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A cui e vina?
Brașov, 12 August v. 1895

Că limba nbstră romândscă a 
ajuns se fiă atât de nebăgată în s6mă 
din partea slujbașilor unguresc!, în
cât și cel mai ticălos cârpaciu vine 
se-ț! poruncâscă ca se-i vorbesc! un- 
guresce: vina este de a se căuta de-a 
bună seină mai întâiu în modul ti
călos de guvernare al stăpânirei un
guresc!; în al doilea rend înse vina 
de multe-or! o purtăm și noi înși-ne, 
căci în vieța de tbte cjilele adese-ori 
suntem prea slăbănogi și nu ținem 
cu destulă bărbățiă la ceea ce e al 
nostru.

De câte-or! nu ni-s’a întâmplat 
sâ vedem, că unii bmeni de-ai noș
tri, car! abia au ajuns se scie gân- 
găni și ei câte-va vorbe unguresc!, 
când dau față cu un strein, îl salută 
de departe cu „alăszolgâja"; decă 
ntră într’un birou de postă, la o 
gară a căii ferate, or! chiar și nu
mai într’o prăvăliă, ei nu se gândesc 
nici măcar se salute în limba lor 
română, ci de-a dreptul încep pe un- 
gtiriă. P6te ori-cine se-și închipuâscă 
apoi, ce mutre vor fi făcând acești 
omeni, când au de-a face cu câte- 
un primar, notar, solgăbireu, seu ori
ce altă lighibnă cu pinteni. Aici tre- 
bue că-șl și uită, sărmanii de ei, 
limba maternă și-o dau pe ungu- 
resce pănă ce-i taie sudorile, âr la 
urmă remân totuși cu trăba neispră
vită, din causă că în limbă streină 
n’au putut spune cum se cade ceea 
ce" aveau de spus.

Fiă că o fac din sumețiă, fiă 
că o fac din slugărniciă, nisce bmeni 
ca aceștia aduc mult râu causei 
limbei ndstre și prea de multe-orl 
avem de-a suferi și rușine după ei. 
Intrând un strein într’o societate ro- 
mânâscă, aceștia dau rbtă în jurul 
lui și pe întrecute caută să-și arate 
„iscusința", vorbindu-i unguresce 
chiar și dâcă streinul n’ar pofti-o 
acesta. Cu modul acesta se umilesce 
și se dă caracter slugarnic unei so

cietăți întregi românesc!, trebuind să 
sufere toți, din causa câtorva slă
bănogi.

Răul îșl are însă și o altă parte 
mult mai păgubitore: se încuragiâză 
adversarii limbei ndstre și devin din 
(ți în (ți mai pretențioși și chiar 
obraznici. Dâcă astăcjî așteptă se le 
vorbesc! în limba lor, și li-ai împlinit 
voia, mâne îți pretind, âr poimâne 
îți poruncesc să taci asemenea.

Pe calea acâsta li-am făcut duș
manilor limbei nostre obiceiul, de-a 
aștepta se le vorbim pururea un
guresce, pe când ei nici nu vieu 
și nici nu se mai simt datori de-a 
vorbi cu noi în limba românescă. 
Cutâză de-a ocupa funcțiuni publice 
prin comune și ținuturi curat româ
nesc! și nici că se mai gândesc, că 
din causa necunăscerei limbei aces
tora nu sunt în stare a-și împlini 
datorința. fSunt dedațl, ca noi să ne 
facem luntre și punte pentru a-le 
vorbi în limba lor șl de aceea nici 
că se mai străduesc de-a învăța și 
ei limba poporului nostru, din a că
ruia suddre. se susțin.

Ajunse lucrurile pănă aici, ei 
au sciut și vor sci să merga cu tim
pul mai departe. Hârtiile românesc! 
nici nu mai vreu se le primâscă as- 
tăc|I pe Ja diregetorii, âr ca mâne 
ne vom pomeni, că și în oficiile 
ndstre private vor pretinde se co
respondăm în limba ungurdscă.

Un esemplu în privința acesta 
găsim chiar în numărul de ac|I al 
foiței unguresc! din Clușiu, „Erdelyi 
Hirado", care cu un fel de scandal 
„patriotic" publică textul unei scri
sori românesc!, prin care visitatorul 
de morți din Ciachi-Gârbeu rapor- 
teză preotului său român despre un 
cas de morte. Fdia ungurescă ar fi 
pretins, ca amintitul visitator, deși 
român, să scrie preotului său româ
nesc în limba ungurescă. Pănă aici 
au ajuns șoviniștii maghiari cu pre- 
tensiunile lor!

Acest apetit nesfîrșit al șovi- 
niștilor maghiari trebue se-1 tăiăm. 

OrI-unde, în ori-ce societate și în 
orî-ce oraș, limba de vorbire între 
locuitori este de obiceiu limba ma
jorității. Pentru-ce dâr în societățile, 
ori în comunele, unde se află numai 
Români, aceștia să vorbescă cu ve
neticii din mijlocul lor în limba un
gurescă ?

încă ar mai fi ce-ar fi, când ai 
sci, că streinul ar avă bună-voința 
de a-ți vorbi în limba ta și de-a te 
înțelege, r însă nu pote; der când îl 
vec|I, că numai din șovinism scârbos 
nu vrd se-ți vorbescă românesce, 
acesta e revoltător.

Nu cerem ce-ar fi prea mult, ddr Ro
mânul trebue să țină la ambițiunea 
sa națională și să nu sufere nimănui 
pe lume, ca acâsta să i-o calce. 
Suntem pe pământul nostru, în casa 
nbstră, și nu putem răbda, ca alții 
se ne nesocotâscă limba în propria 
ndstră moșiă.

Revista septemânei.
Guvernul și naționalitățile. Fostul 

pașa dela Bistrița-Năsăud, ministrul-preșe
dinte unguresc de ac}l br. Desideriu Banffy, 
a avut «filele acestea o convorbire c’un ga
zetar din Viena asupra cestiunei naționali
tăților din Transilvania și Ungaria. Banffy 
și a început palavrele cu Congresul națio
nalităților despre care a cjis, că gazetele 
i-au dat prea mare însemnătate. De o asu
prire a popârelor nemaghiare nu pote fi 
vorba, dise el, căci totă nemulțămirea de 
ac|l este pricinuită numai de dușmănia, ce 
o nutresc unele cercuri ale inteligenței 
naționalităților față de sistemul de guver
nare de acjl. Țărănimea e „mulțămită" și 
„fericită" sub oblăduirea lui Banffy și „mi
nunat" de bine le merge naționalităților, 
de-6rece în comune și în șcâle se folosesce 
esclusiv numai limba lor. Nu trebue să mai 
spunem, că ministrul Banffy făcendu-șl 
urechia tocă, le-a ticluit tote cele spuse în 
vorbirea sa după calapod unguresc. El a 
dis, că Ungurii și așa au mers prea de
parte cu concesiunile ; mai departe nu pot 
merge. Dâr oa să dea lucrului și un chi
chirez, el face apel la toți factorii politici 
din monarchiă, ca împreună să lucreze con

tra nisuințelor federaliste, ce ies acum la 
ivâlă. Nisuințele acestea primejduesc dua
lismul, care va trăi pănă când vor ținâ 
Ungurii la el. Ei însă vor țină la dualism, 
dâcă supremația (domnia) ungurâscă va ră
mână neatinsă; ou alte cuvinte Banffy 
crede, că e scris în stele, oă Ungaria și 
monarohia se pot ferici numai printr’un 
sistem, care pune mai pe sus de tote la 
adăpost și scut domnia absolută maghiară. 
Se înțelege, că puroecjend din acest punct 
de vedere, Banffy deolară răsboiu la tot 
ce-i nemaghiar în țăra acăsta. El a îăgăduit 
înt”e altele gazetarului vienes, că va di- 
solva comitetul naționalităților, oares’a cons
tituit la Budapestadin inoidentul congresului.

