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Păreri despre Congres.
Brașov, 22 Iulie v. 1895

In tot decursul septemânei tre- 
:ute foile unguresc! s’au ocupat mult 
le întrebarea, că ore guvernul se 
iea ori se nu dea voia pentru ca se 
se adune congresul naționalităților, 
«onchiămat pe Sâmbăta viitbre în 
budapesta? Afară de ac6sta gazetele 
mguresci au cumpănit, fiă-care după 
;um a tăiat’o capul, însemnătatea 
i urmările, ce le pote ave mișcarea 
lin sînul popbrelor nema^hiare pen- 
ru „politica națională unitară11 a 
Maghiarilor.

Se înțelege, ca tdte foile ma
ghiare fără deosebire susțin, că ni- 
uințele de egală îndreptățire ale 
sațiunilor nemaghiare sunt fbrte pe- 
iculbse „ideei de stat național ma
ghiar11 și că de aceea trebuesc corn- 
>ătute fără cruțare și cu tote mij- 
ocele puterii de stat. Nu vom su- 
eri nicî-odată, Țic el0, ca cetățenii 
e se grupeze după națiuni deose- 
dte; noi cunbscem numai o singură 
ațiune și achsta este „națiunea una 
i nedespărțită maghiară11; asemenea 
iu xom suferi ca limba statului se 
ă mărginită în drepturile ei prin 
ceea, că s’ar da o mai mare în- 
reptățire limbelor popârelor nema- 
hiare în vieța publică de stat.

In tote aceste gazetele ungu- 
asci fără deosebire sunt una. Nu- 
lai foile „partidei poporale11 cato- 
ce s’arată mai prietinbse naționali- 
iților, inse nu în înțelesul ca se le 
ică vr’o concesiune de drept, ci 
umai în înțelesul ca să fiă tratate 
u 6re-care bună-voință între mar
inele și pe basa legilor de aȚl, cari 
sgî și așa sunt destul de asupritbre 
entru Români, Slavi și Germani 

destul de favorabile tendințelor 
e maghiarisare forțată. Scopul ce- 
)r din „partida poporală11 maghiară 
jte de-a amăgi ast-fel și a atrage 

pe partea lor pe așa cjisele naționa
lități, în speranță, că aceste le vor 
da ajutor la viitbrele alegeri, ca se 
pbtă ajunge eră-și la putere vlădicii 
și magnații, cari astăcj! sunt mult 
puțin înlăturați de falanga jidano- 
maghiară, poreclită liberală. In acest 
înțeles și cu acest scop contele Zichy 
și soți pretind a fi pentru egala în
dreptățire a „naționalităților11, ceea 
ce la ei însămnă, că noi se trecem 
pe lângă tigaia, în care se frige car
nea pentru ei, și mirosind friptură 
se rodem la cojile, ce ni-le mai lasă 
din grațiă.

Până și Evreii dela „Pester 
Lloyd“ sunt gata — cum vecjurăm 
—a „încuviința11 se ne numim „națio
nalități11 în ast-fel de condițiunl, nu
mai se nu ne între prin cap de-a 
pretinde parte drăptă la masa dom
nilor, ca „națiuni11.

Va se Țică, acolo, unde e vorba 
de al meu și al teu, de frângerea 
pânei, adversarii noștri sunt toți de-o 
zamă și părerile lor se deosebesc 
numai întru cât privesce modul de 
procedere și de tractare cu națio
nalitățile.

In deosebi în ce privesce con
gresul conchiămat la Budapesta, se 
bălăbănesc între ele gazetele ungu
resc!, că bre fire-ar cu cale ca gu 
vernul se’l oprescă din capul locu
lui, or! se’l lase se se țină în tbtă 
libertatea, cum cjicea „P. Lloyd11? 
N’ar voi se se debehie prea tare „li
beralismul11 lor înaintea lumei, mai 
ales tocmai acum în ajunul confe
rinței de pace interpalamentare dela 
Bruxella, der n’ar voi nici se lase 
freu liber adunării, căci ceea ce a 
dis j>P- Lloyd“ a fost numai pentru 
ochii lumei.

Acum vom vedă cum se va de
cide baronul Banffy pănă în cele 
din urmă, dhr și în cașul cel mai 
favorabil pentru ținerea Congresu
lui anevoiă credem, că lucrul va 

merge așa de neted, căci de pe 
acuma s’asigură, că guvernul nu va 
concede una și nu va concede alta 
din propunerile, ce s’ar ivi la întru
nire-. Atunci unde remâne liberta
tea ei ?

Fiind vorba de propuneri, prin 
urmare de programul lucrărilor Con
gresului, cu mirare vedem, că, deși 
terminul întrunirii lui e așa de aprbpe, 
nu se scie nimic, nu se împărtășesce 
nimic despre cele ce au sb se în- 
temple acolo. Trebue se aflăm din- 
tr’o fbiă din Praga, că Slovacii ar 
avh de gând a pleda la Congres, ca 
să mbrgă cu toții mână în mână cu 
„partida poporală11 maghiară la vii- 
tbrele alegeri dietale. Și trebue se 
cetim? foile serbesci ca se aflăm, că 
unul din punctele programului, ce 
se va propune congresului va fi „re- 
visuirea legilor bisericesc!-politice11, 
care este un punct din programa 
partidei catolice. Alte foi streine 
vorbesc în genere, că după informa
țiile lor congresul va avb se pregă- 
tbscă Intrarea în activitate la alegeri 
și formarea unei partide politice ro- 
mâne-slovace-serbesci în dietă.

Multe ne spun din drbpta și 
din stânga. Aucjim lucruri, cari ni-se 
par adevărate mirodenii față cu ati
tudinea nbstră politică și cu pro
gramul nostru național. Aceste Inse 
nicî nu se desmint, nici nu se des
lușesc.

Ni-se spune numai, că avem se 
încheiăm alianță, și se luptăm îm
preună în contra asuprirei. Dbr pe 
ce teren și cum? Ce vor Slovacii, 
ce vor Serbii, înainte de tdte însă 
ce voim noi ?

Despre tbte aceste pănă acuma 
s’a lăsat să vorbescă numai foile 
streine. Și acesta, va recunbsce ori 
și cine, nu este bine, nu pote se 
fiă bine.

Credincioși causei, dorim din su
flet ca ceea ce se face și se lucreză 

să fiă numai în favorul înaintări- 
marelui scop al unirei națiunilor ne 
maghiare și al solidarității celor 
asupriți.

Pentru ca se fiă așa însă tre
bue să se țină semă înainte de tbte 
de marile interese ale unirei și ale 
solidarității în sînul nostru al Ro
mânilor, trebue să se lucreze în con- 
sciința grelei răspunderi față cu na
țiunea nbstră, care s’a săturat pănă 
în suflet de amăgirile vremurilor și, 
chiar la raiu de ar fi, ea nu mai 
vrea să mergă cu ochii legați.

Recursul în afacerea colectelor 
pentru monumentul lui Iancu a fost 
înaintat săptămâna aoâsta ministrului de 
interne. Acest recurs, compus de d-1 ad
vocat Dr. Amos Frâncu, e ținut, precum 
aflăm, într’un ton energic, dâr obieotiv și 
conține dovedi nimicitdre pentru adversarii 
causei nostre, atât ca istoriă, cât și ca 
drept și ca cești une de libertate constitu
țională și individuală. Se face într’însul cu 
deosebire critica monstruosului ordin al mi
nistrului Perczel din Martie a. c., arătân- 
du-se, ce însemneză a fi și judecător și 
parte, ce însemneză a fi ministru monarchic 
și a insulta totuși memoria unui legitimist. 
Pe basa isvdrelor luate din autori străini 
ca Kovary, br. Stein, br. Heffter, Răkosi, 
Gratze, contele Gelioh, Czecz, Papp, Szabo 
Năndor, Csăuyi, Szilagyi, Kossuth, Aulich, 
br. Apor, Iancso, UrmSssy etc. i-s’a arătat 
d-lui Perczel, urmașului acelui Perczel Mor, 
pe care conaționalii lui îl numesc „Brutal 
revoluțiunei unguresclu, cum se plâcă și 
cel mai crunt dușman înaintea memoriei, a 
eroismului și umanității aceluia, care a sal
vat de peire Turda, Abrudul și alte orașe 
și a învins trei armate mari: Hatvany, Ke- 
măny, Vasvary; i-s’a arătat cine a fost 
causa represaliilor Românilor, pe cari mi
nistrul le numesse „vărsări de sânge11, vrând 
să înfățișeze lupta nbstră pentru libertate 
■națională și pentru legitimitate, ca aote de 
ucidere ți jaf. iu fine se faoe o antitesă 
între Kossuth și Iancu, ca caractere indi
viduale, politice și militare.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.*

BOTEZVL.
îhiță din moravurile clerului din Dobrogea.

Do Victor Crasescu.
(Fine.)

Ajuns la marginea gârlei, unde era 
.sa popei, dascălul a trecut un pod și a 
it delul, îndreptându-se și el spre locu- 
ță.

— Dăscăliță, în camera cea mare, 
dea lângă o măsuță, pe care îșl ridica 
imos capul o but'eliă galbenă și 2 pa
re, prin odae se plimba ajutorul cu un 
s, care arată, că de orl-ce natură să fiă 
utura, el nu se dă la o parte.

Dascălul intrând, arunca o privire 
îpra mesei, trage aerul cu nasul, se oță- 
și pe urmă zîmbi: a cunoscut rachiul 
drojdie, slăbiciunea, și pasiunea lui, de 

id din cioban se făcuse dascăl.
— „Sciu că-i ger, dascălițo, aprope 

înghețat cu pârdalnicul cel de popă, 
:>un cum se cade11.

Jupânesa Safta înțelese în cătrău bate 

vântul, și fără multă vorbă îi turnă un 
pahar. Dascălul beu cu un fel de dispreț 
pe față. Popa al nostru are s’o pățâscă... 
și tăcu.

— Spune, bărbate, nu te tot morțo- 
foli, văd, că îți arde inima să o spui mai 
curând,ce e ?

— pic, părintele Sava are s’o pă- 
țescă, i-a trăsnit în cap să boteze pe toți 
Țiganii, începe mâne cu un copil.

— Adevărat?
— Ași voi să spui minciuni, mi-e 

frică să n’o pățesc și eu cu densul.
— Mare personă ești? Nu-țl fie frică, 

va da sâmă preotul...
Vorbia numai dăscăliță, cât despre 

ajutor, el numai turna un pahar după al
tul și îl da prste cap.

Dascălul îl privea și gândea:
— Ti! da al dracului bea și acesta, 

inai de hai decât mine!
— Ce dicețl dumnea-vostră despre 

asta, domnule ajutor?
— Eu ? nu die nimica — Beau!
— Despre botez ?
— Care botez ?
Popa vre să boteze Țiganii...

— Forte bine face, lasă să-i bo
teze.

— Vrâ să dică nu e nici un pericol.
Ajutorul mânios îșl încruntă sprânce

nele.
Dascălul mai deschise gura, să mai 

întrebe ceva.
— Ia lasă pe domnul în pace cu 

prostiile tale, v’ațl îmbătat amândoi cu 
popa și acum vrățl să botezați lumea fără 
voia ei.

Dascălul se scărpină la câfă, privi 
chiorîș sticla de pe masă, privesce jupă- 
nesa dăscăliță, îșl linge buzele și văcjând, 
că ea nu se pricepe, său nu vrâ ca să 
pricâpă, oftând eși din odaie, 4i°end: 
s’avem iertăciune.

— Amin, bețivanschi, îl prohodi soția.
— Mare lucru, decă și ajutorului ăs

tuia nu i-s’o aprinde rachiul în burtă, gân
dea dascălul, îndreptându-se spre cârciuma 
lui Ițic.

— Cum mai bea, Domne sfinte, să 
beau eu numai pe jumătate cum bea dân
sul, vai de păcatele mele, ce ar mai <jice 
popa! Ar trânti vr’un raport tocmai la Mi-

| tropolitul...

El deschise ușa cârciumei și întră în 
lăuntru.

— Jupâne Ițic, o cafea!
— La moment!
O glotă de săteni se înghesuiau în 

cârciumă. La fiă-care deschitjâtură a ușei, 
din afară, un nor de aburi umplea localul.

Ce ai pățit, dascăle, de beai cafea, 
ore nu ești bolnav? — întrebă pe dascăl 
cojocarul satului.

— Nu, moș Tudose, dâr sunt supărat 
și mâhnit pănă în fundul inimei, și eu 
când sunt așa, beau numai cafea.

Dascălul Iordache era bun de gură, 
cu dânsul nu ți-se mai ura stând și o nop- 
te întregă, și din pricina asta era bine ve
nit ori și unde.

Moș Tudose numai decât se și așe4ă 
lângă dânsul.

— Ce spusei, dascăle, ești supărat?
— Sunt Moș Tudose... cum îți mai 

merge trâba?
— Slavă lui Dumne4eu... ce, 6r vr’o 

daraveră cu popa, er vr’un raport!...
— Ce raport, mai e vorbă de raport! 

criminalu, moș Tudosă, criminalul.
— Cine, dascăle?
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Adunarea generală a Asociatiunei. 
Convocare.

Adunarea generală a „Aspcia- 
țiunii transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului român11, 
conform §§. 14 și 21 din statutele 
Asociațiunii, se convocă în opidul 
Blașiu pe filele de 27 și 28 August 1895, 
Stilul nou, pe lângă următdrea

Programă:

Marți în 27 August.

Ședința I. cu următorea ordine de cți:
1) Deschiderea ședinței prin pre- 

sidiu la 10 bre a. m. în localul, ce 
se va designa spre acest scop;

2) Raport general despre acti
vitatea comitetului în decursul anului 
1894, dimpreună cu adusele aceluia;

3) Alegerea comisiunilor de câte 
3 membri, și anume:

a) pentru esaminarea raportului 
general pro 1894;

b) pentru esaminarea rațioci- 
niului pro 1894 și a proiectului de 
budget pro 1896;

c) pentru esaminarea. propune
rilor comitetului, referitore la modi
ficarea statutelor; și

d) pentru incassarea taxelor dela 
membrii vechi și dela cei, cari se 
vor înscrie din nou;

4) Insinuarea propunerilor și a 
eventualelor interpelăii;

5) Raportul comisiunii pentru 
înscrierea membrilor; și

6) Cetirea eventualelor diserta- 
țiuni insinuate la timp.

Mercuri în 28 August

Ședința II. cu următor ea ordine de cZL-
1) Deschiderea ședinței la 10 

bre a. m.;
2) Verificarea procesului verbal 

din ședința I.;
3) Raportele comisiunilor esmise 

în ședința I.;
4) Cetirea eventualelor diserta- 

țiunî;
5) Alegerea comitetului și a 

funcționarilor Asociațiunii pe noul 
period de 3 ani 1896—1898;

6) Deligerea locului pentru pro
xima adunare generală a Asocia
țiunii ;

7) DisposițiunI pentru autenti- 
carea procesului verbal din ședința 
II și

8) încheierea ședințelor adunării 
generale.

Se observă, că eventualele di- 
sertațiuni au se fiă presentate pre- 
sidiului Asociațiunii în scris cu 8 (file 
înainte de adunarea generală.

