aur!. F
Tote aceste 10 obiecte practice costă g 

kl la olaltă numai fl. 4.35 er. Pe de-asupra g 
j! o surprindere extra gratis pentru suvenire M 

i,d la firma mea. “
' Comandați iute, pănă se mai află o- H

14 biecte, că astfel! de ocasie nu se mai ivește. H
Trimiteri se efectueză ori și la cine S

- cu rambnrsă. Cui nu-i convine obiectele ■ 
m primesce banii îndărăt!, așa că pentru cum- Kj 
L perătorii este eschis! ori și ce Risico. ; j

Se pote cumpăra dela unica firmă de s! 
ț ciasornice

Alfreiî Fischer, i|:j
li 660,3—6 Wien I. Adlergasse 12.

s

I I
Mijlocul! celh mai bună și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

lorîi precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutul! și plăcutul!

„Di*> Rosa’s Lebens-Balsam".
Acestfi balsam! preparați cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

dultore se dovedesce ca forte folosiotrl în contra tuturor! greutățiloru de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitu, rîgăclei, congestiuniloru, haemorhoideloru etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acest! balsam! acum uni singurii și dovedit! medi- 
camentu de casă poporml* .

Sticla mare costă, 1 fL., mica 50 cr. 
Mii de scrisori de recnnoscință stau la disposițiă!

FIȚI ATENȚl!!!
Spre a evita înșelătorii, faci pe fiecine atentl, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singuri numai de mine este preparat! după receta originală, este 
învelit! în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulu ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din fărmacia „zum schwarzen Adler“, B. Fragner, Prag, 205—3“ în limba 
germană, boemă, ungari și francezi, și cari suntl provădute cu alăturata marcă a fa- 
bricei luată sub scutul! legali.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabil se pote procura numai în 

ZDeposit-ixl-fi. pxi3a.cipa.l-&. al-& pxod-vicătorvxlni

B. Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Ad!er“ Prag 205—3.

Iti Budapesta: la farmacia 1. von T’drok.
Tote farmaciile din Brașovul, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 

chia Austro-ungară au deposit!’ din acești balsam! de vieță.
Toții de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Praga
(E’xag-ex ■CTxLi-v-exsa.l-Ha.-uLssa.lToe)

unu medicament» sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută în 
contra tuturoru inflamațiuniloru, răniloră și umflăturilor^.

Acesta se întrebuințezi cu succes! sigur! la inflamațmnt, la stagnațiunea lap- 
tehii și întărirea țîțelorl cu ocasit nea îuțercării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiuni la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glanduleloru li nfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpul! cel! mai scurt! ; la cașuri îuse, unde s’a format! deja 
puroiu, absorbe buba și o vindecă în timpull cel! mai scurt! fără dureri.

n cutiore â 25 si 35 cr.
Fiți atenti!* •

De-ore-ce alifia de casă universală de Praga să imi- 
teză forte desl, fac! pe fiă-cine atent!, ca singuri numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu

mai atunci veritabilă, decă cutior -le din me'al! galbini, în cari se pune, sunt! înfășu
rate în hârtiă roșiă pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum să se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari sunt! provădute cu marca făbricei 
de mai sus!.

Balsam pentru aud.
(Gehox-E alsaxxx)

Cel! mai probată și prin multe încercSrl cel! mai temeinică medicamentă pentru 
vindecarea aucjului greu și spre redobândirea audului perdută. I Flacon I fl.

Losurlpent.ru
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14 i Stofe pentru rochii de dame
Bogat asortiment de stofe pentru haine de dame, bărbați și băețî, novitățl din 
urmă, țesături de lână și bumbac fdrte solide și fine cu prețurile fabricei în ori și ce cantitate, 

pentru Elveția 10 cr. OETTINGER & Co., ZURICH (Elveția.) p.Eiveția°iocr 
La cerere se ti imite franco bogata nostră colecțiune de mostre

----- Gravure de modă gratis.-------

I

Orele de cassă dela 3—I
V

Giro-Conto
la loaiLca

Austro-Ungară.
___________ /i

■ 
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„ALBINA»
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII 

FILIALA BRAȘOV
JIHIUBSCB depuneri spre fructificare J8 13110 iVIo

netto, solvindă însăși darea de interese;
SCDIltBZâ polițe comerciale Cil 5Vio;
BCCOrJâ împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CU [j0^ 
dnnnhidn j«x x x sub cele mal avantagiose(UfflUf! credite in cont corrent condiției;

UCCOrflj împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri Cil 6° oj 

cu prețurile cele 
convenabile 
în specialii de cele românesc!;

I r V f

onora

8-8

i i

ill

97
concesionat <lin partea autorităților competente 

BRAȘOV, (Transilvania) strada Sf. Ioan Nr. 31.