Un nou ordin unguresc. Ministrul 
unguresc de interne Perczel a dat de cu
rând un ordin cătră tote autoritățile ad
ministrative din țâră, în care le dă aspră 
poruncă, să urmărâscă cu mare băgare de 
sâmă lucrarea societăților esistente. La for
marea nouălor soc’etăți să grijască, ca în 
aceste să nu se pătă validita idei, cari 
tind la răsturnarea ordinei de stat. La cas 
de cea mai mică bănuială, numai decât să s'< 
facă cercetare. Scopul acestui ordin este 
forte vădit. Autoritățile și pașalele ungu- 
rescl sunt provocate de ministru a-se fo
losi de cea mai cumplită ingerință și de cele 
mai aspre mijlâce contra societăților nema
ghiare și nu trebue să mai esplioăm, că minis
trul are în vedere mai ales asooiațiunile nema
ghiare, cari în sensul acestui ordin vor fi 
espuse la cele mai mari neajunsuri și și- 
canărl. De altfel pentru sprijinirea acestei 
aserțiuni avem cel mai -nou și cel dintâiu 
cas concret petrecut la Orăștie. „Revista 
OrSștiei" spune, că a sosit dela căpitanul 
poliției de acolo o puruncă adresată cătră 
direcțiunea „ Societății de lectură* din Orăștie, 
a doua cătră dirigentul corului mixt și a 
treia cătră „Minerva*, institut tipografic, 
societate pe acții tot din Orăștie. Aceste 
societăți sunt provooate, ca în timp de 
trei dile să-și trimită statutele la ccnsură, 
— căci așa sună porunca ministrului Per- 
zel. De bună sâmă, că astfel de șicanărl 
vor curge de aici înainte și vor
fi iscodite cele mai miserabile bănuell, 
pentru a-se împiedeca ori-ce lucrare paol- 
nică a sooietăților nemaghiare.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Povestea Ciocârliei.
Audită în Șiret și scrisă de S. Fl. Marian.

(Fin e.)

Luând sâma fetele dela un timp, că 
Luminiăra nu e așa cum ar trebui să fiă, 
voiosă și bucurosă, o întrebară de ce este 
așa de tristă și tot dusă pe gânduri?....
Oe-i lipsesce ?....

Luminiora le răspunse suspinând:
— Eu de aceea sunt așa de tristă, 

pentru-că mi-a sosit timpul, ca să mă des- 
părțesc de voi... să vă las cu Dumnecjeu 
și să mă duc în drumul meu!...

— Fiind-că nu voescl să mai rămâi 
cu noi, — diseră fetele — îți vom da un 
semn de aducere aminte, că ai fost când-va 
la noi, o sabiă, care are o deosebită putere; 
și anume, dâcă se trage jumătate din tăcă, 
apoi atunci more jumătate din oștea duș
manului cu care te bați, âr dâcă se scote 
totă din tâcă, apoi atunci pică toți duș
manii, numai căpitanul lor rămâne în viâță. 
Și cum rostiră cuvintele acestea îi deteră 
sabia, despre care au vorbit.

Luminiora, bucurosă, că a căpătat un 
odor așa de mare și așa de prețios, le 
mulțumi din totă inima, și apoi se des
părți de densele, îșl luă calul, se sui că
lare pe densul și scoborându-se de pe dâlul 
cel de sticlă, se porni âră-șl spre răsărit și 
se duse, duse, pănă ce ajunse Ia o fântână. 
Acolo lângă fântâna aceea, a aflat ea pe 
un om voinic și forte frumos. Intrebându-1 
ea cine-i, și ce face acolo lângă fântână, 
omul îi răspunse, că e un căpitan de oste, 
pe care îl urmăresc dușmanii și nu scie 
încotro să apuce de răul lor. Tot-deodată 
îi mai spuse căpitanul acesta, că bunul său 
împărat este forte încunjurat de dușmani 
și el nu pote nimica să-i ajute.

— Eu voiu să vă ajut la toți, dise 
Luminiora. Și după acâsta dete căpitanului 
ceva de mâncare, căci, sărmanul, era forte 
flămând. Er după ce a mâncat și s’a sătu
rat căpitanul, după cea mai prins puțin 
la putere, îi dise Luminiora ca s’o ducă 
la împăratul lui.

— Te voiu duce, de ce nu — gân- 
găni căpitanul — dâr e forte greu de ajuns 
pănă la împăratul meu!.... Numai singur 

Dumnedeu ne pote ajuta să străbatem pănă 
la densul!....

Luminiora îl încuragiâ, spuindu-i să 
n’aibă nici o frică; și așa se porniră ei 
spre împărat, pe care îl aflară forte supărat 
și dus pe gânduri.

Intrebându-1 Luminiora de ce este 
așa de supărat, îi răspunse împăratul 
dicend:

— D’apoi cum păcatele mele nu voiu 
fi eu supărat, dâcă megiașul meu îmi cu
prinde mai totă țâra și-mi omoră o mul
țime de oste!

— Eu voiu să-ți ajut a învinge pe 
neîmpăcatul Măriei tale dușman, numai 
dâcă mă vei asculta, — dise mai departe 
Luminiora.

împăratul bucuros de acâstă făgă
duință neașteptată, i-a spus, că va ascul
ta-o cu mare plăcere, numai de l-ar putâ 
scote din nenorocirea în oare se află el și 
țâra sa.

Luminiora i-a d;s atunci să-i dea un 
cal și haine ostășescl.

împăratul a făcut, ce a făcut, și îndată 
i-a adus un cal și hainele cerute.

Luminiora luând hainele s’a îmbrăcat 

de grabă într’însele, apoi s’a aruncat iute 
pe calul adus și, fără a mai vorbi ceva, se 
porni în potriva dușmanilor împărătesc! și 
se duse, duse, pănă ce ajunse la un terg 
mare, unde se aflau dușmanii.

Dușmanii, vădend că vine un ostaș 
așa de dârz in fuga calului asupra târgului, 
socotiră, că e vr’un spion și eșindu-i înainte 
voiră s’o prindă pe Luminiora.

Luminiâra însă, vădend și ea la ren- 
dul său, ce le e voia dușmanilor să facă cu 
densa, scose pe jumătate din tâcă sabia, 
ce-a fost căpătat’o dela cele trei fete, și 
cum o scose toți dușmanii câți se porniră 
asupra ei, cădură morți la pământ.

Vădend acâstă „întâmplare cei-l’alț! 
dușmani, cari se aflau în terg, eșiră cu 
toții în frunte cu împăratul lor, ca cu atât 
mai lesne să potă prinde pe Luminiora și 
apoi să o facă mii și fărâmi, nu altceva.

Insă Luminiora cum a vădut, că vin 
cu toții asupră-i, bucuria ei nu era prostă!.... 
scose de grabă totă sabia din tâcă, și cum 
o scose.... minunea minunilor!.... toți duș
manii cădură morți, numai singur împăra
tul lor rămase viu.