Sibiiu, din ședința comitetului 
Asociațiunii transilvane pentru lite
ratura română și cultura poporului 
român, ținută la 29 Iuliu 1895.
Dr. 11. Pușcariu, Zacharia Boiu,

v.-președ. secret.

Congresul și Sașii.
Foia vienesă „Deutsche Zeituug*  dela 

30 Iulie scrie un articol despre Congresul 
naționalităților, în care se ocupă și de Sașii 
Ardeleni și de Germanii din Ungaria, cji- 
cend despre ei, că au o politică scurt vă- 
ciătâre; de-orece ei nu sunt între aceia, cari• 
iau parte la Congres.

Tirănia națională a Ungurilor — con
tinuă fdia germană, — care a eșit la ivelă 
cu deosebire la procesul Memorandului în 
Clușiu, a atras privirile lumei culte asupra 
stărilor din Ungaria, și niol chiar diabe
tica așa numită maghiară, care se află în 
mâuile Jidanilor, n’a mai putut să ascundă 
dinaintea statelor culturale relele din Un
garia. Lumea a început să vadă pe încetul, 
că în țările de sub corbna ungară un mare 
complex de naționalități sunt stăpânite de 
o singură națiune, care s’a avântat la dom- 
niă prin apucături politice și prin tot felul 
de împrejurări norocose, er astăcll stăruesce 
în domniă cu ajutorul jidovismului inter
național.

Vorbind de oongres fâia germană 
dice, că el va avă să chibzuăscă asupra 
mijlocelor, prin cari naționalitățile să-și 
potă afirma puterea lor unită. Polemisând 
cu „Pester Lloyd“, — care a d* 8» c& 
țăra acesta nu pot fi mai multe națiuni, — 
dice, că omul trebue să se întrebe, dăcă 
mai au minte cei dela pressa jidovescă, 
când vorbesc astfel? Numai un popor esistă 
pe întreg rotogolul pământului atât de mi- 
serabil, de-șl tăgăduesce naționalitatea și se 
lingușesoe pe lângă poporul domnitor — 
și nu mai încape îndoială, că și autorul ar- 
ticulului din „Pester Lloy^ aparține acestui 
popor.

Dâcă congresul se va ține — sfîrșesce 
„Dcutsehe Ztitung11, — atunci Germanii din 
Ungaria vor privi cu rușine cătră Buda
pesta.*  Bine ar fi, decă cel puțin Sașii ar
deleni s’ar jeculege și ar merge pe calea 
arătată lor de generațiunea mai tiuără, 
plină de foc și de simțăminte naționale.

„Kronstădter Zeiiungu, organul Sașilor 
tineri, la carl face alusiune „Deutsche Ztg“. 
la sfîrșitul articolului de mai sus — dice : 
„Noi Sașii, firesce, nu suntem representațl 
în Congres, d9 ore-ce îu timpul din urmă 
noi am inventat faimosa dogmă, că numai 
în strîrisă alipire de amicii noștri maghiari 
de colore liberală, și confesiune auxtă, ne 
putem mântui11...

Gazetele francese despre Unguri.
Piarul parisian „La Paix*  pu

blică. într’un numer mai nou al seu 
un articul mai lung subscris de 
Leon Biron, în care vorbesce fdrte 
favorabil asupra cestiunei Români
lor din Transilvania și Ungaria. Etă 
ce (fie© ©1 în acest articul despre 
Unguri:

„Grija necurmată a Ungurilor, fie® D- 
Biron, o vom repeta mereu, a fost de trei- 
decl de ani încâoe de a-șl asigura apro
barea puterilor occidentale și — grațiă 
acestui concurs smuls pe nedrept, — să se 
împăuneze, ca civilisatorl ai orientului.

„Urmașii lui Arpad, cari au păstrat 
poftele și brutalitatea acestui cuceritor bar
bar, și cari sunt gata a arunoa și astăfii ți
pete sălbatice de răsboiu și de invasiune, 
vor să trâcă de înainte mergătorii progre
sului și ai civilisațiunei în Peninsula-balca- 
nică și printre populațiunile slave.

„Un număr ore-oare dintre confrații 
mei, a oăror bună credință a fost surprinsă 
de informațiunl neesacte și tendentiose, au 
servit, fără să scie, causa asupritorilor și a 
despoților, cari nu numai, că nu sunt apă
rătorii civilisațiunei, der din contră sunt 
vrășmașii ei oei mai neîmpăcațl, ori de 
câte-orl acestă civilisațiune nu slujesce am
bițiunea lor asiatică14.

Vorbind despre congresul inter
parlamentar de pace, din Bruxella, 
scrie:

„Congresul parlamentar internațional 
este un congres pacific. El e consiliul an- 
fioțițyaic al Kuropei; e prima esperiență a 
unui tribunal arbitrar. Maghiarii sunt o na
țiune resboinică și provocătore, prin ur
mare apostolii păcei nu pot se dea ajuto
rul lor unei comedii, căreia Maghiarii i-ar 
furnisa decorul, încassând beneficiile14.

Rusia șâ Bulgaria»

Multe s’au scris, dâr și mai multe s’au 
vorbit despre deputăția bulgară, ce s’a fost 
dus la Petersburg, ca să ceră pentru po ■ 
porul bulgar iertare dela „tătucul“ de 
lângă rîul Newa, adecă dela Țarul Nicolae 
II și dela Ruși-.

Cu prilegiul acesta s’a vorbit si s’a 
scris mult și despre raporturile mai nouă 
dintre Rusia și Bulgaria și despre alipirea 
principelui bulgar Ferdinand cătră politica 
rusescă. Mai ales gazetele din străinătate 
au făcut multă gălăgie * cu astfel de soiri. 
Acum, după tote acestea, âtă ce &e scrie 
din Petersburg din isvor oficios, față de 
soirile aduse de gazetele străine.

„Foile din Viena și Londra, împrăscie 
în lume soiri false asupra ținutei guver
nului rusesc. Ba „Gazeta de Colonia11 sus
ține, că Rusia pretinde dela principele 
Ferdinand trecerea la religia ortodoxă, și 
la oas, decă principele n’ar face pasul

aoesta, se amintesoe, ca pretendent la tro- 
nulu bulgar fiul decedatului conte Har- 
tenau, prin ceea ce s’ar îndrepta o part9 a 
nedreptăților făcute tatălui său.

„Fiind-că astfel de sciri pot să ducă 
la o judecare greșită, să neliniștâscă opini- 
unea publică și să arunce o lumină falsă asu
pra atitudinei leale și corecte a guvernului 
rusesc în oestiunea bulgară, e de lipsă a 
defini de nou punctul de vedere al Rusiei 
față de Bulgaria. Pe basa informațiunilor 
luate dela oficiul de esterne putem deolara, 
că Rusia n’are niol cea mai mică causă de 
a-se împăca cu Bulgaria, după ce poporul 
(bulgar) nici-odată n'a încetat a nutri cele 
mai sincere simțăminte de recunoștința față 
de marea națiune soră, căreia păte știi multă- 
meseă eliberarea. Acâsta esplică părtinirea 
bine-voitore cu care s’a purtat pretutindeni 
Rusia față de delegații Bulgarilor. Și dim
potrivă Rusia', credinciosă tratatelor esis- 
tente, nicl-odată nu stă în legătură cu aceia, 
pe cari publicitatea pe nedreptul îi numesce 
cu numele de guvern bulgar. Pe câtă vreme 
Bulgaria oficiosă este supusă unei armate ile
gale, impusă de un usurpator, pănă atunci 
Rusiei nu-i stă in modru, ba n’are nici chiar 
putința, de-a păși în ore care legătură cu 
Bulgaria. Despre o pretensiune amintită de 
metropolitul Clemente, după-care principele 
Ferdinand ar trebui să trecă la religia or
todoxă, decă doresce recunosoerea lui de 
cătră Rusia, —.tot așa de puțin au cunos- 
cință la locurile competente, pe cât de 
puțin sciu despre aceea, că ar voi se pună 
de pretendent pe contele Arsen de Har- 
tenau. Guvernul rusesc ține strins la tracta
tul din Berlin, a cărui esecutare o pretinde. 
Tn virtutea acestui tractat însă, principele 
trebue să se alegă de cătră o Sobranie le
gală, și alegerea acâsta, pe lângă învoirea 
Porții, trebue să fiă întărită de puterile 
semnatare. Pe basa acesta, punctul de ve
dere al Rusiei este definit îd acâstă ces- 
tiune.“

Coresp. „Gaz. Trans. “
Sibiu, 28 Iulie 1895.

Țăranii noștri mai -eu semă se gân- 
deso puțin la aceea, ca să-și aâigureze ave 
rea nemișcătore în contra focului, seu ro 
durile dela câmp în contra gheței. E 
gândesc cam așa: avem noi mult de îm 
plinit cu bani, multe și felurite dări, și ni 
e bine să ne mai facem noi înși-ne dăr 
anuali, adecă să mai plătim din an în ai 
și pentru asigurațiă.

De-o parte ei ar ave dreptate, de 
aoeia, cari au plătit 30—40 de ani asigu 
rațiă după o oasă ori alt-ceva și nu s’a în 
templat foc ca să li-o ardă, nu au sărăcit 
de ore-oe asigurația s’a plătit cu câțl-v 
florini la an și nu s’a simțit; der mul 
din aceia, cari nu au fost asigurați, dâc 
a isbuonit un foc, arcjendu-le casele^ a 
avut de-odată pagubă de 400—500 fi. se

Dascălul Iordache, cu capul lăsat în 
jos, numai ofta clătinând din cap. Moș Tu- 
dose înțelese de ce îi arde inima. — „Ju- 
pân Ițic, o jumătate de drojdie!

Dascălul a ridicat capul. — Oe se
meni, aceea culegi... Nu e drept, moș Tu- 
dose ?

— Drept, taică, nu e încătrău!
— Asta die și eu, să bem în sănăta

tea d-tale.
— Amin!
— Așa e lumea, moș Tudose, instruc

ția este, ce este și ordinea mai presus de 
tote... De pildă eu: când viu acasă, numai 
decât pui băeții pe o parte, fetele pe alta 
și die: căutațl să-mi fie dimineța, când mă 
scol, obielele, ciorapii, cișmele, ligheanul de 
spălat,tote în sfîrșit; și de nu, le trag câte 
o palmă, mai trag câte o alta, mai trag și 
alta, să nu uite. ț)ău, moș Tudose, instruc
ția e mare lucru. Bătrânul tuși tare, scose 
un corn cu tăbac și trase pe nas; din nou 
se umplură paharele. Cojoearul cunoscea 
bine pe dascălul Iordache, cu una cu două 
el nu-șl descuia inima; și nerăbdător să 
cunoscă ceva caraghios despre inimicul 
său, popa Sava, aștepta,.ca rachiul să des- 
lege limba dascălului.

— Noroc să dea Dumnedeu, ce e pe 
acasă, să-ți trăescă, să ne mai găsim cu 
bine; ce e drept e drept, lumea se ține nu
mai de bazaconii! Moș Tudose înțelegea 
despre cine trăgea cenușa dascălul, der 
arătând nerăbdare, îl făcea pe dascăl să’șl 
lungescă vorba.

— Să fi sciut eu carte măcar puțin, 
cum sciu alții... o nimică totă, eu, moș Tu
dose, mergeam departe!...

— „Mai e vorbă! cine nu scie asta, 
bun de gură!...“

— Nu vreu să mă recomand, der să 
sciu eu carte, măcar ca o țîrică, cum cela 
de pildă!...

— Lasă, frate, mie îmi spui!...
— ț)ău, nu mă recomand, dâr nu sciu 

nici să mă iscălesc...
— Mai bem o jumătate? Dascălul se 

tăcuse îndrăsneț.
— De, cum did d-ta, dascăle!
— Mai bem, Moș Tudose, mai bem, 

nu e păcat, să’țl trăiescă cei de acasă.
— Jupâne Ițic o jumătate!
— pisei, că sunt trist, că sunt mâh

nit și nu pot să nu fiii.’., datoria mea, să am
| stimă pentru densul, der când omul e fără

instrucție și când nu i-o poți aplica, cum 
o aplic eu copiilor mei, atunci, n’ai încă
trău, trebue să fi mâhnit, căci nu’l poți 
stima. Moș Tudose a tras un nas de tăbac, 
și oferi cornul dascălului.

— Mulțumesc, m’am lăsat... de când 
trage popa, eu nu trag. Ei, și, cum spusei, 
când omul n’are instrucție și când te po- 
reclesce cu fel de fel de numiri în pridvo
rul hramului, atunci îți vine să’l cârpescl, 
și când nu ți-se ridică mâna, atunci îți 
rămâne să’țl topescl mânia într’un pahar. 
Apoi să mă facă sapsail, e rușinos, și Turc, 
Bașibuzuc, păcat, că doră sunt bun creș
tin, și încă apoi să țe facă să capeți... cri
minalul, e prea din cale afară... Moș Tu
dose pierdu răbdarea, rachiul și lui i-se 
urcase în cap.

— Spui tu adl, seu ba, ce este, său, 
dău, îți trântesc cu ocaoa în cap.

Dascălul acum era la culmea fericirii, 
ațîțase curiositatea moșnegului și nu-i 
spuse aprope nimica. Acum putea să facă 
cu densul ce voia, putea să bea la droj
die cât îi poftea inima.

— Spui tu? seu te las și plec.
— Să-ți erte Dumnedeu păcatele, moș 

Tudose, faci rău, mai bine poruncesce să

mai stăm de vorbă, că dor nu dau Turc 
peste noi.

Jupâne o jumătate!
— Mare e Dumnecleu, moș Tudos 

der tare e’ și dracul!
Se pote. Moș Tudose era supărat; < 

fiă-care Bulgar, era sgârcit. Dascălul îl cos 
deja doi lei, fără să afle ceva despre pop 
Popa îi sta în gât, pe popă îl ura din s 
flet, și fiă-care greșelă făcută de densul 
apropia pe acest din urmă de gropa, ca 
i-o săpa bătrânul.

Ura contra preotului ăe trăgea d 
aceea, că popa refuzase să ia în căsătoi 
pe fiica cojocarului.

Ambițiosul Bulgar nu-i putea er 
asta popei și făcu tote chipurile ca s 
dea afară din sat, ca să puie în locul 
pe nepotul său, dascălul din Babadag. F 
gata o petițiune iscălită de mai mulțl s 
tenî, cari cereau permutarea preotului, 
om nesuferit de nimenea, ca buclucaș.

Ii trebuia acuma încă vr’o greșelă 
popei, și gustul moșneagului se îndeplini-

Se făcuse o tăcere. Dascălul se gi 
dea la jumătatea, care era pe sfîrșite, 

| cojocarul la cele, trei beute.
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mai mult, și prin acesta sărăcia a fost gata. 
Dâoă însă ei- ar fi fost asigurați pentru 
400— 500 fi. său mai mult, primind suma 
pentru care s’au asigurat, și-ar fi zidit din 
nou casele, nu ar fi rămas pe stradă. Când 
se întâmplă — și se întâmplă des ast-fel 
de nenorociri, — ca să isbucnâscă un foc 
mare, nenorocirii alergă Ia Redacțiunile 
fiarelor nostre, ca să adune milă. Dâr dela 
cine să adune milă? Dintre țăranii noștri 
puțini sunt cu avere, și și mai puțini bo- 
gațl, așa că unde este o pagubă de peste 
10,000 fi. abia se adună oâte-va c)eo1 de 
florenl din țâra intregă; atâta însă este ca 
și nimica în ast-fel de cașuri.