Cu deosebită stimă:
BIROUIi ..('î;VTEÎAL’-

Brașov, (Transilvania) str. sf. loan Nr. 31.
La orhce înformațiuni, ce se va cere prin postă din orî si 

ce țară, Biroul este gata a răspunde.

NB. Să se aplice marca trebuinciosă

Nr. 124—189o.

MMCÎuri
(înserțiuni și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
adminisiratîuni. In casuEă

blicăriî unui anunciu mai muît 
de odată se face scădementâ, 
care cresce cu câtu publicarea 
se face mai de mu!te"Ori.

Administrațiunea 
„Gazeta Transilvaniei.“

]]
-II

o 
fi

i

r

/ ’ X.
Cec-Conto
la postă
Nr. 505.

Sl

Biroul ie Plasare și Informațiuni
Centra?4

■jffi și vinde ™
indigene și străine,

BmWă dS WB,
flfnp 11Q7Q în moduli! celfi f-
Uluu UUZiu mai culantă ] 

esecuîâ în comisiune W-
ÎUCMliH magazine și locuri libere de depou

O

d)
N 
iH

O

mort și hârtii de vaiere 
BSCOmBtBZă ClljltasSk^ 

pXi cuddhb tt efecte române;
taffl si jlăti ^pi6S,din ?i 

fflsărcin de m
pe ten- 

I, toriuld 
său strada Gării IKr. 4S, care, situații nemijlocita lângă 
gara drumului de fierți de stata, e legata prin șine proprii cu 
acbsta și investita cu dreptula de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fierb de stata;

miininnpn în calhatea sa ca representanță principală a so- nfnțifn jJllllluuuu cietății de asigurare EQUITABLE din New-York UluiLu 
npntTH adirnrări no iriotfi sub condițiunile favorabile, parti- |)Uull u (1 uljl,ul (111 yU llulu culare a acestei societăți.

Onorabileloru administratiuni de fonduri si p. t. D-loru 
y y 1

capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare ie 5°^ ale „Albinei" 
ale căroru eupone să răscumpără semestrulu fără nici o 

detragerc, și cari se află de vcmȘare în cursul <|ilei a bursei 
din Budapesta, în piese de 500, 1O®O ți 3(100 de corone. 
Comparăndă cursurile și produsulu celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptulu, că

Scrisurile fondare „Albina" ie 5°|o 
suntu »<ți relativă cele mai ieftine șl totodată ni a i 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta. 

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celu puținii întreită a ipoteceloru pe basa cărora 
se esmitu, prin fondulu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200.000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.
V 4! - *

Subsemnatul am onore a aduce la cuuoscința onor, 
public, precum și vechei clientele a Biroului de Pla
sare, E. Bol tree, că am înființai un*

Biron de Plasare și mformațiuni
în Brașov, (Transilvania) strada Sft. loan Nr. 31.
Acest Birou se ocupă cu mijlocirea în servicii 

a personalului trebuincios pentru Magazinuri de ori
ce branșă, case particulare (private), Hoteluri, Birturi, Cafe
nele, Moșii si altele, precum și cu vânzarea de case și 
locuri virane, închirierea de odăi cu an, luna seu săptămâna, 
precum și cu orl-ce ce se atinge de acesta branșă.

La care ’mi voi da tote silințele de a servi on. clien
telă, cât se pbte de consciencios și prompt.

Invit deci pe On. public de a binevoi a mă 
cu cererile domnialor.

6rele de cassă dela 8—L
W Magazinul de ghete din fabrica Modlîng.

Magazinul de ghete din Modling
—== Brașov, strada Porți Mr. 48. =—

Public, ca este bogat asortat 
cu mărfuri none și de nou arangiat cu ;

ghete pentru bărbați, dame și copii.
Garanteză pentru mărfurile lucrate in fabrica din Mbdling, 

din material bun și solid, croelă elegantă, astfel că pbte cores 
punde tuturor cerințelor, fără temă de orî-ce concurentă de 
aceeaș branșe.-—Pe talpa fîe-cărei ghete este notat prețul fabricei.

Tot aci în localul alăturat la Magazin sunt la disposiția 
On. P. T. public 

haine gata pentru bărbați și copii, 
albituri bărbăteșcî și pălăriT, 

cumpărate dintr’o magaziă în desfacere, cari se vend CU orî-ce preț.
Cu profundă stima:

LBEBLICH.

Are onore a informa pe On.

6-12

*

ur Pentru fabricarea reală a mărfurilor garantăm, -w

O

©
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