împăratul, vădend și cunoscând, că



Slovacii se pun pe lucru. Organul 
Cehilor bătrâni, „Politik1* din Praga pri- 
mesce din .Turoț-Sân-Mărtin, centrul slovă- 
cimei, o corespondență, în care se spune, 
că inteligința slovacă s’a pus pe lucru, ca 
să se consulte asupra intereselor vitale ale 
poporului slovac. înainte de tote s’a for
mat o societate, întărită și de guvern, cu 
numele „Societatea museală slovacău, care 
are menirea de-a mântui în ora din urmă 
și a întări tâte productele ideale poporale 
slovace. S’a format un „J£wsewM și o „Bi
blioteca11, care conține 10.000 volume de 
conținut diferit. Afară de acâsta mai sunt 
apoi și alte cestiunl de mare însemnătate. 
Cum se scie Slovacii au numai câte-va scole 
poporale confesionale, pe cari încă nu le-au 
înghițit șovinismul maghiar. Alt-ceva nu 
au. Cele trei gimnasii slovace de odiniâră 
sunt de mult închise. De aci vine apariția 
straniă și nenaturală, că în Turoț-Sân-Măr
tin, centrul inteligenței slovace, se află un 
edificiu mare de stat, care ocrotesce un 
Kișdedov curat maghiar, o scolă poporală 
maghiară pentru copii și fete o scâlă civilă 
maghiară pentru copii și fete și o scâlă 
mediă de comerciu maghiară. Locuitorii 
slovaci sunt siliți seu a-șl da copiii într’a- 
oeste scole, său a-i trimite în străinătate. 
De aceea Slovacii, — după-ce districtul 
lor autonom evangelic s’a rupt, s’a sfârti- 
cat, și părțile lui s’au alăturat districtelor 
maghiare, — au hotărît să ridice un gim- 
nasiu slovac interconfesional din mijloce pri
vate. Mai departe, reuniunea femeilor slo
vace „Zivena11 a hotărît a ridica o școlă su- 
perioră de fete. — Sunt fârte frumose ni- 
suințele Slovacilor pentru de a-șl asigura 
esistința lor ca popor, viitorul însă va arăt?, 
că la ce resultate vor pute ei ajunge în 
fața luptelor turbate cu Maghiarii, cari erau 
aprope siguri, că pe felovacl îi vor maghia- 
risa cu desăvârșire. *

Avansele maghiarismului. Cu durere 
trebue să înregistrăm un șir de avansuri ale 
maghiarismului, despre cari i-se scriu din 
Viena cjiarulni german „Kolnische Zeitung* 
următorele: „In Ballplatz, s’au început 
schimbările de tomnă mai întâiu la biroul 
de pressă, unde în locul defunctului șef de 
secțiă br. Falke, a fost numit ca cap al 
despărțământului de pressă cunoscutul poet 
jidano-maghiaro-german Doczi, favoritul de 
odiniâră al lui Andrâssy. Sub Kflnoky n'a 
prea fost luat în considerare Doczi, fiind el 
Jidan, singurul Jidan nebotezat în minis- 
teriul de esterne. Acum însă Goluchoivski 
Va ridicat din nou — cum dice „Koln. Z.“— 
numai pentru a aduce la valdre în Ball- 
plate elementul maghiar precum o dove- 
desce acesta și chemarea contelui Sz desen 
și a baronului Merey. Totodată a primit 
titlul de consilier regesc colaboratorul ma
ghiar dela biroul de pressă, cu numele 
Alexandru Rosen. Mai departe se amintesce 
între schimbări, rechiămarea ambasadorului 
din Belgrad, br. Thdmmel și a celui din 

Quirinal, br. Bruck, cari aprope sigur vor 
fi înlocuițl cu diplomațl maghiari'4. După 
astfel de succese și avanse ale Maghiarilor 
pe tote terenele, este ușor de înțeles, că 
mare parte din pressă jidano-maghiară și 
din cea croată sorie permanent „Ungaro- 
Austriau și nu „Austro-Ungariau. Vanitatea 
mereu cresce la națiunea „cavaleră“.

*
Purtătorii de matricule de stat. Mi

nistrul de interne a încunoscințat tote mu
nicipiile, că duplicatele cărților matriculare, 
precum și tipăriturile de lipsă pentru pur
tarea matriculelor în cel mai scurt timp se 
vor trimite viceșpanilor și se vor lua dis- 
posițiunile de lipsă pentru modul de folo
sire a acelor tipărituri. Afară de acâsta mi
nistrul a trimis tuturor fișpanilor un res
cript privitor la acele tipărituri de lipsă 
pentru purtarea matriculor, cari se vor ma
nipula de căt.ră înși-șl fișpanii, deorece, în 
înțelesul § 34 al legei matrimoniale, fișpanii 
au de-a decide asupra înoheiărei acelor că
sătorii, cari se închiau înaintea vr’unui func
ționar civil, care nu a fost înoredințat, cu 
purtarea matriculelor. Ordinațiunea minis
terială spune, oă purtătorii de matricule 
de pănă acum, adecă preoții, au să-și îm- 
plinâscă funoțiunea necondiționat pănă în 
30 Septemvre c., fără privire la intrarea 
în vigbre a legilor nouă. Mai departe spune, 
că purtătorii matriculelor de stat vor res
pecta fără escepțiune atestatele legale ale 
purtătorilor de matricule de pănă acum.

Cabinete de cetire.
„Cabinet de cetire“ se chiamă 

o casă, în care se află ieliurite ga
zete și cărți și în care omenii se 
adună, când au vreme de cetesc ga
zetele și cărțile acele și așa își lu- 
mineză mintea, ca se mârgă tot îna
inte pe calea faptelor celor bune. 
Prin satele ndstre românesc! din 
Ardeal nu se prea află cabinete de 
cetire, și acesta este o scădere forte 
mare. Și ore de ce-i scădere fdrte 
mare ? Ecă de ce :

Decă ar fi în satele ndstre ca
binete de cetire, apoi frații noștri 
Români s’ar duce în Dumineci și 
serbători și în timpul cel lung al 
iernei la cabinetele acele, acolo s’ar 
întelni, acolo ar ceti cărți ori ga
zete și așa s’ar tot lumina și ar 
prinde putere. Acum însă, când n’a- 
vem cabinete de cetire prin satele 
nostre, ore unde se duc frații noștri 
Români în (ț^6 de Dumineci și săr
bători, ori în timpul cel lung al 
iernei? Cei mai de trebă cu bună 
semă că șed pe acasă, ori se duc la 
prieteni și la cunoscuți, eră aceia, 
cărora le plac băuturile, se duc pe 
la cârșme, unde numai nevoi și ru
șine pot păți.

Cât de mare folos are un sat, 

dâcă are o casă cu gazete și cu 
cărți de cetit. In satele în cari s’au 
făcut astfel de cabinete omenii noș
tri nu mai sunt așa de besmeticiți 
de cap de băuturile cele multe prin 
cârșmele din satul lor. De când 
Dumnedeu li a dat mintea cea bună 
de șî-au făcut un cabinet de cetire’ 
de atunci s’au îndreptat veefend cu 
ochii. Ei au gazete și cărți, din cari 
învață cum se lucre bine pământul, 
cum se crâscă vite frumose și de 
soitt, cum se sporescă mereu în cele 
bune și se se ferâscă de rele, ca se 
fiă ămeni de folos și de cinste țării 
și nemului nostru.

In cabinetul de cetire, mai în
vață a cânta în cor și felurite cân
tări bisericesc!, cu cari împodobesc 
slujba dumnedeâscă în biserică, apoi 
învață și cântece frumose lumesci, 
și cu toții se feresc de băutura ra
chiului ca de foc.

Ore cine nu cunosce, că un lu
cru ca acesta este de cel mai mare 
folos? Ore cine nu simțesce, că 
aceia, ce merg în tâtă Dumineca și 
sărbătorea la cabinetul de cetire, 
din (ți în di tot mai tare se lumi- 
nâză, tot mai tare se înciripeză, pe 
când cei ce bat cârșmele tot mai 
rău se întunecă și tot mai tare cad 
și se cufundă în glodul ticăloșiilor? 
Și decă-i așa, apoi bre care om cu
minte să nu dorâscă, ca să fiă și în 
satul lui un cabinet de cetire ?

Noi sfătuim frățesce pe cetitorii 
noștri nu numai să dorâscă, da în- 
și și să lucre din tbte puterile, ca 
în fiă-care sat să se facă câte un 
cabinet de cetire, unde creștinii noș
tri să se adune în Dumineci și ser- 
bătoil și să cetescă gazete și cărți 
folositbre.

Cum își fac Ungurii școle ?
Ghiriș, (Arieș) August 1895.

Onor. Redacțiune! Cred a fi păcat să 
nu să scie în public cele ce se întâmplă în 
comuna nostră, cu privire la șcâla ungu- 
râscă de stat, ce se edifică tocmai acuma, 
din incidentul serbării milineului.