Decă poporul nostru ia asigurația cu 
așa ușurință, ar fi datorința d-lor preoți a 
se îngriji de sortea și bunăstarea materială, 
nu numai morală, a fiilor lor sufietescl, 

. făcându-i să înțelâgă, că asigurându-șl ave
rea, nu vor purta frică, că iscându-se un 
foc, vor fi aduși în timp de una sâu două 
dre ia sapă de lemn.

Este datorința D-lor preoți mai de
parte a îndemna pe parochienii lor, ca să 
tă muncitori, cu lucrarea pământurilor să 
nu întârzie, ci aceea să-o facă atunci, când 
se cere, căci numai așa pote și pământul 
produce bucate mai bune și mai multe. 
Timpul, ce le mai rămâne liber, să-1 folo- 
sâscă pentru a lucra la alții și a câștiga 
crucerJ. Poporul, făcând ast-fel și ferin- 
du-se a-șl risipi banii pe nimicuri, nu va 
mai fi silit a se înfunda în datorii pe la 
bănci și pe la cămătari, unde îșl legă ave
rea, care de multe-orl se vinde apoi la 
licitația, cum s’a întâmplat cu mii de fa- 
m'lii, cari au rămas pe strade.

Păcătuesc tare acei părinți, cari îșl 
dau crucerii în cârcimele jidovesc! pentru 
băuturile lor falsificate și otrăviciose, lă- 
săndu-șl copiii să rabde tome și să umble 
zdrențoșl, pe când ei în timpul verei ar 
trebui să câștige pentru ernă, pentru-ca să 
nu-șl lase copii să sgribure erna de frig 
și în case.

Mă întorc Ia purtătorii noștri de pa
trafire și die, că și în interesul lor material 
piopriu este de-a pune și în privința ma
terială pe paroehieni pe piciore mai tari. 
Li-ar servi și spre onâre și spre fală, când 
Jidanii și câți alți șarlatani și-ar dice; 
acum nu ne mai putem înbogăți de pe 
spinarea poporului român, el are acum 
păstori buni, și noi trebue să ne luăm acum 
catrafusele și să mergem în altă parte.

Georgiu Tăbăcariu.

Din Sâlagiii, 30 Iulie 1895.
Onorată Redacțiune! In 17 Iulie a. c. 

fiind târg de țâră în Nușfalău din Silvania, 
mare svon a causat — nu căutarea, ori 
doră urcarea prețului vitelor, care încă tot 
stagnâză, — ci o întâmplare pe cât de su- 
princjâtdre, pe atât de scandalosă, anume: 
vizitiul (cooișul) Jidanului maghiarisat Frid

man Iacab, din ȘimTeu, ducând caii, oa să-i 
adape la rîul „Bărcăul", a trecut, oa de 
obiceiîi prin curtea baronului Banffy Jânos, 
căci pe aici trecea și mai demult. Dâr vă- 
(jendu-l acel voinicos baron, de unde nu 
mi-l’au înhățat și l’au bătut amarnic închi- 
clându-i și caii!

Vizit.iul spuse stăpânului său, adecă 
Jidanului, oele ce a pățit, âr Jidanul întâl- 
nindu-se cu barouul ungur chiar in mijlocul 
tergului, nu numai că s’au certat și înju
rat păgânesoe unul pe altul, der „patrioțiiu 
s'au incăerat la luptă și Jidanul așa mi-l’a 
tmblătit cu un toiag sdraven pe baronul un
gur, încât 8cesta, când îșl ridică căciulița 
baronâscă de pe cap, fii năpădit de sânge. 
Capul lui era adecă crepat și găurit.

Acâsta în sămn de reounoscință baro
nului, pentru-că frații săi Maghiari au stă
ruit de a emancipa pe fiii lui Israil și ai 
ridica ohiar și în privința bisericâscă la o' 
trâptă egală cu creștinii. înainte nici închi
puire nu și-ar fi putut face cineva, ca un 
Jidan să cuteze a bate și batjocuri astfel 
chiar pe un baron maghiar. Dâr âtă, că 
acum începutul s’a făcut,' și mergând tot 
astfel înainte, ce mai sci, dâcă lucrurile nu 
vor ajunge cu timpul acolo, ca Maghiarii 
să fiă siliți să ia lumea ’n cap chiar de 
frica Jidanilor ?!

E de însemnat, că amintitul barou e 
nepot de ver bun cu ministrul-președinte 
baron Banffy Dezso și se 4iQej că firea de 
bâtăuș a moștemt’o....

Un martor ocular.

Tot în acel târg de țâră, al Nușfa- 
lfinlni. nn biet Român, bătrân și slăbit, din 
Fizeșul Silvaniei, vându o părechiă de boi 
cu 250 fi., âr peste nopte rămase la un 
Ungur din aceea comună, având de gând, 
ca în 4iua următore să-și cumpere nisoe 
vite. Alții însă spun, că întrebat fiind cum
părătorul boilor, care este un Jidan din 
Șimleu, acesta ar fi <4^s» câ după ce a cum
părat boii dela Român, nisce Unguri l’au luat 
pe acesta și l’au suit într’o căruță, dâr ce 
s’a. întâmplat mai departe nu scie.

Destul atâta, că în cealaltă (ji l’au 
aflat pe bietul Bomân mort și aruncat în- 
tr’un ioc domnesc semenat cu cucuruz, dâr 
nu în partea, ce duce aeia Nușfaieu spre 
Fizeș, ci cu totul în altă direcțiune, anume 
în capătul satului Periceiu, de lângă Șim- 
leu. La Român s’au aflat din bani numai 
vre-o 5 fl., âr cucuruzul din jurul lui era 
oborît la pământ, așa că să vedea, că ne
norocitul om a fost tîrît din drumul țârei 
între cuouruzl, unde a fost lăsat mort.

Scirea despre mortea generalului Doda 
a mișcat și pe Românii din mari depărtări. 
Intre telegramele de condolență se află și 

una dela granița Muntenegrului, care cu
prinde dovedile de simpatiă și un „salut 
dela Valachii din Bosniau, oarl „participă și 
ei la doliul pentru pierderea vitezului general 
Traian Dodau.

— o —
Din Blașiu primim soirea, că afacerea 

cu maturisanții este încă în desvoltare. Pănă 
acum numai sentința corpului profesoral 
s’a înaintat Gonsistoriului. Nici acâsta, nici 
afacerea cercetării disciplinare contra cor
pului profesoral nu se scie, ce urmări vor 
avâ și cum se vor termina peste tot. Co- 
reșoondentul nostru mai adauge, că îngri
jirile sunt mari, deărece pare a fi amenințată 
insă-șl esistența gimnasiului din Blașiu.

—o—
Pentru „Gazeta de Dumineca". Etă 

numele acelora, oărora am dispus să li-se 
trimită gratis cele 10 exemplare din Nrii de 
Duminecă, dăruite de un generos anonim din 
Brașov pe semestrul al II-lea 1895 : Teodor 
Herlea, măestru-cismar în Deva ; Ion Orosfă- 
ian, învățător în Rediu; Vasiliu Misi, în
văț. în Cladova; Vasiliu Timbușiu învăț, 
în Meșcreac; Zosim Ilișu în Ibașfalău; 
George Todoran în Disneitî; Dumitru Cionca 
în Agriș; I. Candrea în Homorod; Nicolau 
Popoviciu în Tenke și Ioan Pop în Agriștin. 
In numele celor ajutorați mulțumim încă- 
odată bunului anonim pentru darul făcut.

— o—
0 reuniune a învățătorilor români 

în Bihor. Vedem cu bucuria, că între în
vățătorii români din Bihor a început o miș
care, care are de scop înființarea unei reu
niuni române de învățători în comitatul Bi
horului. începutul l’a făcut d-1 învățător 
Petru P. Herțe din Beiuș, D-sa a publicat 
în aoest scop un apel, la care a răspuns d-1 
învățăt. Al. Mureșianu din Poceiu, care a 
propus să se adune învățătorii la o adu
nare de constituire pe diua1 de 2 Septem- 
vre st. n. în Oradea-mare. Față cu aoâstă 
propunere însă, d-1 Herțe, într’o corespon
dență, pe care o primim dela d-sa acum, 
după ce arată, că din cause grave n’a pu
tut lua parte la adunarea convocată de 
d-sa pe 3 Iulie, îșl esprimă părerea, că nici 
terminul de 2 Sept, n’ar fi potrivit, de- 
orece atunci Orădanii sunt forte ocupați 
cu inscrierile și cu așezarea tineretului în 
seminar, în asemenea mod sunt ocupați 
atunci și Beiușanii. D-sa crede, că ar fi 
mai bine, decă mai mulțl învățători s’ar 
adresa cu o petițiă cătră Consistor, ca aoesta 
prin protopopi să convâoe pe învățători 
la o adunare de constituire. Părera acâsta 
a d-lui Herțe pare a fi și mai practică. 
Autoritățile superiore bisericescl de-altmin- 
trelea vor face bine, dâcă vor ținâ sâmă 
de acâstă nobilă dorință a învățătorilor, 
venindu-le în ajutor, chiar și fără de-a 
mai aștepta atâta rugăminte. Și așa, în 
Bihor Românii stau fârte rău îu privinț’a 
reuniunilor, âr învățătorii români au nea
părată lipsă de-o asemeuea reuniune.

Canalisarea Mureșului. „Magyaror- 
szăg" e informat, că ministrul de agricul
tură a luat măsuri, ca să se canaliseze Mu- 
rășul. Canalisarea se va face dela granița 
transilvană pănă la Seghedin după sistemul 
staviliar. Se vor*  face adecă la anumite dis
tanțe stavile și iezăturl, pentru-ca să se 
potă înlesni circularea vaselor. Eseoutarea 
acestui plan va oosta cam 7-8 miliâne fl. 
Ministrul vrâ să canaliseze mai întâi alvia 
dela Seghedin pănă la Arad.

—o—
Risipa de apă. Ni-se comunică urmă- 

torele: S’a adus la cunoscința poliției, că 
mai cu sâmă în Brașovul vechiu apa din 
apăduct, conducându-se prin țeve, se în- 
trebuințâză pentru stropitul grădinilor de 
pome și legumi. Acâsta este cu totul în 
contra statutului de apă, care dispune, că 
apa se pâte folosi numai pentru stropitul 
acelor grădini, în a căror case este introdus 
hydramerrul. Se reoomandă publicului res
pectarea acestei disposițiunl cu acea obser
vare, că orl-ce călcare a ei se va pedepsi 
cu totă rigorea. De alt-fel este în intere
sul general, ca acum, oând lipsa de apă 
e fârte tare simțită, să observe publicul în 
folosirea apei cea mai mare cruțare.

—o—
Mulțumită publică. D-1 Dr. Iancu Me- 

țianu, mare proprietar în ZârnescI, a bi
nevoit a tăia în ferestrăul propriu pentru 
școla nostră confesională gr. or., ce se edi
fică acum, 38 de bușteni, fără a pretinde 
în schimb nici o remunerația. Pentru acest 
frumos ajutor, oferit școlei nostre, ad n p.Am 
pe acâstă cale mărinimosului domn mul
țumită nostră cea mai sinceră. — Poiana- 
mărului, 20 Iulie v. 1895. Pentru comite
tul parochial: Moise Micu.

—o—
Adunări. Despărțământul XXIII (Turda) 

al „Asociațiunii transilvane" îșl va ținâ 
adunarea ordinară la 10 Aug. n. în Turda.
— Despărțământul XVI (Selagian-Chioran) 
al „Asociațiunei transilvane" îș va ținâ 
adunarea in 11 Aug. în Șimleid-Silvamei. 
Tot atunci îșl va ținâ și „Reuniunea femei
lor române sălăgene" adunarea generală.
— Despărțământul XXXII (D. Sân-Mărtin) 
îșl va ținâ adunarea în 11 Aug. în Dicio- 
Sân-Mărtin. — Despărțământul X (Brad) 
al „Asociațiunei transilvane" îșl va ținâ 
adunarea generală în 30 Iulie (11 Aug.) în 
Boita. — Despărțământul III (Făgăraș) al 
„Asoc’ațiunei transilvane" îșl va ținâ adu
narea generală în 11 August n. la Viștea in- 
ferwră.

SCI1U ULTIME.
Budapesta, 2 August. F6ia ser- 

bâscă „Novo Vreme" din Neoplanta 
primesce scirea, că clubul central 
al partidei liberale serbesci a ținut 
ieri o adunare, în care a hotărît să 
ia parte la Congresul naționalități-

— Ei și ? întrerupse tăcerea bătrâ
nul. Di, te-a făcut sarsail și criminal.

— Criminal ?
— Nu spuseșl singur, că te-a făcut 

criminal ?
— Pe mine?
— D’apoi pe mine ?
— Popa?
— Dracul seu popa, tu sci, unul din 

doi.
— GreșescI, moș Tudose, n’am 4* s 

asta; nu e vorbă, popa nu e om cu multă 
instrucție, dâr pănă la asta n’a ajuns.

— Singur diseșl, dor nu țl-ai beut 
mințile.

— GreșescI și păcătuescl tot-odată. 
Se făcuse din nou tăcere, jumătatea se is
prăvise și dascălul trist lăsa capul în jos, 
gândindu-se cum să mai facă ca să mai 
scotă o jumătate. Bătrânul îi înțelese 
tristeța.

— N’ai încătrău, dascăle, vrei nu 
vrâi, mai bem una.

— Ar fi prea mult, moș Tudose, și 
vai de mine, mâne avem slujbă grea, o 
slujbă grea, și pe urmă un botez. — Pe 
cine botezați?

— Pe un copil.
— Se pricepe, că nu pe un bătrân.
— Și de ce nu, pote și pe un bă

trân, pote chiar și pe mai mulțl bătrâni...
— Ce qicl, frate? Moș Tudose căscă 

gura de mirare... mai mulțl bătrâni, glu- 
mescl, dascăle?

Dascălul îșl lua un aer grav. Cu 
asemenea iucrurl nu giumesc, moș Tudose, 
sunt om cu instrucție bisericâscă.

— Al dracului butoi — gândea bă
trânul — cât a beut și gura tot pungă e.

— Să bem, dascăle, în sănătatea celor 
ce botezați.

— Amin!
— Nu mă privesce; dâr pe cine bo

tezați?
— Pe Suliman, îl cunoscl? — Ei.
— io fratele său Alibei îl cunoscl? 

ț)i înainte.
— Pe potcovarul ? — Cunosc, cunosc, 

di înainte.
— Pe fiica lui o cunoscl?
— O cunosc, e măritată de un an 

după Ahmet.
— Pe Ahmet îl cunoscl?
Moșneagul ridică capul și privesce pe 

dascăl lung.