Prin Martie a acestui an s’a adunat 
comitetul comunal, având a decide în afa- 
ceiea școlei de stat. După deschiderea șe
dinței, notarul ceti o petițiă a confesiunei 
ev. reformate din loc, în care se dicea, 
că după-ce confesiunea lor reformată nu e 
în stare să-și susțină școla țmăcar că are 
6000 fi. dațl împrumut) „înaltul ministeriu 
să se îndure a edifica încomuna nostră o 
școlă ungurescă de stat“. Au cerut tot-odată 
și două din trei părți a (filelor de lucru, 
ce e dator poporul a-le face pentru co
mună.

După cetirea petiției, cel dintâiu, care 
a luat cuvântul au fost D-l Aurel Pop, 

parochul nostru, care dise, că după-ce noi 
Românii, în anul 1879 cu atâtea jertfe ni-am 
edificat școlă corăspundătâre legii, n’avem 
lipsă de școlă de stat. Ungurilor, decă le 
trebue școlă, să-și edifice, că Românii când 
și-au edificat școla lor n’au cerut ajutor 
dela nimeni. La acâsta, dintre toți Ungurii 
se scolă popa reformat, care nici nu e în 
in comitet, Bartha Lajos, care dise : Eu sciu, 
că noi Ungurii nu suntem în stare a sus
ține școlă și, decă ministrul nu va face 
școlă de stat, noi vom încuia școla, și atunci 
facă ce va voi. Pentru-ce bre nu vreți 
d-vostră să se facă școlă de stat, că dâră 
aceea va fi o fală pentru comună și chiar 
și d-ta, frate părinte, îți vei da fetițele la 
acea școlă și vei fi catechet și vei trage 
plată bună.

La acâsta preotul nostru a răspuns cu 
vrednicia cuvenită, der ce folos, căci noi 
Românii eram în comitet numai trei, âr 
Ungurii 7; venind lucrul la vot, ei ne ma- 
jorisâză. Ast-fel școla ungurâscă se face, 
în ciuda nostră, cari formăm majoritatea 
în comună.

Cei dintâiu, cari au pus fundamentul 
nouei școle ungurescl, au fost Românii din 
comuna vecină Sâncraiu, pe cari i-au adus 
dela lucrul câmpului cu gendarmii, făcând 
omenilor pagube mari, căci li-a rămas câm
pul nelucrat la timp. Pe mai mulțl omeni și 
pe o femeiă, cu numele Maria Vescan, i-au 
bătut maestrul Sozârek (să nu gândiți Ro
ză/c-l) numai și numai că era, cum îi nu
mesc ei „biidds olâh?.

Va să dică ne târăsc la lucru cu gen
darmii și după aceea ne lasă să ne batjo- 
curâscă. Ce e mai mult: femeia bătută s’a 
dus la Turda să pârască pe măestrul la 
judele de cerc, dâr ce cugetați, D-le Redac
tor, că i-au făcut dreptate? — Domne fo
resee 1 Au dis cătră densa, că: de aceea vă 
siro] șesce pe toți Românii, că lucrați la școla 
ungurescă; du-tye a fenăbe și lucră omenesce!

Unde este aici dreptate, când tu, Ro
mâne, ești pus cu sila să-i faci Ungurului 
școlă, cu care să te maghiariseze, acolo 
pălerul te bate și-ți batjocuresce credința 
ța, er dâcă mergi la lege, acolo te înjură 
și te dau afară. In țâra acesta putem cânta : 
Noi, noi, noi săraci de noi, că ne mână ca 
pe boi 1

Un plugar român.

Adunarea învățătorilor Sătmăreni.
Din părțile Oradiei-marl, Aug. 1895.
In 8 August st. n. s’a ținut în comu

na Veteș adunarea generală a Reuniunei 
învățătorilor români din părțile sătmărene 
ale diecesei gr. cat. Orădane. Am mers și 
și eu la acea adunare, măcar că nu fao 
parte dintre învățători sătmăreni, căci e o 
datorință pentru ori oare Român a-se in
teresa de astfel de treburi.

Istoria națiunilor se pregătesce in 
școle sub conducerea învățătorului, dice 
Jean Paul. Dela noi, învățătorii români,

nici pe densul nu pâte să-1 aștepte o sortă 
mai bună, pică în genunchi la piciorele 
Luminiârei și o ruga, ca să-i dăruiască 
viâța.

Luminiorei i-se făcu milă de densul, 
îi dărui vieța (jicendu-i:

— Iacă-țl dăruesc viâța, dâr de as- 
tădl înainte să nu te mai încumeți a întră 
în țâra împăratului meu, căci apoi.... e vai 
și amar de tine !...> Acum du-te de unde ai 
venit!...

împăratul dușman îi mulțumi din tâtă 
inima, pentru-că i-a dăruit vieța și plecâ 
îndărăt pe unde a venit, âr Luminiâra ve
selă, că a învins așa de lesne pe dușman, 
s’a întors la împăratul ei.

împăratul, care cu ajutorul acestei 
fete a scăpat de dușmani, i-a eșit cu cea 
mai mare bucuriă înainte, mulțumindu-i 
pentru binele cel mare, ce i’l-a făcut, și 
spuindu-i tot-odată, că ea pote să șadă la 
curtea lui până la morte și nimica nu-i va 
lipsi.

împăratul scăpat de dușmani nu scia, 
că voinicul care l’a mântuit este fată; el 
cugeta, că e fecior. Insă mai pe urmă, 
acum din cine și prin cine nu se scie, des

tul atât, că a audit, că mântuitorul lui e 
fată, și cum a audit a chemat’o la sine, 
i-a dat haine muierescl și apoi a luat’o de 
soțiă.

împăratul acesta însă mai ’nainte de a 
se căsători cu Luminiora, era logodit cu 
altă fată de împărat. Și fata aceea căuta 
acum tote chipurile, ca s* strice Luminiorei, 
s’o nenorocescă, der nimica nu i-a putut 
face. Și nici n’ar fi putut face rău, căci 
Luminiora nu s’a căsătorit din bună voiă 
cu împăratul, ci numai din silă, și de aceea 
căuta ea tote mijlâcele cum ar pute scăpa 
de el, cum ar pute mai de grabă și mai 
lesne fugi, dor îșl pote ajunge odată sco
pul, ce și l’a propus încă, când s’a pornit 
de-a casă.

Și cum și-a pus în gând, așa a și 
făcut.

Intr’o cji, pe când împăratul, adecă 
bărbatul ei, era dus nu sciu unde de acasă, 
a eșit pe furiș la plimbare, și cum a eșit 
nu s’a mai întors înapoi, ci scăpând odată 
din prinsârea în care fără de voia ei a fost 
cădută, a apucat âră-șl drumul spre răsărit 
și s’a dus, s’a tot dus, pănă ce-a ajuns la 
un loc, unde zăcea un om forte bătrân și 

neputincios, neputând vorbi bine, ci numai 
gângănea, ca pruncii cei ce abia se învață 
a vorbi, âr părul de pe capul lui era alb 
ca laptele și lung pănă la glesne.

Luminiora cum a văcjut pe acest bă
trân, i-s’a făcut milă de dânsul, l’a spălat 
frumos, i-a tuns părul cel lung de pe cap 
și apoi i-a dat să mănânce.

Bătrânul, după ce-a mâncat bine și 
s’a săturat, și după ce și-a mai venit în 
fire, a început a mai vorbi ca omenii și a 
întrebat pe Luminiora: de unde vine și 
încătrău să duce ?

Luminiora i-a spus totă istoria ei din 
fir în păr, cum și ce, că adecă scopul ei 
este să mergă pănă la Sdre, de care s’a 
îndrăgit și de al cărui dor nu mai pote 
răbda, pănă ce nu-1 va vede.