— Dascăle, sâu ai primit prea multă 
instrucție, sâu prea puțină, ce’țl bați joc 
de mine... ce glumă e asta ? Și decă cunosc 
pe Ahmet, mare trâbă e?

— Ba nu, <jău, nu te supăra, oăcl 
pe fiiul lui Ahmet il vom boteza mâne, și 
pe urmă tote rudele lui. Moșnâgul da din 
cap.

— Dascăle, dascăle, să nu mai bei droj
die; ai s’apucl câmpii. VorbescI într’aiurea.

— Nu glumesc cu asemenea lucruri, 
moș Tudose, bagă de sâmă, mă supăr, dâcă 
4ici așa, ești om bătrân! — De bună sâmă 
botezați Țiganii?

— De bună sâmă.
— Mâne?
— Mâne.
— Poznă!
— Ba bine, că nu.
— Și cine botâză?
— Cine botâză! Popa și cu mine.
— Tiii! Istorie! Din nou se făcu tă

cere.
— Dâr hogea? întreba bătrânul.
— Trâba lui.
— Comedie!
— Mai vorbă!

încă după un moment de tăcere, 
amândoi se sculară odată. — D’apoi droj
die e asta?

Drojdie, făcută de Jidan, ce vrâi ?
— Tifu! scuipa bătrânul, tifu și alta 

nimica.
— Amin, moș Tudose. Amândoi s’au 

îndreptat spre ușe. Dascălul mergea, mer
gea cam șchiopătând, semn că e tare beat.

Bătrânul scuipa și înjura pe Ițic.
* **

— Șchiopătezi, luatea-ar dracii să te 
iee? întrebă dăscăliță, vă4end pe dascăl 
intrând pe ușe.

— Numai de beție te ții, caută Ior- 
dache nu mă scote din sărite, îmi iau co
piii și te las... Are el cine îmi purta de 
grijă.

Dascălul se silea să-și ție cumpătul, 
dâr reuși a anevoie.

— Lasă, dăscăliță, nu te teme, să fiu 
eu al dracului, dâcă nu ne mutăm la anul 
la oraș.

— Culcă-te, Iordache, nu ești bun de 
nimica, culcă-te să te trezescl pănă mâne 
diminâță.
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lor. Tot-odată s’a făcut propunerea, 
că decă Congresul ar fi împiedecat 
a se țin6 în Budapesta, atuncî se se 
țină în Viena.

Ce-i cu reuniunea învățătorilor 
Sătmăreni?

In n-rul 141 a. c. cal „Gazetei Tran
silvaniei o corespondență sub titlul „Ce-i 
ou reuniunea învățătorilor Sătmăreni? se 
ocupă între alții și cu modesta mea personă, 
ca președintele reuuiunei învățătorescl fi
liale „Ardusat-Someș“, acusându-mă, că adu
nările filiale nu se țin regulat și că pen
tru ședința comitetului central din 27 Maiu 
a. c. n’am trimis dare de sâmă despre ac
tivitatea reuniunei filiale. Apoi în general 
se mai plânge, că „reuniunea învățători
lor români gr. cat. aparținătore părților 
sătmărene-oradane, și acum după un trecut 
de un deceniu și jumătate, în privința ac
tivității sale e tot în starea primitivă dela 
început14.

Cât pentru acâstă aserțiune de mai 
pe urmă, fiind domnul corespondent — 
după mărturisirea propriă — membru în co
mitetul central al reuniunei, și astfel pu
tând avă cunoscință deplină despre starea 
lucrurilor, trebue să conced, că are drep
tate. — Dâr că cu privire la filiala „Ar- 
dusat-Someș14 nu are dreptate, și că aici 
de un deceniu și jumătate în fiă-care an, 
fără escepțiune, s’au ținut câte două adu
nări (ceea-ce arată protocolele luate în 
acelea dunărl), că cu ajutorul lui D-deu ne fa
cem datorința și facem progrese îmbucu- 
rătore, arată următorele:

1. ) Reun. fii. Ard.-Someș de un de
ceniu și jumătate în fiă-care an a ținut 
două adunări, în cari s’au pertractat cău
șele reuniunei, s’au cetit disertațiunl de 
ale membrilor, și s’au luat decisiunl salu
tare în căușele școlelor nostre gr. cat. ro
mâne s. c. 1., ceea-ce mărturisesc proto
colele luate în acele adunări și elaboratele 
păstrate în archivul reuniunei.

2. ) Filiala nostră are o bibliotecă de 
158 volume, archiv regulat și pentru spe
sele ce s’ar ivi, o sumă de 16 fi. adunați 
din contribuirile membrilor.

3. ) In anul 1887 din sînul reuniunei 
fii. s’a emis loan Bretan învățător în Veș- 
mort pentru a participa la cursul de in
dustria poporală, ținut în Sântejude (Ar
deal). Reîntorcendu-se de acolo, densul în
soțit de membrii filialei nostre, a ținut un 
curs ambulant, mergând din sat în sat, 
ca la acela să potă lua parte și poporul.

4. ) In Aprilie a. c. s’a ținut în Ardu- 
sat un curs de oltoit, sub conducerea unui 
bărbat de specialitate.

Eră cum-că din elaboratele (diserta- 
țiunile) presentate și cetite în adunările 
ndstr6 și urmate de observările membrilor 

și critisate prin unii membrii aleși anume 
spre acest scop, au tras folos intelectual 
atât autorii lor, cât și ascultătorii și că 
astfel scopul propus s’a ajuns, e destul să 
indic numai obiectele, despre cari au fost 
ținute, din cari am la îndemână următo
rele: din anul 1888: 1) „Crescerea trupâscă 
în școlă din punct de vedere sanitar14 pre
lucrată de : G. Onea, V. Gorog și I. Bre
tan ; 2) „Raport despre ascultarea practică 
a cursului supl. de 4 săptămâni a indus
triei de casă14, ținut în „Sântejude44, cetit de 
I. Bretan; 3) „Datorințele părinților în 
crescerea religiosă-morală a pruncilor14 pro
filer. de G. Onea, I. Bretan, S. Anderco, 
V. Casa, A. Popan; anul 1889: 1) „Cres
cerea familiară în vieța poporului14 de G. 
Szilăgyi; 2) „Ce are de a face învățătorul, 
ca elevii săi să iubâscă adevărul și să fiă 
sinceri?14 de G. Szilâgyi; 3) „Apel14 de 
G. Onea; 4) „Care e folosul, ce-’l aduce un 
învățător religios, și care e dauna, ce o 
causâză unul ireligios14 de V. Sabo.

Anul 1890: 1) „Tractarea bucăților 
de cetit14 de G. Szilâgyi; 2) „Ce are de 
a face un învățător, ca elevii lui să sus
țină liniscea în școlă14 de C. Pușcaș; 3) 
„Cum să facem propunerea atrăgătore ?“ 
de E. Pop; 4) „Propunerea fisicei în cl. 
IlI-a a școlelor poporale14 de T. Groza. 
— An. 1891: 1) „Despre curățeniă", de A. 
Popan; 2) „Propunerea constituțiunei în 
școlele poporale14 de T. Groza; „Propunerea 
constituțiunnei înșcol. poporale14 — conti
nuare — de T. Groza; 4) „Necesitatea în
vățământului și a eduoațiunei în școlele 
nâstre poporale, și folosul școlei corepeți- 
t6re“, de C. Pușcaș ; 5) „Despre mortea tru- 
puluiomenesc14, de V. Casa; 6) „Vorbirea în 
chor14, de C. Pușcaș ; 7) „Ce datorință are 
față de elevii săi cat echetul, fiă acela învă
țător seu și preot?14 de I. Bretan. A. 1892'. 
„Propunere practică din fisică: concep
tul căldurei, nascerea ei și cunoscință des
pre întinderea corpurilor prin căldură14, de 
C. Pușcaș; 2) „Despre educațiune în gener 
re“, de V. Casa.

6.) In fine, în interesul public fiă’ml 
permis a ruga pe „corespondenții11 foilor 
române, ca să nu publice acte oficiose, 
cari nu sunt menite pentru publicare, pre
cum s’a întâmplat și acum cu scrisorea 
M. O. D. Ciuca. Sapienti sat...

Ardusat, la 31 Iulie 1895.
Dionisiu Bran, 

președintele reun. fii.
„ Ardusat-Someș14.

Literatură.
Doine și strigâtnri din Ardeal, date 

la ivelă de Dr. ion Urban Jarmk și Andreiu 
Bârseanu. Acesta este titlul uneia dintre 
cele mai bogate și mai bune coleoțiunl de 
poesii poporale ardelenescl. Conține 431 
pagine, cu mulțime de doine de dragoste, 
de dor și jele, de mustrări și blăstămurl, 

doine haiduoesol, de-ale oătăniei, apoi stri
gături bătrânescl și colinde. Cartea e înso
țită de-o prefață de d 1 Andreiu Bârseanu, 
în care se arată, că buna primire, de care 
s’a buourat acâstă carte la 1885, când s’a 
publicat prima edițiune, a îndemnat pe 
d-1 librar din Brașov, Nicolae Ciurcu, să 
scotă aoâstă a doua edițiune, anume întoc
mită pentru popor. Costă un esemplar nu
mai 75 cr. De vânejare la librăria editâre 
Ciurcu în Brașov.

♦
Din „Biblioteca pentru toți*  a apărut 

broșura a 12-a: Nuvele, de Michail Deme- 
trescu. Broșura următore din aoâstă biblio
tecă va fi: Novele și Romane, de Dniliu 
Zamfiresct. Fiă-oare bro-șură costă oâte 30 
bani (15 cr.)

*
In editura librăriei E. Zeidner din 

Brașov a apărut: Carte de cetire pentru 
anii din urmă ai școlelor poporale și de 
repetițiune, luorată de Domețiu Dogariu, în
vățător dirigent în Satulung (Săoele) și Ni- 
colau Pilția, profesor la gimnasiul român 
din Brașov. — Este una dintre cele mai 
bogate cărți de cetire, se estinde pe 424 
pagine, cuprincjând 231 bucăți de cetire 
parte în prosă, parte în poesiă. Costă un 
esemplar broșat 70 cr., âr legat 85.

*

Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol
dovan, broșură elegantă, de 11 cole, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. sâu 1
coronă, plus 5 or. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian, 
H. Pop, publioist, Brașov ■ (Brassâ) sâu 
la administrația „Gazetei Transilvaniei11.

♦
Studii psihiatrice este titlul unui nou 

op apărut de curând în Tipo-litografia na
țională Balian și Ignat Samitca din Craiova, 
este scris de d-l Dr. George Mileticiu, me
dic primar al Ospiciului Madona-Dudu din 
Craiova, autor al unui însămnat număr de 
scrieri de medioină și higienioe. In opul 
de față, tipărit elegant, pe hărtiă de lux, 
provătjut și cu trei planuri, autorul se 
ocupă cu numărosele cause, ce pot răpi 
omului raționamentul. In total opul trao- 
tâză cestiuni de mare interes.

Internat pentru fetițe în Brașov.

Insciințare.
„Reuniunea femeilor Române din Bra

șov14 a înființat, după cum se scie, un in- 
ternnt, cu scop de-a instrui fetițe din clasa 
de mijloc a societății românescl in menajul 
casei, precum și în diferite lucruri de mână, 
ce cad în sfera unei bune econome. Reu
niunea întreține și subvenționeză acest in
ternat cu o sumă considerabilă, numai ca 
să potă primi fetițe cu taxa, cât se pote 
de scădută.

In ..acest internat se învață: a) a. pre
găti tot felul de mâncări; b) a spăla și a 
călca tot felul de albituri; c) a croi și a 
cose cu mașina tot felul de albituri și 
vestminte; d) a cultiva legumi, și e) reguli 
hygienice.

Pentru completarea consciințelor câști
gate în școlă, s’a introdus și o școlă de repe
tiția, prevădută în legile statului, pentru co
pile dela 12—15 ani. In acâstă școlă se va 
propune: Limba română, Limba maghiară, 
Limba germană, Aritmetica și Istoria și 
Geografia în câte 2 cursuri, câte 2 ore pe 
săptămână; Istoria naturală și fisica în 2 
cursuri câte 1 oră; Religia în 2 cursuri 
câte 1 oră; Desemnul, Scrierea, Cântări, 
Gimnastica în câte 1 curs cu 1 oră pe săp
tămână.

In acest „Internat" se primesc fetițe 
române, cari vor fi absolvat cel puțin 3 
(trei) clase primare și vor fi împlinit 12 ani. 
Deore-ce prin reorganisarea cea nouă a in- 
strucțiunei, numărul orelor s’a înmulțit în 
mod considerabil, de aceea s’a statorit pen
tru completa întreținere și instrucțiune taxa 
de 14 fi. pe lună, plătită anticipativ. Fetițe 
orfane și sărace pot fi primite gratuit în 
„Internat14.

Fetițe din Brașov, cari vor voi să pe- 
trâcă numai peste di în „Internat14, plătesc 
pentru totă instrucțiunea și pentru prând 
si ojină câte 10 fi. pe lună.

Deorece numărul elevelor, atât al ce
lor cu plată, cât și a bursierelor este re- 
strîns, se învită părinții și tutorii a-se in
sinua, respective a înainta petițiunile în
zestrate cu testimoniu de paupertate și ac
tul de botez, la subscrisa președintă până 
in 20 August st. v. Primirea elevelor, în 
„Internat11 se va face dela 25 August în
colo. La primire are să aducă fiă-care ele
vă albiturile și vestmintele necesare, precum 
și așternutul de pat.

-• In 5'gătură cu acest „Internat14, Reu
niunea în anii trecuțl a înființat și un „Or
felinat14 pentru fetițe orfane și sărace dela 
6—11 ani; aceste fetițe primesc întreține
rea completă pe spesele reuniunei și sunt 
obligate a cerceta școlele române gr. or. 
din loc.

InformațiunI mai de-aprope se po- 
primi dela președinta reuniunii și dela act. 
tuarul acesteia.

Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,
președintă. prof. gimn. și act. reun.

Crimă înfiorătore»
piarul „Szilâgy14 aduoe următorea 

veste grozavă:
Coloniștii din Vdgâs-Telep-Mojdd, a- 

prope de ’ Șsrtnașag, cu numele Csuzda 
Jânos, Kovâcs Gâbor, Gulyâs Pal, Toth 
Mihâly și Gazdag Jânos au făcut arătare în 
27 a 1. tr. la judecătoria cercuală din Șar- 
mașag, că au aflat mort pe colonul Kra- 
nyâk Jânos, rotar, tot din susnumita colo- 
niă în mijlocul unei holde la o depărtare 
de 100 pași de casa lui, âr pe soția sa 
asasinată în casa propriă. Primăria din 
Șarmașag a dat numai decât de scire gen- 
darmeriei din Zălau, de unde a pornit o 
patrulă constătătore din patru-spre-dece

— Lasă pe mine, Safto, nu sciu eu 
cum se botâză Țiganii? Lasă pe mine, nu 
căta că nu sciu carte, ți-i botez de le 
merg petecele.

— Du-te, du-te, de te culcă.

* **

Diminâța dascălul cu gura coclită, 
cu capul crăpând de durere, buimac încă 
de beția de erl, se silea să-și încalțe ciș
mele și cu greu reuși. Uitase și de instruc
ție și de tote. Copiii a doua di după beție 
nu’l mai slujeau cum i-se cuvenea.