Bătrânul după acestă mărturisire sin
ceră, a început a-i descrie de-amăruntul 
totă calea pe unde are să mergă di- 
cendu-i:

— De aicea mergi drumul drept la 
Sore, el este forte lung, dâr nici decum 
primejdios. Una însă totu-șl trebue să-ți 
spun. In calea ta vei întelni un câne; 
acelui câne să-i; dai bucățica asta de pâne, 

ce ți-o dau eu, și el nu-țl va face nimica, 
der caută bine să nu fiă altă pâne, ci nu
mai acâsta, căci altă nu are puterea, care 
o are acâsta. Eră după ce-i trece de câ
nele de care îți spun, vei ajunge la un 
palat forte frumos și strălucitor, înaintea 
căruia se află o fântână. In palatul acela 
locuesce Sârele. înainte însă de-a întră în- 
tr’însul să bâi apă din fântână și apoi să 
întri înăuntru.

După acăsta îi dete bătrânul o fe- 
liâră de pâne și-i dori cale bună.

Luminiora a mulțumit din totă inima 
bătrânului pentru pâne și pentru sfatul lui 
cel bun și părintesc, șl-a luat rămas bun 
dela densul și apoi s’a pornit âră șl la 
drum și s’a dus, s’a dus, pănă ce-a dat de 
un câne cu trei capete, care cum a vă- 
clut’o, dâuna a sărit la densa și a voit nu
mai decât s’o mănânce. Insă ea cum a vă- 
dut, că se repede la dânsa, i-a aruncat 
pânea, ce a căpătat’o dela bătrân. Cânele, 
fiind pe semne forte flămând, s’a repedit 
la pâne, a mâncat’o c’o lăcomiă nespusă, 
și apoi s’a. făcut nevădut, ca și când nici 
n’ar mai fi fost.

De aicea s’a luat Luminiora și a mai
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atârnă în aceste timpuri critice viitorul 
neamului româneso. De aceea se recere 
dela noi stăruință neobosită, să recere să 
ne înțelegem bine ohiămarea și să ni-o 
soim împlini, căol numai astfel se va pută 
ridica învățământul, cultura și mândria 
nostră națională la înălțimea cuvenită.

Este un deceniu și mai bine, de când 
s’a înființat reuniunea dascălilor români 
sătmăreni, — și în acest timp îndelungat 
ea n’a făcut mai nimic. In loo, ca din an în 
an să se consolideze mai tare, ea se des- 
bină. La adunarea din BorlescI, de acum 
trei ani, s’a făcut ceva; la adunarea de 
ăst-an însă, în loo să se discute marea 
causă a învățământului româneso, învăță
torii și preoții au început să pârdă timpul 
cu atacuri împrumutate, ou certe personale 
și pătimașe. Acest fapt dovedesoe, oă con
ducătorii învățământului românesc din a- 
ceBte părți stau încă departe de cunosce- 
rea datorinței lor.

După acâstă introducere, las să ur
meze descrierea adunărei:

Dimineța la 9 ore s’a oficiat serviciul 
divin de cătră tânărul preot Aug. Sabou, 
eră cântările bisericescl au fost esecutate 
de întreg corpul învățătoresc. Era impună
tor de-a audi frumosele cântări eșite din 
pepturile a 60 învățători. După serviciul 
divin, la orele 10y4, s’a cântat „împărate 
ceresc“ în sala bisericei, unde s’a deschis 
conferența prin vrednicul ei președinte, d-1 
Gavril Lazar ele Purcareț’i, care prin o vor
bire forte căldurosă și însuflețitore mul
țam! învățătorilor și tuturor celor de față, 
pentru-că n’au pregetat a lua parte la 
acâstă adunare, conjurându-i tot-odată, ca 
pentru causa sântă a nâmului româneso, să 
lupte cu energiă și în unire cu toții, âr la 
urmă îșl dete dimisia din președinția, pro
punând a-se alege un nou președinte.

Urma cetirea raportului comitetului, 
în care se aminti, că în anii trecuțl nu s’a 
putut convoca adunarea învățătorilor, de-o 
parte din cause politice, âr de alta din 
cause epidemice. D-1 președinte îșl arată 
părerea de rău, că raportul diu anul tre
cut nu este vrednic de laudă și-și esprimă 
dorința, ca în viitor acel raport să fiă spre 
lauda tuturor învățătorilor.

Ședința se suspinde pe 15 minute 
pentru revederea socotelilor reuniunei, în
scrierea membrilor noi și încassarea taxe
lor. După redeschidere, se purcede la ale
gerea noului Comitet. Se cere cu stăruință, 
ca D-1 Lazar să primâscă din nou preșe
dinția, dâr d-sa nu primesce. Ast fel în lo
cul d-sale s’a ales președinte Rvds. D-n 
Vicar din Careii-marI, Chiriac Barbul; 
vice-președințl au fost aleși d-nii: D. Chiș 
învăț. în Careii-marI și I. Bretan învăț. în 
Vereșmort; notari: Pteancu învăț. în Careii 
mari și I. Irimias învăț. în Vezendi; Cas- 
sarl: I. Starea, controlor I. Cardoș, biblio
tecar : I. Papp. Er în Comitetul central s’au 
ales d-nii: Gavril Lazar de PurcarețI, D.

Bran, Ioan Bretan, Augustin Maior, I. Ciu- 
lean, I. Mutu, I. Papp, D. Huț, D. Kirvai 
și Soran. La alegerea comitetului s’a iscat 
o discuțiă înfocată, din causa unor dure- 
rose neînțelegeri ivite în timpul din urmă 
între prooțl și învățători. In urma acâsta 
preoții D. Bran, Sabou și Șuta și-au și dat 
dimisia din comitet.

După acestea a urmat cetirea a două 
disertațiunl: una, despre „Inima învățăto
rului11 și alta despre „Cele 5 simțiri ale 
omuluiu. Disertațiunile au fost criticate de 
cătră d-nii G. B. Van cu învățător și I. Șuta 
preot. Amândouă disertațiunile au fost lău
date din partea comisiunei critisătore și 
mai vîrtos din partea învățătorului G. B. 
Vancu, care în termini călduroșl a presen- 
tat pe cei doi autori ai elaboratelor, cari 
sunt cei mai bătrâni între toți învățătorii, 
ca pe cei mai harnici, fiind-că numai ei 
s’au aflat, cari să facă ceva pentru litera
tura pedagogiei, er pe cei-l’alțl i-a conju
rat, ca în viitor să se puDă și ei pe lucru 
mai cu de-adinsul.

Viitorea adunare a reuniunei s’a ho- 
tărît a se țină în Homorodul de mijloc.

Dintre propuneri amintesc pe cea a 
valorosului învățător Chilean din Madaraș 
privitâre la visitarea școlelor din partea 
protopopilor, pentru a cărei discutare am 
ave lipsă de mult spațiu. A doua propunere 
a fost, ca și învățătorii Sătmăreni să se 
asocieze la propunerea valorosului dascăl 
dela Brașov, d-1 I. Dar iu, pentru a scote 
cu finea acestui secul un album al tuturor 
învățătorilor români. Acestă propunere a 
fost primită cu unanimitate de întreg cor
pul învățătoresc.

La 3 ore p. m. a urmat prândul co
mun, er săra petrecerea cu dans arangiată 
de corpul învețătoresc. Spre bucuria mea, 
la acestă petrecere am vădut și un costum 
național. Petrecerea a răușit de minune, 
au luat parte la ea Românii din părțile 
cele mai depărtate alo Românismului. A 
fost representat și Nirul (comit. Sobolciu) 
prin d-na Măridra Ilniszky născ. Barbul 
cu soțul, d-rele Elena Călciunariu și Lu- 
creția Murășan, toți dela Nir-Adon, îm
preună cu cei doi învățători, ale cărora 
nume mi-au scăpat din memoriă.

*
Și acum, lăsând la oparte orl-ce pa

timă, să aruncăm o privire asupra întregei 
conferențe dela Veteș. Trebue să mărturi
sesc, că m’am mâhnit grozav, vădend atâta 
neînțelegere între preoți și învățători. Unii 
nu s’au putut conteni de-a nu-șl arăta 
arama, chiar în lăcașul lui Dumne4eu, unde 
s’a ținut conferența. Tânărul preot Ignațiu 
Sabou, preotul D. Bran din Ardusad și 
preotul Șuta, au scos din gură cuvinte, la 
cari nu ne-am fi așteptat din partea d-nialor 
și prin cari învățătorii s’au simțit forte 
mâhniți, cel dintâiu a și eșit dintre noi.

Mi-s'a spus, că mai mulțl teologi, în 
frunte cu părintele Șuta, au ținut o sfă- 
tuire pentru arangiarea unei petreceri. 

Venind vorba, că ore să învite și pe în
vățători la petrecere, un teolog închipuit 
și fără judecată să fi cj.is, că de ore-ce în
vățătorii nu posed o cultură așa de gro
zavă, încât să potă lua parte la o petre
cere cu teologii cei culțl, moderni, învăță
torii să nu fiă invitați la petrecere. De aci 
totă ura și neînțelegerea între preoți și 
învățători. Un nebun a aruncat pâtra în 
fântână și acum dece înțelepți nu o pot 
scote. Prostia este și pe-o parte și pe alta, 
căci alt-fel nu s’ar face do rîs pentru un 
flec de petrecere. Preoții ar trebui să fiă 
mai cu minți și să nu uite, că învățătorii 
sunt frații lor, cu cari împreună trebue să 
lucreze pentru binele poporului, din a că
ruia pâne trăesc și unii și alții. Dâr nici 
învățătorilor n’ar trebui să le sară țandura 
în nas pentru totă nimica. Pentru prostia 
unor închipuiți, n’ar trebui să declare răs- 
boiu preoților, căci ast-fel de răsboie aduc 
după sine blăstămul nâmului întreg. Trebue 
să recunoscă și ei, că au multo păcate, 
multe scăderi, între cari sumeția și închi
puirea jocă un rol de frunte.

Când părăsesce bietul candidat de 
dascăl școla preparandială, în a căreia 
frunte stă canonicul Lauran, se întorce cu 
multe defecte, de cari la sate forte cu greu 
se mai pote desbrăca. Un loc ar mai fi, 
unde pe lângă bună-voință ar pută învăța 
mult, și acest loc l’am găsi în conferențele 
învățătorescl. In aceste olimpiade ale în
vățământului, dâcă n’ar fi lăsate a pluti în 
confusiunea de adl, ci ar fi sistematic or- 
ganisate, învățătorul și-ar pute însuși multe 
bune și frumose, și ar lăpăda multe din 
defectele sale didactice, pentru a-se întorce 
la lucru mai luminat, mai îndemânatic, 
mai curagios. Vor fi adevărate sărbători 
intelectuale dilele, în cari oștea învățămân
tului se va înarma mai tare în lupta con
tra „întunecatului Satan11, cum botezase 
Luther fatala ignoranță. Timpul conferin
țelor nu trebue să se pârdă cu tot felul 
de mărunțișuri, cu lecțiunl improvisate, cu 
discursuri pătimașe și personale. Să nu 
vorbâscă decât numai acela, care va ave 
ceva de spus în interesul înaintărei învăță
mântului român.

Un pedagog.

SCBILS OILEL
12 (24) August

Procese de pressă. Din Seghedin ’i 
se depeșâză lui „Pest. Ll.u, că procuratura 
supremă de aoolo a intentat trei procese de 
pressă fliarului sârbesc „Zastava* pentru ar- 
tiooll, cari i u fost publicați din incidentul 
congresului naționalităților, și cari conțin 
agitare.

— o —
Contele Apponyi și Românii arde

leni. Contele Albert Apponyi, care a mers 
la congresul interparlamentar de pace din 
Bruxella pentru-ca să lucre contra Româ
nilor, îndrâptă aoum o scrisore cătră re-

daoțiunea clarului engles „Timesu, în oare 
încercă a desminți soirea publicată în acest 
cjiar, că el s’ar fi esprimat la congres, cum 
că Maghiarii formâză majoritatea locuito
rilor diu Ardei. Spune, că el s’a esprimat, 
că Maghiarii și Germanii împreună luațî, 
formâză apropo jumătate din poporațiunea 
Ardâlului, așa că majoritatea Românilor e 
neînsămnată.

— o—
Prima căsetoriă civilă în Budapesta. 

E vorba, vecjl bine, de Jidani, căci pentru 
ei a adus guvernul unguresc legea căsătoriei 
civile. Teatralistul Haberfeld Gyula a îna
intat ministrului-președinte unguresc o ce
rere, ca să i-se ierte a se cununa cu Mar
gareta Hedvig în cjiua de 1 Ootomvre st. 
n., dâr așa, ca nunta lui să fiă cea dintâi 
nuntă făcută după căsătoria civilă. Minis- 
tru-președinte Bâuffy, când a primit acâstă 
scrisore, sta să sară sus de bucuriă și nu 
numai oă a împlinit cererea Jidanului, der 
i-a și scris numai decât o epistolă, gratu- 
lându-i din tâtă inima pentru-că îmbrăți- 
sâză cu atâta dragoste căsătoria civilă, pe 
care lumea creștină o urgisesoe atât de 
mult.

— o —
Un Jidan creștin. Din Timișora se 

vestesce o întâmplare ciudată. In comitatul 
Caraș-Severin se întâmplase înainte de asta 
câți-va ani, că o tînără părechiă de Jidani, 
cari trăiseră și fuseseră cununați în legea 
jidovescă, s’au divorțat în mod legal. La 
5 luni după divorțare, Jidanca .’născu un 
copil, pe care îl boteza în legea drăguțului 
său, oare era greco-catolio. Nu mult după 
aceea însă, tinerii divorțați se împăoaseră 
și din nou pășiră împreună la taina căsă
toriei. Jidanul ceru acum, ca copilul, care 
era al său, să trecă erășl la legea jido- 
vâsoă. Comitetul administrativ al comitatu
lui Gara«-Severin a declarat însă, oă oopi- 
lul nu mai pâte trece și l’a declarat tot
odată de fiiu legitim al Jidanului. Astfel 
fiiul, deși Jidan, el este astădi creștin.

— o—
Pentru Gazeta de Duminecă. Inoă uu 

bun amic al diarului nostru, dorind a vede 
cât mai răspândită printe cetitorii români 
„Gazeta Transilvaniei11, a avut bunătate a 
ne. pune la disposițiă prețul de abonament 
pe jumătatea a doua a acestăi an la dece 
eser.iplare din numerii de Duminecă, cu 
scopul, ca să-i trimitem gratis acelor scâle 
și învățători români, despre cari vom crede, 
că dm causa lipsei de mijldoe nu sunt în 
stare a abona diare românescl. In numele 
celor ajutorau aducem cea mai sinceră 
mulțămită generosului dăruitor, al oăruia 
nume nu ni-a dat voia a-1 descoperi, lă
sând tot-odată să urmeze și adresele că
rora am diespus să li-se trimită cele dece 
esemplare incă dela începutul semestrului 
al doilea. Etă-le: Soâlelor române din: 
Vulcan, Stoua, Bicsad, Cardoș, Lechinciora, 
Petrova (Maramureș), Ereneu (Szâsz-Ernye), 
Adămuș, Fehcrfalu (Maramureș), Josifi (Săt- 
mar.)

ners o bucată bună de loc, pănă ce a 
ijuns la un palat forte mare și frumos,- 
rare strălucea așa de tare, încât nu te 
iuțeai uita mult la el, căci îndată îți lua 
rederile.

Dinaintea palatului aceluia era o fân
tână forte frumosă. Luminiora, urmând 
fătul bătrânului, a băut apă din acâstă 
ăntână, și cum a băut, îndată a putut să 
;e uite la palat, pe când mai ’nainte nu-i 
ira nici de fel cu putință, căci i-se înfu
lecau vederile.