— Mi-se pare, că am usat de bună
tatea lui moș Tudose, — se gândea el... 
ore n’oiu fi spus la prostii? Er se sparg 
tote în capul meu, ca de obiceiii... Se scula 
clătinându-se, aduse o doniță de apă, îșl 
udâ capul bine, îșl frecă fruntea cu zăpadă 
și se simți puțin mai bine. Roșu de frig, 
cu părul ud intră în bucătărie la jupănâsa 
dasoăliță. Mole de natură și tăcut de obi- 
ceiu, după beție dascălul Iordache semăna 
curat cu o curcă ploată. Și treaz n’avea 
curaj să privescă în față nevasta, de care 
se temea mai mult decât de ucigă’l cru
cea ; mahmur însă întorcea oapul la stânga, 

intrând în bucătărie și se așecjâ în dosul 
hornului, pe o lăviciâră în colț.

— Frumos, nu ți-e rușine obrazului, 
porc bătrân, minunate pilde pentru copii. 
Instrucție pentru dânșii, — începu jupânesa 
Safta, lăsând pe soț să se așede pe lăvi- 
cidră.

Dascălul numai încet tuși în mână, 
temându-se să-și tragă și sufletul.

— ’Ți faci de cap, Iordache, ’ți spui 
drept, mă scoți din sărite și te dau dra
cului !... nu mi-e greu, dâr mie milă de 
tine să te pîrăsc la părintele Blagocinul, 
vărul meu. Pe veci te dă la canon la vr’o 
mănăstire, să tragi la rîșniță sâu să cari 
apă cu hârdăul, pănă ce te-or lua dracii; 
îi simți tu atunci, ce va să di că să ai o ne
vastă bună și să n’o scii a prețui. Blăstă- 
mat, ce ești, de câte-orl ml-ai făgăduit să 
nu te îmbețl cu țărănoii la cârciumă ? Erl 
cum ai fost?

De după horn se audi un suspin a- 
denc, lung, întrerupt de altul mai scurt, 
după densul un bocit înghițit, urmat de 
tușă, care umplu cămăruța.

— Ertă-mă, Safto, n’o să mai fac... 
am păcate și eu... moș Tudose, să-i fie ță- 
rîna fer și criță, mă scote totdeuna din 

minți, numai densul e de vină, că mă 
îmbăt; ca diavolul se vîră în sufletul 
meu, otrăvindu’l cu drojdie, sâu jamaică, 
în spre care am slăbiciune și înclinație. 
Causa însă adevărată a tuturor fapte
lor, e popa Sava. Sfinția sa mă poro- 
clesce sarsail, broscoiu, turc, bașibuzuo și 
multe altele. Nu-i o suflare pe pământ să 
potă răbda eum rabd eu, dâr totuși e din 
cale afară, m’am indignat pe de-o parte, 
pe de alta moș Tudose cu drojdie și etă- 
mă beat. Christos era mare și erta; ârtă 
și tu, și ți-se va erta și ție!

Aci jupânesa Safta nu mai putu ți
nea lacrămile.

— Dumnedeu de te-ar erta, Iorda
che, cum te ert eu, să nu mai bei, că te 
prăpăd escl...

— Safto, nevastă credinciosă, îți jur 
pe... pe... pe ce vrei, că nu mai beau de 
atjl înainte picătură de drojdie, nici jamai
că ! Să fiă afurisit cela, care a stîrnit pe 
fața pământului acâstă beutură diavolâscă.

— Amin! d e jupânâsa Safta. După 
înpăcăciune, dascălul Iordache eși din colț 
și se aședâ la foc lângă nevastă. — Ți-e 
fome ?

Dascălul clătină din cap.
— Ți-e sete? Din nou o clătinătură 

de cap.
— îmi arde sufletul după ceva acru.
— Vardă murată vrâi?
— Varda, ca varda, der zemă de var

dă acră a-șl bea o doniță.
— Bine, îți aduc.
După trei căni de zemă acră, băute 

de-a dușca, dascălul par’că se simți mai 
bine.

— Merg la popa acum, mă așteptă, 
trebue să fiă târdiu; ce gură are să-mi 
tragă maică, maică!

— Meriți să-ți tragă, bine face popa; 
altmintrelea ai bea și pe maica Domnului 
din altar.

Dascălul îșl făcu cruce. — Nu glumi 
nevastă cu asemenea lucruri, e păcat...

Dascălul îșl luă cojocul, căciula, mă
nușile pe mâni și deschidând ușa eși afară.

** *
Era încă de vreme, sorele de abia îșl 

arăta marginea sa de după creștetul mun
telui Cara-Dag. Miliarde de scântei, schim- 
bându-se în tote culorile, acopereau supra- 
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persone la fața locului, oercend după făp
tuitori.

Nu peste mult au aflat, că ,oei-ce au 
■săverșit acăstă faptă înfiorătbre sunt înșiși 
denunțătorii în personele susnumiților oinol 
coloni. Aceștia îșl mărturisiră fapta, oă 
anume la sfatul dat de Kovăos Gâbor și 
Csuzda, să omdre pe Kranyâk și să i fure 
banii, cei 50 fl. oăpătați de pe o vacă, pe 
care o venduse. După ce s’au înțeles, s’au 
despărțit, ca să se întelnăscă noptea pe la 
11 ore, ceea ce au și făcut. Ajunși la casa 
lui Kranyâk, Gazdag Jânos bătu la ferâstră 
cu ouvintele: „Meștere, vino afară că sunt 
vite în holda D-tale!“

Aufiend Kranyâk, se scula numai de
cât trăgendu-șl ghetele și luând o scur- 
teică a nevestei pe el, o pălăriă de paie 
.și fără de armă în mână, eși ou cei 5 băr
bați spre grâne. Când ajunseră la o depăr
tare de 100 pași dela oasă, întrebă Kra
nyâk, că unde sunt vitele ? In loc de răs
puns fu lovit de săcurea lui Cșuzda chiar 
în oap, după care mai urmară și loviturile 
celorlalți, sdrobindu-i capul în bucăți; pe 
lângă aoesta Kovâcs Gâbor l’a mai stră
puns în partea stângă ou un ouțit lung 
de 20 cm., vătămându-i greu ficatul și ri
nichii.

După aceste au aruncat oorpul astfel 
mutilat în grâu, și întorcendu-se la casa 
lui Kranyâk puseră perini in ferești și si
liră pe femeia aoestuia să aprindă lumina 
și să le dea bani. Acesta le dădu banii, 
der pe atunci fu isbită de săcurea lui 
Csuzda așa de tare, încât cădu la păment. 
Lampa oădend se stinse. Aprindendu-o din 
nou, Kovâos apucă pe nefericita de gru
mazi și o bătu cu mașina de scrobit așa 
de tare, încât nu mai putea fi recunoscută, 
după care se suiră cu pioiârele pe ea, căl- 
cându-o și sdrobindu-i pieptul și tdte osele. 
Apoi scormoniră peste tot locul, ca să mai 
afle bani, și după asta încuiând bine ușa, 
se depărtară. Diminăța făcură arătare, ca 
și când ar fi desooperit ei mai întâi înfio- 
rătdrea crimă.

începută cercetarea, ajunseră pe în
cetul la oonviegerea, că făptuitorii trebuiră 
să fie numai 6meni ocnoscuți, oăci la cei 
oinorîți nu aflară nici o armă și nirnio eu 
oe ar fi încercat să se apere.

In fine mai ceroend în sus și în jos, 
aflară la amintiții cinol mișei haine stro
pite cu sânge ăto., pe urmă mărturisiră ei 
■fapta grozavă, după care fură dațl pe mâna 
tribunalului, unde ’șl vor căpăta meritata 
pedăpsă.

Eta un teren minunat pentru „Kultur- 
egylet.“

Căderea perului.
Firele de per ale capului aunt 

tomai ea și firele de ierbă: decă 

ierba capătă hrana prin care se p6tă 
cresce, atunci se desvâltă, face tufe 
și îi merge bine; decă însă hrana îi 
lipsesce, atunci ea piere și locul ră
mâne gol. Așa stă lucrul și cu pe
rul. Precum ierba resare din păment, 
așa perul resare din pielea capului; 
când însă pielea capului nu mai dă 
perului hrana de lipsă, perul se ofi
lesc© și cade. Der precum ierba după 
o secetă îndelungată se prăpădesc© 
une-orl cu totul, der lasă după sine 
rădăcini în păment, din cari, decă 
urmăză mai târfiiu o ploiă, ierba 
cresce din nou, — tot așa se pbte 
întâmpla și cu pârul, care pâte une
ori se cadă, der rădecinele lui se 
rămână în pielea capului, și decă 
acestor rădăcini li-se dă hrana de 
lipsă, părul pâte să crescă din nou.

De aci urmeză, că părul trebue 
să fiă îngrijit și cultivat, er âmenii 
cărora le cade părul, ori au rămas 
chiar pleșuvi (cheli), nu trebue să-și 
perdă ori-ce nădejde, căci de cumva 
în pielea capului lor se mai află ră
dăcinile părului, atunci dându-li-se 
acestora hrana de lipsă, va pute încă 
se crescă un păr nou și frumos.

Sunt mai multe căușele, cari 
pricinuesc căderea părului. La un 
trup sdravăn și sănătos vei găsi de 
cele mai multe-ori per frumos, pen- 
tru-că la acești âmeni și pielea ca
pului este roditâre și bine hrănită; 
din contră însă, la un trup slăbit 
și bolnăvicios pielea capului încă va 
fi secă, lipsită de hrană și nerodi- 
târe. Acești âmeni adecă vor ave păr 
puțin și vor deveni în scurt timp 
cheli. De aci se fiice, că părul ca
pului arată sănătatea și puterea de 
vieță a trupului.

Der pote se fia un trup sănătos 
și plin de vieță și cu tâte acestea 
părul capului să-i fiă slab, seu se-i 
lipsescă cu totul. Ajunge, ca cine-va 
să aibă prea multe gânduri și griji, 
pentru-ca acestea se-i slăbescă pă
rul. Când cine-va se gândesce mult, 
sângele ’i se urcă la cap și face 
multă căldură, un fel de secetă, din 
causa căreia perul se ofilesce și cade. 
De aci se esplică, pentru-ce âmenii 
învățațl, cari au mult de gândit, de 
regulă au per puțin și la urmă ră
mân pleșuvi.

Der mai sunt și alte cause ale 
căderei perului. O vieță destrăbălată 
și imorală duce la slăbirea corpului 
întreg, 6r când corpul este ruinat, 
nici părul nu pâte fi în stare bună 
și sănătâsă. Omenii prea grași au o 
constituțiă șubredă și de aceea nici 
pielea capului lor nu este priinciosă 
pentru păr. Mai sunt apoi și un fel 

de vermi, cari rod Ia rădăcina pă
rului și-l nimicesc. Asta s’a observat 
la unii âmeni, cari aveau păr fru
mos și cu tâte acestea se pomeni
seră cu câte-o lună în cap, apoi mai 
multe luni, pănă când în fine li-au 
căfiut tot perul și au rămas cheli, 
deși aveau un trup deplin sănătos.

Vedem așa-deră, că căușele că
derei părului sunt mai multe. Prin 
o îngrijire buDă însă se pâte face, 
ca perul să nu cadă, er decă a că
fiut, să răsară din nou. O holdă de 
tâmnă, decă creBce prea repede și 
prea de timpuriu, trebue păscută cu 
vitele, ori cu oile, căci alt-fel se va 
desvolta prea curând și va cade la 
păment, fără a ajunge se dea spice 
și să se cdcă. Așa e și cu perul. 
Adese-ori vedem copii și copile cu 
păr lung și frumos. Acest lucru este 
nesmintit forte frumoB pentru ochi și 
înțelegem bucuria nespusă a părin
ților la vederea unor ast-fel de ca
pete frumâse de ângerașl. Der lucrul 
acesta este păgubitor din punct de 
vedere al sănătății părului. Pielea 
capului este o holdă, pe care dâcă 
o silim, îșl dă tâtă puterea și să 
stârce cu totul.

In Anglia peste tot sunt mai 
cruțătorl âmenii față de acest lux 
prea de timpuriu, ce se face cu pă
rul, și urmarea e, că în societatea 
englesă găsim mai târfiiu cel mai 
frumos per. In Anglia fetele umblă 
tunse pănă la etatea de 16 ani, âr 
băeții se tund pănă la etatea de 
18—20 ani fârte scurt. Acestei îm
prejurări este a-se mulțumi) că în 
Anglia sunt mai puțini pleșuvi ca 
ori unde. Moda poftesce ca dinainte 
să tundem părul cevași mai lung, 
din care causă acesta și cade mai 
curând și de aici vine, că pleșuvia 
începe în partea dinainte a capului.

Fiind-că bolnăvirea și slăbirea 
corpului aduce după sine și căde
rea perului, trebue să grijim a ave 
un trup sănătos, bine nutrit și ferit 
de desfrânări și imoralități.

Cât pentru feluritele lecurl, ce 
se întrebuințeză pentru crescerea 
părului, cel mai bun se pare a fi 
acela, pe care-1 întrebuințeză preotul 
Kneipp. Se iau adecă urzici prâspete 
și sănătâse, se usucă și apoi așa us
cate se fierb într’o olă, în care se 
află pe jumătate apă și jumătate 
oțăt. Cu cât sunt mai multe urzici, 
cu atât mai bine. Se formeză ast-fel 
un fel de zemă, care trebue să fiă 
destul de tare, cam ca cafeua nâ- 
gră. Cu acestă zamă se frecă pielea 
capului, în fiă-care fii odată, așa ca 
se pătrundă în piele, fără de-a apăsa 

însă prea tare pielea. Frecarea tre 
bue să dureze cam o oră. Pe urmă 
să se spele bine în fiă-care dimineță 
pielea capului cu apă rece, pentru 
a se curăți ori-ce murdăriă. Părul, 
vefil bine, trebue să fiă scurt.

Se scie, că urzica conține un 
fel de accid, care omoră vermii dela 
rădăcina părului și fac ast-fel posi
bilă creseerea lui. Cam odată în 
săptămână e bine a se unge părul 
și cu unt de lemn franțuzesc, mai 
ales când bolnavul e slab.

Kneipp spune, că cu acestă zamă 
de urzici fârte pe mulți âmeni i-a 
făcut să aibă păr frumos. Se înțe
lege, o cură de o săptămână ori 
două nu e de ajuns, ci trebue să se 
facă acâsta cel puțin câte-va luni, 
une ori chiar o jumătate de an. 
Pleșuvul, a căruia piele de pe cap 
sclipesce de netedă, ce e, nu va pute 
folosi nici un mijloc cu succes, pen- 
tru-că la el porii pielei sunt astu
pați și bătuciți, așa că nici medi
cina nu mai pâte străbate la rădă
cina părului, der nici părul nu mai 
pote încolți din piele. Toți c.eialalțl 
însă, la cari rădecina părului nu este 
cu desăvîrșire nimicită, pot încerca 
întrebuințarea acestui leac cu cele 
mai bune speranțe de șucceș,

Mocanii și ciobanii.
Intre Carpații ardeleni, înce

pând dela pasul Oituzului și pănă 
la Pârta-de-fer, locuesc cu deosebire 
economii de vite români, numiți 
mocanX, cu totul cam vr’o 20,000— 
25,000 de familii, așefiațl prin co
munele: Poâna-sărată, Brețcu, Co- 
vasna, Săcele, Bran, Reșinari, Să- 
liște, Tilișca, Valea și Poiana-Mer- 
curii. Cei din comunele Branului se 
numesc ei între sine moroieni, er cei 
diiî părțile Sibiiului țuțueni. Mocanii 
se susțin numai din venitul turme
lor lor. Ei îșl erneză turmele de oi 
parte în România și Dobrogea, parte 
în Bulgaria și în Basarabia, plătind 
pentru erbărit o sumă de bani, după 
cum se pot învoi cu arândașii, ori 
cu proprietarii moșiilor. Numărul 
total al oilor trecătâre din munții 
Carpaților ardeleni în șesurile înve
cinate ale României, trece peste două 
miliâne. Multe din acestea nu numai 
ernâză, der și văreză în România, 
în Dobrogea, în Bulgaria și în Ba
sarabia. Câștigul de căpeteniă dela 
oi e lâna. Mocanii mai câștigă bani 
și din venfiarea meilor, mițelor, 
berbecilor și botâșelor (oilor bă
trâne); apoi din cașcaval, brânză, 
urdă și unt.

fața zăpezii. Moș Iordache râmase cu gura 
căscată. De multe-ori vâduse el zăpada și 
radele sorelui jucând în steluțele de pe 
densa, der nic-Iodată nu i-se păruse lui 
-tabloul mai frumos, decât în astă diminâță, 
cu inima ușoră, după ce atât de eftin scă
pă din certa cu jupânesa dăscăliță.

In aerul curat al dimineței, sunetul 
clopotului bisericesc, limpede, răsuna toc
mai în vale, departe.

— Aha, popa s’a trecjit astădl de 
vreme, dice el, ștergendu-șl mustățile de 
promorocă ;• abia răsare șirele și Sfinția 
Sa... la colaci. O să mă certe, căci m’aș- 
tepta... vai de mine, bine că mi-am adus 
aminte, cheia dela biserică am uitat’o pe 
masă.

Șovăind, dascălul întră în cuhnă, ia 
•cheia uitată și hai de-a dreptul spre bi- 
•serică.

Popa, furios, umbla ca un lup pe di
naintea bisericei.

— Dascăle, ți-ai pus de gând s’o 
afîrșesol cu mănăstirea?

— Ce este părinte, dor nu s’a aprins 
ibiserica?

— VedI unde e sorele?

— Am ochi, cum să nu văd?
— Rău a făcut bunul Dumne4eu, că 

te-a făcut cu ochi, căci tot una, nu vecjl 
nimica, mai bine te făcea cu urechi mai 
lungi, pote că audeai clopotul, care trage 
de un ces, chemându-te, păcătosule, să vii 
să te rogi să’țl ierte Dumnefieu păcatele.

Moș Iordache nu răspunde nici o vor
bă, numai scote cheia, și cu mâna tremu- 
rândă o învertesce de trei-orl.

— Lasă, lasă, dascăle, milostiv și bun 
e Dumnezeu, dir nu uită el molitfa mea, 
să te facă să-ți tremure tot trupul, ca lui 
Cain, după mortea lui Abel. Ești mai rău, 
decât un crocodil, căci îmi bei sângele, 
picătură cu picătură. Te-am rugat ome- 
nesce, să nu te îmbețl pe (fiua de adl, și 
tu m’ai ascultat de te-ai topit... Pri- 
vesce cu cine semeni ?! ești mai urît de
cât... decât... Iuda Iscariot... decât... 
aci popa se opri ne mai găsind la în
demână vre-o altă asemănare bună pen
tru supusul său. Dascălul reuși să deschi
dă ușa bisericei. El se dădu la o parte, ce
tind „Tatăl nostru44 și lăsând pe popa să 
între înăuntru. Palamarul se scoborî jos 
din clopotniță, întră și el în biserică, și în

cepe a aprinde candelele pe la icone și 
luminările pe la sfinții Apostoli.

— Domne, milostivule, miluesce-ne și 
pe noi păcătoșii, s’audi din altar glasul 
popei.

— Amin! răspunde dascălul, căutând 
prin clirosul drept ceaslovul, din care tre
buia să cetăscă.

— Pârdalnicul de ceaslov, unde să 
fiă ?... par’că ar fi pus dracul coda pe den
sul.. .nu-1 găsesc... vorbesce el încet — sfin
te Dumoe4eule, ce am cLis ! seca-mi-ar gura 
să-mi sece, necuratul e tare pe păment... 
Domne, Domne, ertă-ml păcatele.

— Dascăle, ești gata ? s’au4i din nou 
din altar.

— L’am găsit, respunde bătrânul re
pede, credend' că popa îl întrebă despre 
ceaslov.

—• Maică precestă, trebue să mint în 
hramul tău, căci altmintrelea afurisitul de 
popă îmi sparge capul cu cădelnița... Sfin
te Dumne4'eule; sfinte tare, sfinteeee fără 
de morte, miluesce-ne pe noi... începe el 
cu un glas monoton. Noroc, că dascălul 
scia slujba pe de-a- rostul, din scorță pănă 
în scorță-, căci alt-mintrelea o pățea. Fără 
să se împiedece măcar odată, spune den

sul întregul capitol din sfânta scriptură, 
indicat de ustav pentru 4iua de astădl. In 
ceea ce privea sfânta slujbă, dascălul Ior
dache n’avea un altul asemenea în totă 
Dobrogea.

...Amin! termină el, ștergendu-șl su- 
dorea de pe frunte cu mâneca antiriului.

Biserica încet câte încet se umplu de 
credincioși. Femeile bătrâne, prin colțuri 
îngenunchiate, șopteau rugăciunile. Cele 
tinere și fetele se înghesuiau în partea 
stângă a bisericei, ghiontindu-se și șoptind 
una alteia despre noutatea 4il0i — botezul 
Țiganilor.

înainte, aprope de altar, un grup de 
omeni, femei și bărbați, se deosebiau de alțl 
săteni. Brîe largi, roșii, mintene de postav 
albastru blănite cu diă, femeile cu scur- 
teici de blană de vulpe, cu salbe la gât, 
cu brobode și șaluri de mătasă; totul arată, 
că numai săraci nu sunt. O babă bătrână, 
maica Sița, ținea în brațe un copil învălit 
într’un laicer gros de lână de capră.

Țiganii ascultau slujba, și curioși pri
veau la drepta și la stânga. Liturgia se 
sfîrși. Fumul tămâiei făcea pe mulți să 
tușescă, der norodul nu se grăbea să esă; 
mulți diceau: bine a slujit popa afil, și tă-
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Dintre mocanii săcelenl sunt 
forte mulțî, cari pe lângă economia 
de vite se mai ocupă și cu negoțul 
ei cu agricultura. In'multe părți ale 
României îi vedem arendași de moșii, 
ba chiar și proprietari și cu deose
bire în județele Ialomița și Brăila. 
Parte mare sunt așeȚațl prin Do 
brogea, ca proprietari de pământ, 
unde-și cultivă și economia de vite; 
un numer mai mic însă sunt răs
pândiți prin Basarabia și prin Bul
garia, având tot aceeași ocupa-’ 
țiune.

Ciobanii (adecă păstorii turme
lor), pentru-ca se se pâtă împotrivi 
în contra tuturor neajunsurilor cli
matice de sub cerul liber, sunt îm- 
brăcați cu cojâce căldurâse din piei 
de oi și c’o sarică lungă, er pe cap 
portă o căciulă mare din hârșie de 
miel. Alte vestminte ale lor mai 
sunt ciârecii din pănură albă, nu
mită dimie, o cămașă unsurâsă, ce 
nu se bagă în cibreci și în picibre 
opinci. Lefurile (plățile) ciobanilor 
se fac de regulă mai mult în oi, 
decât în bani, er ale bacilor în pro
ducte câștigate dela turme, adecă în 
brânzeturi.

Lă fiă-care târlă sunt trei cate
gorii de ciobani, și anume : mânzărarî, 
cârlănari și sterpari. Mânzărarii mână 
la pășune mânzările (oile cu lapte), 
pe cari le mulg tot ei, și apoi din 
lapte pregătesce baciul brânza. Căr- 
lunarii păzesc mieii ințărcați, sterp arii 
oile sterpe ori berbecii. Aceștia stau 
priveghind 4iua nbptea împreju
rul turmelor, și numai atunci dau pe 
la stână, când vin după provisiune 
de mâncare.

Nutrementul ciobanilor e forte 
restrîns, constând mai mult din mă- 
năligă de făină de cucuruz, nu- 
nită și mălaiu, necernută, cu brânză 

■îi urdă. Pânea n’o gustă mai de loc. 
Ei mai gustă din când în când și 

’câte puțină păstramă din carne de 
i oie ori de miel; mai bâu și lapte, 
când vin pe la stână, ori jintiță 
dulce (zer ierbinte cu urdă prospetă), 
seu cocârță (jintiță acră), care le 
mai stârnesc© pofta de mâncare. 
Posturile inse le respecteză ei cu 
sfințenia.

Stâna e făcută din bârne, avend 
doue despărțăminte, unul ce servesce 
de magazin și al doilea de lucrâtdre,— 
atelier. Despărțitura dintre magazin 
se numesce comarnic. Prin acesta 
trec oile din strungă*),  câod se mulg, 
avend din partea de cătră strungă 
doue, trei seu patru eșirl, după cum 

*) Strungi se numesce locul închis, 
în care stau oile înainte de-a le mulge.

e numărul oilor de mare. In comar
nic, alături cu aceste eșirl, stau mân- 
zărarii, cari prind oile de câte un 
picior, când vor se trecă în partea 
cea-laltă a stânei și le mulg în gă- 
lete. Când găletele s’au umplut, se 
deșertă prin strecurătbre într’un vas 
mai mare de lemn, unde se închegă 
și se tace caș. In mijlocul lucrătorii 
e zidit din lespezi de petră un că
min pentru foc, deră fără horn, de
asupra căruia e așecjât' căzanul, în 
care se fierbe zerul pentru a scote 
urda. Tot aci se mai vede și crinta, 
în care se tescuesce cașul închegat. 
Din janț (zerul, ce ese prin stbrce- 
rea cașului), se face untul de bie. 
Atelierul se folosesce și de bucătă
rie și de odae de durmit. Aci dorme 
de regulă baciul și mănătorul. Mă
nătorul, după-ce a dat oile în strungă 
— pănă le-au muls pe tote. — face 
servicii de bucătar. In stână se mai 
vede de-asupra căzanului o policibră, 
pe care stă tava (cârpătorul) mămă- 
ligei și câte-va cupe de lemn, cari 
le servesc drept farfurii. Printre că
priorii coperișului, care constă din 
scânduri, seu din scbrță de brad, în
greunată cu petri, ca se nu o ia 
vântul, se văd vîrîte lingurile de 
lemn și mămăligarul. Tot aci se 
vede atârnând și’răbojul. Răbojul 
acesta e un băț cioplit în patru 
muchi, pe care se cresteză cașul cân
tărit din fiă-care cp- Răbojul e sin
gura condică într'o stână, servind 
chiar de chitanță și contra-chitanță 
pentru cașul adus dela alte stâni. 
Fumul, ce ese din focul cel pururea 
nestins dela stână, neavând horn, 
pe unde să esă afară, planeză prin 
stână, pănă se strecoră cu încetul 
parte printre bârnele cele necioplite 
ale stânei, parte prin spărturile co
perișului ei.

(După un Mocan).

OTRAVA
Anecdotă poporală.

— Dbmne, Domne, măi nevastă, 
Uit’te na, mă uit la tine,

Nu ești slută, ești frumosă, 
Tinerică, ’ți șede bine

Der ești prea, prea mâncăciosă ! 
Tu mâncare-acum la masă 

Văd, că n’apuci să mai dai, 
O mănânci din blă tbtă

Tot gustând’o : haide hai!
De sciam de partea asta

Rămâneam, 4®u» tot holteiu !
Multă vreme ai tu poftă

Să mai ții ăst obiceiu?!...
— Nu, bărbate, nu se află: 

M’am gândit, m’am judecat
Uit’te na, din cesul ăsta

Chiar mă las de mai mâncat. 
De-oib gusta de-acum mâncarea

Pân’ a n’o fi dat în masă, 
Să mă bați, să-mi tai și ebda,

Să mă scoți la lume rasă.
* **

Cam așa vorbind, se spune,
Un bărbat și cu nevasta 

De-un lăsat de sec odată,
Și-ajungând la vorba asta 
Hai4e omul ese ’n piață 
Cumperă-un curcan frumos 

Și-un ulcior de vin, și pâne,
Și se ’ntbrce bucuros. 

Ba vedând și miere bună,
Când voia să ia curcan 

Cumpără pe post și miere
Cam v’o oca ’ntr’un borcan. 

Vine-apoi cu ele-acasă
Și nevestei le dă tbte,

Ca să-r facă fript curcanul
Rumenit pe cât se pbte, 

Er borcanul cel cu miere
Dându-1 dragei lui neveste 

Nu i-a spus că este miere
Ci otravă-a 4^) că este. 

— E otravă, 419® dânsul;
Pentru șbreci am luat, 

Că la mine, cred, venit’au
Mai toți șbrecii din sat. 

Pune-o cu borcan cu totul 
încolo pe cordă, sus, 
Când o fi să pun la șbreci

Să ții minte unde i pus.
* **

Plecă omul după treburi
Er nevasta șede-acasă 

Pe curcan frumos să-l frigă,
Să-1 gătescă pentru masă. 

Der gătindu-1 și frigându-1,
Când îl vede rumenit, 

Gust’ odată ca să cerce
De sărat de ’i potrivit. 

Gustă-odată-o bucățică
Dintr’o parte, bun îi pare; 

Gustă-apoi din ceea parte
O bucată și mai mare. 

„A! Ce bun e, 4’ce dânsa;
„Der ce bun ar fi cu pâne 

„Hai să ’ncerc o fărmitură:
„Am de unde, și rămâne. 

„Hai să rup aripa ’ntregă
„Nu mai vede omul meu: 

„Ce, la dracu, o aripă,
„Nici atâta să nu iau?!“

:Jj *

*
Rupe dânsa o aripă 

lntr’o clipă-o și mănâncă,
Și-ar mai vrea să rupă încă, 

De bărbat îi este frică,
La frigare erăși cată 

„Rup și ceea-laltă, 4i°e>
„Chiar de-arfi, ca se mă bată“ 

Rupe și cea-laltă aripă
Și-un picior și alt picior,

Și mâncându-le cu pâne,
Gustă’ vinul din ulcior.

După vin apoi pe dată
Haide ’ncepe și la pep't; 

Las s’o bată și bărbatul,
Cel puțin se aibă drept.

* **
Tot așa gândind ea ’ntr’una

La bărbatu-i c’o s’o bată 
Și de colo din frigare,

Tot rupând câte-o bucată 
Se trezesce hai la urmă

Că și vinul s’a vinit
Și curcanul curcănit.