După acesta a mers ea spre palat, s’a 
lăgat încet înăuntru și cum a întrat, ce 
ă vadă ?.... vede pe mult doritul și căuta- 
ul său iubit, pe Sore, stând la masă și 
trălucind așa de tare, cum adecă numai 
ingur sorele și nimeni altul pote să stră- 
rcâscă așa de frumos. Și cum l’a vădut, 
ă era așa de tînăr, de gingaș și de fru- 
aos, așa de tare s’a îndrăgit de dânsul, 
ă singură nu scia ce-a face mai întâiu.... 
5-1 strângă în brațe și să-l sărute cu în
ecare ?.... să-i descopere tot aleanul și fo
ul inimei sale ?.... său ce să facă, ce să 
regă?....

Der lasă, că nici Sorele nu era de 

ghâță. Și cum a vădut pe Luminiora, în
dată s’a îndrăgit de ea, căci și ea nu era 
o fată, âcă așa... de rând, ca tote fetele, ci 
era o fată așa de frumosă și fermecătore, 
că să fi căutat în lumea întrâgă, alta ca 
dânsa n’ai fi aflat...

Mama Sorelui însă, o bătrână, bă
trână de când lumea și forte răutăciosă, 
aflându-se asemenea în casă și văclând pe 
Luminiora, că se apropiă de feciorul său, 
care nu scia ce-i păcatul, și cunoscându-o 
după vorba ei, că trebue să fiă fată și nu 
fecior, după cum era îmbrăcat, și temân- 
du-se, ca să nu-1 ducă în rătăcire, și să nu 
i-1 răpdscă prin frumusețea ei, a început a 
o blăstăma și a dice:

— Tu fiica păcatului, care ai cutezat 
să străbați pănă în acest palat și ai voit 
să ademenescl prin frumusețea și vorba ta 
cea dulce pe fiul meu cel nevinovat, blăs
tămul meu pice asupra capului tău!.... De 
adl înainte să te prefaci în pasăre și să sborî 
totă (jiua sus, plângând pe fiul meu, pe 
frumosul și nepătatul Sore, pentru îndrăs- 
nâla ta cea mare, că ai venit pănă aicea 
și ai vorbit cu dânsul!...

Și într’adevăr, că îndată după-ce a 

rostit baba cuvintele acestea, Luminiora s’a 
prefăcut într’o păsăruică mică, pe care 
omenii de atunci și pănă în diua de as
tădi o numesc Ciocârlie, și care mai în 
totă diua sboră forte sus în aer, căutând 
și plângând după alesul inimei sale, după 
scumpul său Sore, pe care tocmai atunci, 
când l’a aflat după o cale așa de lungă și 
primejdiosă, a trebuit să-l piârdă pentru 
tot-deuna.

Eră sabia pe care a căpătat-o dela 
cele trei fete și cele-l’alte lucruri ce le-a 
mai avut Luminiora, au rămas în palatul 
Sorelui.

III.
A doua legendă a Ciocârliei, tot din 

Bucovina, sună ast-fel:
A fost odată în părțile răsăritului 

un împărat și o împărătâsă. împăratul acela 
se chiăma Titus, eră împărătâsă Gherghina.

Acești doi domnitori trăiau în pace, 
liniște, unire, dragoste, și aveau de tote 
bunătățile, numai un singur lucru le lipsea.: 
n’aveau nici un prunc.

Ce n’au făcut?... întrebat’au pe toți 
omenii cei mai învățațl ai împărăției de 

sfat... Nu era un doctor, pe care să-l fi 
trecut cu vederea și să nu-1 fi întrebat cum 
ar pute căpăta și ei un fiu. Ba, în urma 
urmelor, când vădură, că nimeni nu le 
pote ajuta, alergară și pe la vrăjitore 
după sfat.

Dâr de gâba!
într’o di după ce pierdură acuma tâtă 

nădejdea, că vor avâ și ei când-va un 
prunc ca totă lumea, a făcut împăratul 
acesta o petrecere mare la care s’au adu
nat toți sfetnicii, bătrânii și mai marii îm
părăției sale împreună cu soțiile lor.

Tâte mamele, câte se adunară la pe
trecerea acâsta, se bucurau și îșl legănau 
pruncii în brațe, numai împărătâsă Gher
ghina era forte tristă, pentru-că nu avea 
nici un prunc, pe care să-l strângă și ea în 
brațe și să-1 desmierde.

Etă însă, că într’o nopte, după petre
cerea avută, i-s’a arătat împăratului Titus 
o babă bătrână în vis, care i-a spus ur- 
mătorele:

— înălțate împărate! nu te supăra, 
ci te bucură, căci împărătâsă Gherghina 
va nasce de bună sâjnă un prunc, numai 
dâcă va merge la părăul, care curge prin
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Adunarea generală a Asociaținnei tran
silvane pentru literatura română și cultura 
poporului român, ce se va țină Marția și 
Mercurea viitore la Blașiu, promite a fi de 
astă-dată bine ceroetată. Blașenii fac pre
gătiri mari, așa ca cjilele petrecute în mij- 
looul lor să lase âspeților o amintire plă
cută. Luni, în 26 August n., va sosi dela 
Sibiiu comitetul central, căruia ’i se va 
faoe primire la gară; săra va urma o oon- 
venire socială la otelul „Univers14. Marți, 
după ce în pomposa oatedrală dela Blașiu 
se va oficia s. liturgiă, va urma deschide
rea ședinței prime, la 2 ore banchet, ăr 
săra concert. La acest mare și interesant 
concert se va produce pentru întâia-oră 
balada „Mănăstirea de Argeșu, compusă după 
textul poesiei lui Alexandri de d-1 profesor 
de musică Iacob Mureșianu. 0 parte din 
musica acestei balade, singură în felul ei 
cp composițiă română, a fost odată mult 
lăudată și admirată chiar de nemuritorul 
poet Alexandri. In <jiua a doua va urma 
ărășl s. liturgiă, apoi ședința a doua, ăr 
săra bal. Pregătirile, oe se fac, sunt o ga- 
ranțiă, că cei ce vor participa la adunarea 
din anul acesta a Asociațiunei, se vor re- 
întorce mulțumiți. Dorim ca să participe 
cât mai mult.

— 0 —
Sortea Ungurilor în America. Foia 

ungurăscă „Budapesti Hirlap“ împărtășesce 
vești triste despre sortea Maghiarilor emi
grați în America. Unii din ei se .împușcă 
alții se spândură, alții se înăcă. Mulțl din 
ei sunt schilavi, rupendu-șl piciorele ori 
manile pe la fabricele, la cari munceso. 
Mai spune tăia ungurăscă, că între alții 
emigraseră la America și nisce „eroi“ ma
ghiari dela 1848, oarl acolo au pierit de 
time și ale căror ăse vră să le aducă o so
cietate ungurăscă în patriă. Istorisesce în
tâmplarea unui conte Szirmay, care a 
jucat mare rol pe la anii 1870. După 
oe și-a bătut însă averea în pinteni a 
luat lumea spre America, unde a ajuns 
într’o mină de cărbuni ca diler. Are și 
copii peritori de tome prin „Lumea nouă14. 
— Se vede, că în America nu le prea 
sboră Maghiarilor porumbul fript în gură, 
ca la noi. De aci vine desperarea lor, de- 
dațl cu îmbuibările, le vine greu a muuoi, 
ăr fără de muncă în America, nu pot trăi.

— o —
„Valahi patrioți“ ? Sub acest titlu co

munică foile ungurescl o scire din Mara- 
murăș, care de bună sămă trebue să fiă o 
scornitură, eu scop de-a înșela lumea. Se 
spune adecă, că ou ocasiunea unei serbări 
a cântăreților maghiari, ce s’a ținut dilele 
acestea în Sigetul Marmației, „Valahii de- 
acolo au folosit ocasiunea pentru a-șl arăta 
dragostea sinceră (??) față de Maghiari11. 
Ba făia ungurăscă „Erdelyi Hirado“ adauge, 
că d-1 vicar de-acolo Titu Budu ar fi ținut 
și un toast, în care să fi dis, că „Valahii și 
Rutenii din Maramureș în tot-dăuna au

simțit și simt una cu frații maghiari și 
acest sentiment îl vor cultiva pănă la finea 
veacurilor... Doreso, ca voi iubiți oântărețl, 
cari ați venit ca ospețl aici din tote păr
țile țărei, să dațl de soire amicilor și cu- 
nosouților voștri, că între noi nu esistă oes- 
tiune de naționalitate, aici este una Rutănul, 
Românul și Maghiarul, — pentru acăstă 
solidaritate ridic paharul meu“.