„Ei, de-acum, gândesce dânsa,
„Mă ucide, na, ’n bătae
„Ori mă arde, ori mă tale.

„Der decât să mă ucidă
„In bătae el pe mine,
„Mă ucid chiar eu mai bineZ

*
:i: Ut

Când bărbatul vine acasă
Iși găsesce ’n pat nevasta’

— Der ce ’i, dragă; ce ’i acesta?!...
— De, bărbate, ce să fiă; 
Aștept mbrtea. ca se-ml vie; 
Că frigând colo curcanul

Fără ca să bag de semă 
Dând cu degetul pe dânșul

Am gustat nițică zamă, 
Am gustat apoi și carne

Și din vin am mai gustat 
Și-am sfîrșit cu ’ncetul vinul

Și curcanul l’am mâncat; 
Er gândindu-mă la tine

Și mânia, ce-o să-ți potă, 
Am voit să-mi fac sfîrșitul

Și-am mâncat otrava totă.
(După „Rev. Nouă'j Ph. Jj. Speranță.

SIULTS SI DE TOATE.
4

Un nevinovat osendii.
Uu proprietar din Svedia voi înainte 

cu opn ani să-și vândă bunurile sale spre 
a trece în Danemarca, o țeră învecinată. 
Ca cumpărător află pe vecinul său, baronul 
N., care-i și cumpără bunurile. După ce se 
făcu însă târgul, baronul aucji, că vânzăto
rul nu a lucrat tocmai cinstit, dedre-ce i-a 
vândut nisoe păduri asupra cărora n’avea 
nici un drept. Se duse deci la proprietar, 
ca să-l întrebe, cum s'a făcut acesta. Intre 
ei isbucni dela o vreme o certă aspră și 
baronul părăsi forte mămos pe proprietar.

Indată-ce pleca însă baronul, proprie
tarului îi păru rău de asprimea sa și se 
hotărî, să mergă la el, ca să-i ceră iertare. 
Nevastă-sa îl ruga să aștepte pănă a doua 
di diminâța, dăr el n’o asculta, ci plecă 
numai decât.

Era în miedul ternei, totul acoperit 
cu zăpadă și ghâță, și se întunecase bini
șor. Pe acest timp plecă proprietarul într’o

mâie ars’a cum se cade, numai dascălul 
nu prea putu să ridice cu glasul, ce să-i 
fad! ?...

Dascălul lordache, răgușit, n’a putut 
s’atingă în cherovim, vestita notă, gloria 
vocei sale, despre care avea cunoseință 
chiar și episcopul. Popa, nemulțumit, îl 
privea din când în când, mătăhăind cu că
delnița, în care jăratecul de mult se stinsese.

In altar, desbrăcând preotul, dascălul 
audi: „raportez mâne blagocinului: s’a 
presentat înaintea lumei întregi, împlinin- 
du-șl datoria de dascăl cu vocea răgușită, 
turmentat de bețiă, abea ținându-se pe pi- 
ciore, rog pedepsirea 1“ M’ai înțeles?

— Te-am înțeles.
— Du-te acum și pregătesce cele ce 

trebue pentru botez. Părintelui Ion i-ai 
dat de scire ?

— I-am dat...
— Du-te de pregătesce tote pen

tru h°tez, încă-odată repeta popa. Ia 
pălămarul cu tine și vr’o trei oreș- 
tinl, gaura o tăețl în dosul ambarului lui 
moș Niță, acolo pîrîul e mai la”r, s’ațter- 
nețl pe ghiață pae, ca să n’aluneue omenii, 
cereți pae de la moș Niță, vă dă, spune 
că e pentru scop creștinesc, să fiă manga

lul aprins, și bagă de semă... ții minte de 
tote ce ți-am spus ?

— Țiu!
— Pornesce atunci!
Dascălul, bodogănind despre nebunia 

omenâscă, plecă să împlinescă porunca preo
tului.

• Satul întreg, dela mic pănă la mare, 
se strînsese pe malul pîrîului în dosul am
barului lui moș Niță. Gerul nu împedeca 
chiar pe cei desculți să asiste la neobici
nuitul botez de-a dreptul în gârlă.

— Auliu, ce mai puișor de ger, toc
mai bun să se facă ciora albă! spune cine
va din glotă.

— Apoi da, scie popa, că înălbesce.
— Ore nu va îngheța copilul?
— Țl-ai găsit, pielea de drac să în

vețe !
— Trăesc de șepte deci de ani, der 

nici n’am audit de botez ierna în gârlă! 
— elice un moșneg.

— Multe n’ai fi audit dumneta, der 
acum ai’să vedl!

— Să-l botezăm și pe Ițic cârciu- 
marul.

— Pe densul trebue botezat altmin
trelea, jupânul ne boteză rachiul.

— Ce dicl dumneta, dascăle, n’ar fi 
rău să-l botezăm și pe Ițic?

Dascălul, supărat încă, dăr mândru de 
partea, car» o lua în sărbătorea aceea, răs
punde numai:

— Hîm, n’ar fi rău! moș Cristea, mai 
tae ici puțin, par’că e cam strimtă gaura 
— porunci el lui Cristea palamarul.

— Destul, dascăle, ce, ai să bagi un 
bivol ? doră e copil, ca toți copiii, ce Dum- 
nedeu!

— Tae, moș Cristea, să vecjl, că pă- 
țescl cu popa!

— Să tae și singur, decă nu-i place, 
mie mi-au înghețat mânele! Său taie și 
dumneta, eu am încă și altă trâbă, s’a- 
prind mangalul. Lumea înghețată devenea 
nerăbdătore.

— Ore ce zăbăvesc cu botezul, nu mai 
pot tată de frig — spunea Casandra, fiica 
lui moș Tudose.

— Mai îngădue, trebue să sosescă, letur- 
ghia s’a sfîrșit de mult, cred că popa le 
spune ceva Țiganilor și îi pune la cale... 
Taci, că vine...

— Tăcere și liniște, omeni buni, vine 
botezul — s’audi glasul dascălului.

— Bine, că mai vine odată, am în
ghețat de tot...

— Eu nu mai simt piciorele...
— Și eu... și eu...
— Tăceți omeni buni, vă rog...
■— Tăcem, de ce nu, moș Iordache 

numai prea mult zăbovesce popa.
— Omeni buni, vă rog... nu faceți 

sgomot, nu e cuviincios, asemenea fapte.... 
fetelor... flăcăilor, astîmpărați-vă, nu uitați 
timpul și locul.

— Moș Iordache, dâcă e frig și ne-au 
degerat mânele ?!

— Totuși nu se cade... păcat, aduce- 
ți-vă aminte de Christos, cum s’a botezat 
în Iordan...

— Cum s’a botezat, cum s’a botezat?' 
Spune, moș Iordache, să ne mai trâcă de 
urît.

— Voi nu scițl, cum s’a botezat- 
Christos ?!

— Nu seim, nu seim, spune moș Ior
dache...

— Păcat fetelor, decă nu scițl, păcat!. 
Lasă să vă spue popa, dânsul trebue să scie- 
mai bine, de cât mine.

In timpul ăsta popa, încunjurat de--
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saniă. El îșl luâ ou sine două pistole, de- 
6re-ce' drumul prin pădure nu era sigur. 
Când ajunse în pădure, slobod! un foo, ca 
să vadă, dâoă pistolele sale se aflau în 
bună renduălă.

Nu mult după aceea -însă aud! un 
gemet în pădure, pleca într’acolo și dete 
de un bărbat, care zăcea în zăpadă, având 
o rană mare și sângerosă la cap. II ridică 
și vădu, spre mai marea lui spaimă, că 
acesta era baronul N. îndată înoepu să-i 
spele cu zăpadă rana și să îngrijâscă pe 
sărmanul rănit.

Intr’aceea însă se apropia de ei o 
altă saniă ou 2 gendarmi. Deore-ce aceștia 

.aflaseră pe nenorooitul proprietar singur 
în pădure, cu un om sângerând și aprope 
mort credură, oă el e ucigașul. II prinseră 
deci și îl duseră la căpitanul gendarmilor. 
Peste câte-va cesurl rănitul muri, fără a-șl 
fi venit în fire. Proprietarul fu învinuit, că 
el l’a ucis și deore-oe glonțul, care se găsi 
în oapul baronului, se potrivea tocmai bine 
la pistolul său, fu osândit la doue-^eci de 
uni închisore. Când nefericita lui nevastă 
audl de asta îșl pieidu mințile și fu dusă 
într’o casă de nebuni, unde mai târdiu și 
muri. Copilul proprietarului, singurul lui 
■copil, se împușca de supărare.

Târdiu după aceea muri într’o înohi- 
sore din Svedia un ucigaș, care puțin îna
inte de morte mărturisi, că el a omorît pe 
baronul N. El s’a năpustit asupra lui în 
noptea aceea de iernă, de acum opt ani, 
ca să-l jăfuescă, der fugi, îndată-ce audi, 
că se aproprie o saniă — sania nenoroci
tului proprietar. , i

Dovedindu-i-se nevinovăția, proprie
tarul a fost liberat din închisâre, ce e 
drept, der acum el este un neputincios și 
la trup și la suflet, și va muri în curând 
din causa unei bole, ce a căpătat’o în în- 
•chisore. X.

Marfă țerănâscă grea dela —pănă 
la —.— or. de mijloc dela —.— or. 
pănă la----- or. ușdră dela —.— cr.
pănă la —.— cr.

Cursul Io surilor privata
din 31 Iulie 1395.

8 ursa de Bucurase
din 31 Iulie n. 1895.

enm] . vuide.
Basilica 7.80 8.30
Credit 200.—’ 201 —
Clary 40 fl. m. c. ,— —.—
Navig. pe Dunăre . 145.— 150.—
Insbruck . 28. - —.—
Krakau 27.50 28.25
Laibach 23.— 24.—
Buda 61.— 62- ■
Palffy 61.— 62.—
Crucea roșie austr. 17.50 .’.8 j

dto ung. . 11.25
dto ital. 13.10

Rudolf 23.50
Salm 70.-
Salzburg . . , 27.-
St. Genois 72 50
Stanislau . 42.75 4
Trieitine 4'/2°/0 100 m- c. 150.— —.

dto 4% 50 72.- • 76.-
W aldstein . . 53.— 55 —
gerbescl 39/n 39 40 40.10

dto de 10 franci — —.—
Banca h. ung. 4“/ri 129 25 130.—

Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 124.50
Impr. oăil. fer. ung. în argint4t/2°/o 103.—
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 122.35 
Bonuri rurale ungare 4% . • • 98.40
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.25
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 146.25
Renta de hârtie austr.......... 100.80
Renta de argint austr...........100 —
Renta de aur austr......... 123.50
LosurI din 1860   155.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1076.'—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 491.20
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 403.50
NapoleondorI................................... 9.62
Mărci imperiale germane . . . 59.35

. London vista....................................121.40
, Jaris vista................................... 48.05
F ente de cordne austr. 4%. . . • 100.90
Note italiene................................... 45.95

Călendarulu septemânei.

IULIE are 31 flile. CUPTOR.

•țfilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Du in.
Luni 
Marți 
Mer.
Joi, 
Vin.
Sâm.

23 S. m. Trofin.
24 S. m. Christina.
15 ț Adorm, sf. Ana
26 S. m. Ier. Ermol.
27 ț S. m. Pantelei.
28 S. ap. Proch Nic.
29 S. m. Calinic

4 Dominic
5 Maria
6 j- Schi, la față
7 Catei tan
8 Ciriac.
9 M. Roman

10 Laurențiu.

Terguiu de rîmaiori din Steinbruch.

Starea rîmătorilor a fost la 
59 Iulie de 31.460 oapete, la 30 Iulie au 
întrat 87.— capete și au eșit 85, rămâ
nând la 31 Iulie un număr de 31.452 oapete.

Se noteză marfa: ungurdscă veche, 
grea dela —.— or. păuâ la —.— cr 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
49.— cr. pănă la 50.— cr., demijloo dela 
48.— or. pănă la 49 — or. ușdră dela 
48.— or. pănă la 49.— or.

,J.«ACursulgpietei Brasov. >.

"V aloiî D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5°/o Apr.-Oct. 101.-
Renta amortisabilă .... 5% 99,’/4

n „ (Impr. 1892 . . . 5°/o lan.—Iul 98.'/2
n „ din 1893 5°/o 11 11 98.'/.
n „ 1894 int. 6 mii. Apr.-Oct. 96. -
ji „ (Impr. de 32. ’/2 mii. iau.-iuiie 87 ’/,
n „ (Impr. de 50 mii. *7n H » 87 ’/2
n „ (Imp. de274 m. 1890 4'Vo >1 îî 87.7,
n „ (Imp..de 45m. 1891 47o 11 11 87 '/,
r „ (Im. de 120 iul. 1894 4% >* n 87.’/,

Oblig. de Stat (Conv. rurale/. 67n Mai-Not. 102 ’/,
Oblig. Casei Pensiunilor ff. 300 10 283.-
Oblig. comunei BucurescI 1883 5«/« lan.-lnl. 97.'/2

1! „ ,. din 1884 57o Mai-Not.
ÎJ „ „ din 1888 59/„ iun.-Dec. —
*1 „ „ din 1890 57o Mai-Nov. 97 ’/,

Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/o lan.-lulie 93 ‘/8
„ urbane BucurescI 6"/» 99

JJ J, D » 5'7n D » 90 ’/fl
1) ,, Iași . . îi 81.7,

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o 15 îl 98 -
V. N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 15(1 v -
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1578.
Banca agricolă......................... 5C0 160 .v. 238.-
Dacia-România uit. div. 35 Ies 200 într. v. 410.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 425 -
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 335.- -•
Soc. Rom. de Constr. uit. <|iv.l51. 250 162. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. - 100
„Patria" Soc. de asig. d. 4 lei 1C0 100.-
Soc. rom. de petrol 1 ein. u. d. 0 200

. „ „ 2 em. u. d. 0 100 —
Soc. de fur. militare uf d. 60 lei □OL —
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 10LC ’1 î)
Societ p. const, de Tramways 201 1 » —.—

[20 franci aur 20.10

Din 1 August st. n. 1895

.•ețurile cerealeor din piața Brașovu.

LAaura oâu

greutatea
Calitatea.,

Valuta a 

trlaoă.

fl. or.
1 H. L. ' cel mai frumos o 30

Grâu. mijlociu . . 5 —
mai slab . 4 70

Grâu mestecat . . 3 60
f frumosă 3 50

bâoară lmijlooiă , 3 10

Orz f frumos 3 80
l mijlodiu 3 40

Ovăs [ frumos
i mijlociu

2 30
î) —

Cucuruz..... 5 —
Mălaiu.................... 4 80
Mazăre.................... 5 60
Linte • • • • • 6 —
Fasole ..... 4 80
Sămânță de in . . 10 —

> n Sămânță de oânepă 4 80
Cartofi.................... 1' 30

1 kilă
Măzăriohe . . . .
Carnea de vită . . 44
Carnea de porc . — •52
Carnea de berbece — 32
Său de vită prispăt 21 ■ -

100 kil. Său de vită topit 32 —

16 r e la ș c 61 â froebeliană i 
Bisericei Sf. Nicolae dii 
Brașov (Scheiu) ae publică con 
cura cu termen de 30 dile dela prima 
publicare.

Concurentele la acest poat vor 
documenta:

1) Că aunt române gr. or.
2) Că au absolvat cu succea o 

șcdlă civilă de fete, seu alt institut 
echivalent.

3) Că au abaolvat cursul de con- 
ducetore de grădini de copii la o 
șcâlă publică și au obținut diploma 
de calificațiune conform prescriselor 
legii.

4) In fine se dea declarațiune, 
că se vor supune tuturor diaposițiu- 
nilor presente și viitbre ale /organe
lor nâstre bisericesc!.

Emolumentele împreunate cu 
acest post sunt: Lefă anuală de fl. 
400 — și ban! de c,uartir fi. 60. —

Suplicele se vor adresa Preșe
dintelui Comitetului* , parochial al 
Bisericei St. Nicolae din Brașov 
(Scheiu). ț'

Brașov, 8 Aprilie 1895.
Comitetul parochial al Bisericei ro~ 

mâne ort. res. dela Sf. Nicolae în Brașov. 
David Almășan, Arsenie Vlaicn,

președinte. secretar.

Nu se mai oferă 
în viață nici-odată ocasia 

ca numai .3 "
pentru

o colecție splendidă de
IO.

bucăți
0.4 25

np te se
cumpere

S C O MP T URI:

Banca naț. a Rom. >67o Pari^ .... 27o
Avansurlr.pe șfecte Petersburg .. . 4'/,7o
Casa de D'epiinerl P/2 Berlin . , . . . 3%
Londră ' . ... . 87. Belgia .... 37o
Viena..................... 4°/o Elveția ....

•
3%

Cursul ia bursa din Viena.
Din 2 August 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.25
Renta de cordne ung. 4°/0 . . . 99.90

Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

/Din 3 August 1895.
Bancnote rom. Cump. 9.58 Vând. 9.60
Argint român. Cump. 9.52 Vând. 9.56
Napoleon-d’ori Cump. 9.60 Vând. 9.62
Galbeni Cnmp. 5.64 Vând. 5.68
Mărci germane Cump. 59.- Vând. -ț.—
Ruble rusescl Cump. 129.— Vând.
Lire turcescl Cump. 10.82 Vând. —.—

Proprietar: D»*- Aurei ft9ureșianu.
Redactor responsabil: Gregorâu v^aîor.

Nrul 45-1895. '

Concurs.
Pentru ocuparea în mod pro- 

viaor a postului de conduce-

1 ciasornică 
de busunar Pri
ma Anker-Re- 
montoii- umblă 
precis, și cu ga
ranție de 3 ani.

1 lanț imi
tație d’aur pan- 
cer, cu in elfi. de 
siguranță și ca
rabină.

2 inele imi
tație fl’aurfi cel 
mai nou fason, 
și cu similibri- 
liant imit. Tur- 
chis și rubine.

2 nasturi de 
manjete, aurii

double, giloșate, cn mehanismU patentata.
1 actl cu broșă pentru dame forte fru

moșii, fasonă de Parish.
3 nasturi pentru Chemisette imitaț. 

d’aură.
T6te aceste 10 obiecte practice costă 

Ia olaltă numai fl. 4.85 cr. Pe de-asupra 
o surprindere extra gratis pentru s,uvenire 
la firma mea.

Comandați iute, pănă se mai află o- 
biecte, că astfelii de ocasie nu se mai ivește.

Trimiteri se efectueză ori și la cine 
cu rambursă. Cui nu-i convine obiectele 
primesce banii îndăretii, așa că pentru cum
părătorii este eschisii ori și ce Risico.

Se .pote cumpăra dela unica firmă de 
ciasornice

Alfred Fisclier,
660,4—6 Wien ,1. Adlergasse 12.

-------------------Uț---------------------------------- -
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'Țigani și de fruntașii satului, se apropia de 
improvisatul Iordan.

— Dascăle, e gata, tot? întrebă el.
— Gata, Sfinția Ta, pote să începă.
— Se începem der...
— Cine e naș ?
— Eu... sărut mâna...
— Cine e nașa!
— Eu... sărut mâna...
— Naș și nașă, apropiați-vă, nașule, 

,ia copilul, ce e, fată seu băiat?
— Băiat... să trăițl...
— Cum îl numiți, vă întreb ?
— Cum găsesce de' cuviință Sfin

ția Ta!»
— Bine, dascăle, ce sfânt e astădl? 
Dascălul, care scia pe de rost aseme

nea și pe toți sfinții celor 365 de dile, răs
punse :

Astădl e diua celor 14 mii de mu
cenici uciși de împăratul Irod.

— Dâr mâne ?
— Mucenicul Anisia, preacuviosul 

„Anica ostașul și sfântul HeJectian.
— Auleu! e greu Sfinția Ta să ținem 

■minte ațâța sfinți, să-i dicem mai bine 
Ahmet.

— Nu se pote Ahmet. Ahmet e nume 
păgân, trebue creștinesc... să-i di :em He- 
laction.

— E greu părinte, dău e greu, să-i. 
Idicem mai bine Alli.

— Nu se pote nici Alli, să-i dicem 
atunci Anica ostașul, nume frumos...

— Bine, cum vrâ Sfinția Ta.
Popa începu cetirea molitvelor pentru 

botez. t
După terminare luâ obpilul din mâ- 

nile nașului.
— Se botâză robul lui Dumnedeu.
ț)icând asta, desvăli copilul, îl luâ ou 

amândouă mânile de cap și de subțiori și 
îngenunchiând d’asupra apei, îl cufundă 
odată. — In numele Tatălui... și îl mai cu
fundă odată, și al Fiiului, apoi la: și al 

, Sfântului Duh — popa băgă a treia-oră 
copilul în apă.

Aci popa cădu pe brânci, rostogolin- 
du-se pe ghiață.

întâmplarea s’a petrecut atât de re
pede, încât numai după ce dascălul și cu 
pălămarul au ridicat pe popa fără copil și 
pe moș Tudose, Bulgarul, care căduse 

| peste dânsul, lumea pricepu, că popa a scă

pat în apă copilul, care s’a și dus pe sub 
ghiață.

Aci trebue să dăm dreptate lui moș 
Iordache; cu tote, că uria pe popă din su
flet, el fără a se gândi mult, sări în apă, 
care îi ajunse pănă la brâu și cu pericolul 
de a-se ,.duce și el singur sub ghiață, în
cepu a căuta copilul.

— Nu e, nu-1 găsesc, s’audea din când 
în când, dațl o prăjină, ce stațl ca nisce 
boi... nu vedeți, că e morte de om... ce 6- 
menî, uf... nu mai pot, m’am făcut bocnă. 
Dascălul ieși la suprafața apei, luâ prăjina, 
dată de palamar, și mai mătăhăi ’de vr’o 
câte-va ori în apă, dâr era de prisos.

— Bine cel puțin, că s’a înecat bo
tezat ! Spuse el sărau d pe ghiață.

Toți încă erau sub impresiunea neno
rocirii, nu s’aucjea nici un cuvânt. Primul, 
s’a desmețit tata băiatului.

— Ei bine, părinte, unde e pruncul 
Anica? întrebă el.

S’a dus în cer, cu ângerii, a murit 
botezat și a devenit ânger, răspunse popa 
încet. «

După asta desbrăcă epitrachirul, în
desă căciula pe urechi, și adresându-se că-

tră moș Tudose, îi spuse: Uoigașule, ia 
să dai semă înaintea celui de sus! Apoi 
el se îndreptă spre casă.

** *

Țiganii n’au lăsat întâmplarea baltă... 
der nu erau dovedi, că moș Tudose dina
dins a cădut peste popă. Am alunecat pe 
ghiață, susținea el înaintea procurorului, și 
dâcă i-am dat brânci popii, e o nenorocită 
întâmplare... unde s’a mai vădut să boteze 
copii ierna la părău ? 1

Cu tote că popa nu era de vină, el 
primi o -ipitemie destul de mare; un an 
de dile de închisore, la o mănăstire, și lo
cul de preot pierdut pentru 3 ani. Dască
lul Iordache bea și acum drojdie la Ițic 
pe socotâla lui moș Tudose, der când ăst 
din urmă începe a povesti întâmplarea de pe 
ghiață, .dascălul îi curmă vorba dicând: 
„taci, moș Tudose, ești un pehlivan, să fiu 
în stare ți-așl arăta eu o instrucție,, de n’ai 
mai aluneca nicl-odată“.

Imp..de
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i Fondată 1876. Diplomată 188'3. SpecialitățiOettinger & Co., Zurich (Elveția). £ "X,
espediază directe la particulari, libere de porto la domicile în tote țerile din Europa.

Stofele eele mai moderne, pentru haine 1 Z «« în sus, până la sto- 
de bărbați, copii și dame, metru dela **»  «1. fele cele mai fine.

tsf Asortiment de mostre la cerere se trimite franco. — Gravure de mode colorate gratis,
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Academia de comerciu din Grat.___________________________________________ ,

lollîd
Io]

Orele de cassă dela 8—1.
------------- V

Giro-Conto 
la. tanca 
Anstro-Ungară.

jfl

/---------~
Cec-Conto 
la, postă 
Nr. 505.■x r
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„ALBINA»
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA BRAȘOV

JfflOSCO depuneri spre fructificare JB 4V|o
netto, solvindă însăși darea de interese;

SC0HÎBZ3 polițe comerciale CU 5^2 V
JCCOriî împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari []] 6 °|0 ‘ 

flCSCMJC credite în cont corrent condițiunl;

SCCOrJî împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CU 6° oj

■p și mie mVXeLâ monede și hârtii de valore
indigene și străine, în specială de cele românescl;

- - - r . <

A t

»

3 
O 
fî 
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cnjone
pr“a ewe flela efecte rose;
..1X-----1.x *

i
nfl pe piețele din țâră și 
Uli streinătate,
Ip îiqtipq sub cei0 ma* *0f"10 UdlluQ tine condițiunl;

ire de depou, toriX 
său strada Gării' Sr. 45, care, situate nemijlocită lângă 
gara drumului de fieri! de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

in calitatea sa ca representanță principală a so- fifoptn 
cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului lO 

--- '-- —!/±n sub condițiunile favorabile, parti- 
1 culare a acestei societăți.

npjmOQPD jilllllUDuU
P811T11 asigurări pe nejă

Onorabileloru administrate de fonduri si p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare de 5°o ale „Albinei" 
ale eăroru cupone se reneumperă seinestrulu fără nici o 

detrajjere, tai cari ne află «le vânzare in cursul «filei a bursei 
din Budapesta, în piese de 600, ÎOOO și ÎOOO de cor<>ne. 
Comparendu cursurile și produsulu celorlalte efecte Indi

gene, se pote susținea eu totu dreptulu, că 

Scrisurile fonciare „Albina" de 5°|0 
suntu a«|i relativu cele mai Ieftine șii totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina" e garantată 
prin valorea celâ puținii întreită a ipoteceloru pe ba*a  cărora 
se esmitu, prin fondulu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fi. 200,000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averî a institutului.
T 59 *

Orele de cassă dela 8—I. €
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Academia își începe cu 15 Septemvre a. c. 
treideci si treilea an scolastic.- * ț
Trei ani și o clasă preparatbre, pentru aceea, cari încă 

se pot primi în academia.
Absolvenții institutului au drept Ia serviciul mili

tar de un an ca voluntari.
Cursul abiturienților. Un curs comercial de un an, pentru cei 

ce au absolvat școlele medii și vor se se aplice la co- 
merciu, seu cari cerceteză universitatea și doresc să-șl câștige 
și sciințe comerciale.

InformațiunT cu privire la primire și așezare cum și prospect 
detailat comunică Direcția academiei de comerciu din Graț.

A. E. v. Schmid,
director.
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Cassa, de bancă, comisione 
și ie schimb 

NUSSBĂCHER & BEER 
BRASOV.I

Avem onbre a recomanda serviciile nostre în tbte afacerile 
și transacțiile de bancă și anume:

Cumpărăm și vindem
monede de aur și argint, losurT, hârtii de valore indigene și streine, 

acții, scrisuri fonciare, obligații, după cursul cjilei.
APfirilĂm QIIQ TI Q11T*  I P^na S5°/o din valorea cursului pe hârtii de 

jOluuI Udul di Q11 u 1111 valore ale statului, scrisuri fonciare și priorități ;

Giro-Conto 
la banca 

Anstro-Uugară.
Telefon 
Sr. »O.

pi.ul
75 °/0 din valbrea 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-feliul de cupone.

pi îngrijim incasso X-JS.Escoga poIi|B comurcialB r
tbte piețele Europei cum și tranBOciene.

Eliberăm Checuri cu provisibne mici pe tbte piețele comerciale. 
Primim rtonilllDPi •în 8OCOtelă, corent și bonificăm n Q 
1111111111 Uupllllull interese după învoire pănă la u |01

Pentru plasarea sigură de capitale recomandăm scri
surile fonciare cu 4‘/2 și 5% din Sibiiu, obligațiile cu premii 
4% și 3% ale băncei hipotecare ungare și scrisurile fonciare 6% 
ale Institutului de economii din Arad.

Asiguram f6orri\ieoen losun

netto.

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

Aflăndu-ne în relații strînse cu Filiala, Transilvană a 
ISăRtcci ungare de escompt și schimb, suntem în plă
cută positie de a f i n a 1 i s a forte avantagios 161 e transacțiunile 
de bancă.

Promese la 
tote tragerile 

de loteriă.

Comunicăm cu plăcere orî și ce infor
mații și consilii consciențibse în afacere 
de bancă și prin corespondență. w

Revisie 
de losuri 
= gratis. =

Numai fl. 6
costă nou inventatul optic-achromatic

aparat da fotaprafiă „edison“
Cel mai sigur, simplu 

și ieftin din tote siste
mele pănă acum inven
tate.

..Edison44 dă ga- 
ranța cea mai mare pen
tru sigura funcționare și 
resultat forte bun. Orî 
și cine pote cu acest

aparat fără a avea cunosciințe preala
bile, a scote fotografii escelente. Este es- 
chisă ori și ce,nesuccedere.

Cu „Edisoil44 se pot lua foto
grafii la moment, este der forte potri
vit pentru Turiști, Pictori iubitori 
de natură. Aparatul care se pote desface, 
cu casetă elegantă, plate pentru uscat 
cernâla de copie, cameră obscură, ma
șină de copiat și tote utensiliile foto
grafice costă complet împreună, cu es- 
plicărî lesne de înțeles, fi. 6.

Pentxu Austro - Ungaria se vinde 
numai la

Alfred Fischer,
WIEN I. Adlergasse 12.

750,3-4 Espedare cu rainbnrsă.

Cel mai curat product natural 
in grSuntl Întregi.

Falsl^oarea prin amestecături 
deeT darâ imposibili

TJ_U M 'J ■BLLhlLhl it

189Î-W94<

8 MEDAILE DE AUR
Dare de seamă: Stmt de cerat și *1 

Ide primit numai pachete originate < 
cn numele

B8T „tCathrelner** |

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