Aceste vorbe le pune făia ungurăscă 
în gura vicarului român al Maramureșului 
și saltă de buouriă, că pote și pe Români 
să-i mestece într’o zămă cu Rutenii rene
gați și cu Jidano-Maghiarii. Dăr va fi za
darnică bucuria făiei ungurescl, căci se 
vede cât de colo, că e vorba aici de-o 
scornitură jidovăsoă. Adevărat, că Mara
mureșenii noștri n’au prea dat de mult 
semne de vieță românăscă, ceea ce e fărte 
dureros, dăr ca să ajungă a se pune ei în- 
și-șl pe-o trăptă ou renegații ruteni și să-și 
blameze în asemenea mod numele lor de 
Român, acăsta nici de cum n’o putem 
crede. De-altmintrelea Românii din Mara
mureș ar trebui să ne mai scrie și câte
odată, să ne arete și năuă, cum stau lu
crurile pe la ei și să nu sufere a-se răs
pândi în lume astfel de vești rușinose.

— 0 —
Peronospora. Se scrie din Ghiertan: 

Recolta năstră de grâu a fost mijlociă, dăr 
cu atât mai frumăse erau viile, promițând 
un cules strălucit. In 4>10!0 din urmă însă 
s’a ivit peronospora într’un mod înfricoșat, 
așa oă colorea viilor este deja schimbată. 
Mijlocul de apărare contra acestei bole, du
rere, nu se întrebuințăză după-cum s’ar re- 
cere. Ar fi de dorit, ca viile tote să fiă 
stropite cu materia vindecătore și nu nu
mai unde și unde câte-o viă, căci prin 
acesta nu se ajunge la nimic, putendu-se 
lăți din nou. Localitate ca Ghiertanul, unde 
sunt atâtea vii, ar treuui să pășescă din 
oficiu, silind pe toți să șl stropăscă viile, 
seu să afle alt modru de a ne mântui fru- 
mosele rode.

— 0 —
Transferări și numiri în armată. Lo

cotenentul Victor de Moga dela reg. 101 
a fost aumit profesor la scăla militară reală 
inferioră din Viena, er locotenentul Ladis- 
lau Constantin de Făgăraș a fost transferat 
dela academia militară teresiană la trupa 
sa, reg. de inf. 34.

— 0 —
Porci sălbatici. Pe hotarăle oomune- 

lor Jugudinul de jos, Jugudinul de sus, 
Chircedea și Mahaciu s’au îmulțit peste 
măsură porcii sălbatici, așa că prădăză 
câmpii și fac colosal de mari pagube lo
cuitorilor. Acum, după ce s’a terminat se
cerișul și nu mai au de unde să se hră- 
nescă cu grâne, porcii au dat năvală asu
pra cucuruzelor, pe cari le amenință cu 
totală nimicire. Comunele au cerut să li-se 
dea voiă de-a face o venătdre de porol, 
pentru a se mai scăpa de ei.

Spitalele în Bacurescî. Eforia spitalelor 
din BuourescI are sub administrația sa 12 
spitale, dintre cari 7 sunt în BuourescI. 
Spitalul Colțea cu 228 paturi, Filantropia 
cu 200 paturi, Maternitatea cu 40, Spitalul 
de copii 130, Colentina cu 140, ospiciul 
Mărcuța cu 226 și ospioiul Pantelimon cu 
140 paturi, având 60 de reservă. In spita
lele din BuourescI s’au tratat în anul 1894 
un număr de 16,747 bolnavi, dintre cari 
7072 bărbați, 6326 femei și 3346 copii.

— 0 —
Tergul dela Reteag, în comitatul Sol- 

noc-Dobeca, ce oade în cailele de 26, 27 și 
28 Septemvre st. n., pentru anul acesta s’a 
amânat pe cjfl0!0 de 29, 30 Septemvre și 1 
Octomvre st. n.

—o—
0 nuntă în doliu. Un funcționar dela 

tribunalul din Francfurt, cu numele Augus
tin Ernest, s’a cununat în 19 a lunei aces
teia cu tînăra fiică a unei familii fruntașe. 
După cununia, ospeții, re’ntorșl dela bise
rică, se așeejară la masă. In timpul mesei 
însă mirele părăsi masa și eși, pe cuvânt, 
oă are ceva de lucru. El merse de-adrep- 
tul la un otel și acolo îșl trase un glonț, 
care-1 răsturnă mort la pământ. Nuntașii 
așteptară mereu să se re’ntorcă mirele și 
abia noptea târejiu aflară de tragica sinu
cidere. Pricina sinuciderei a rămas necu
noscută.

— 0 —
Becicliștii din Brașov nu vor merge 

la Bran, cum fusese plănuit, ci vor face 
mâne, Duminecă d. a. la 3 ore o escursiune 
la Zizin. Loc de întrunire: cafeneaua Er- 
dălyi. Ospeții sunt bine văcjuțl. Luni, în 26 
la 71/2 ore săr*, se va ține o adunare ge
nerală estra-ordinară a bicicliștilor, în res
taurantul Fleischer, unde se va discuta asu
pra statorirei participărei la alergarea, ce 
se va arangia cu începutul lui Septemvre.

— 0—
Din buletinul statistic al orașului Bu

curești pe luna Iui Iunie estragem urmă- 
tdrele date interesante: Populația orașului 
232,000 locuitori. Nascerl: legitimi 293 
băețl și 248 fete; nelegitimi 54 băețl 
și 54 fete, găsiți: 3 fete și 2 băețl. După 
religiă: 475 ortodocși și 100 israelițl. MorțI: 
268 bărbați și 213 femei. După religiă: 
391 ortodoxl și 54 israelițl. Căsătoriți: 127 
părechl, dintre cari 59 ortodoxl și 37 is
raelițl. Despărțiri: J3. Adăpostiți la asilul 
de nopte 512 persone. La ospătăria comu
nală au mâncat 5742. Prostituate în Capi
tală 392(?).

—0—
Concerte. Musica orășeuescă va con

certa mâne seră, Duminecă, în grădina dela 
otel „Nr. I“. începutul la 7‘/2. — Aceeași 
musică, la dorința unui domn din București, 
va concerta Marți sera în grădina otelului 
„Pomul verde11. începutul tot la 7’/2 ore. 
Intrarea 30 cr.

Cătră cornrile vocale și părtinitorii 
lor. Suntem rugați a publica următorul 
apel: Pentru a să pot plăti încai antici
pația din cheltuelile, ce le am cu tipărirea 
liturgiei, fac apel de prenumărațiă cu ter
min pănă la l Septemvre st. v. a. c. Pănă 
la acest termin, acei P. T. Domni, ori 
Reuniuni de musioă, cari ar voi să procure 
acest op. sunt rugați a trimite la adresa 
subscrisului prețul de 4 fl. plus 10 crucerl 
porto postai. După espirarea terminului de 
sus, opul va costa mai mult, și adecă 5 fl.

Ca o mică orientare pentru cei inte
resați, comunic următor ele : Liturgiă e com
pusă pentru cor bărbătesc, și e unioa liturgiă 
complectă la noi Românii. In ea sunt puse 
ca apendice și imnurile, oarl se cântă la 
unele sărbători mari, ca d. e. „Pentru 
rugăciunile'1, — „Mântuesce-ne'1, — „Cari 
(Câți) în Christos'1, — eto. — Am căutat 
întru cât s’a putut să nu fac greutate nici 
coriștilor, der nioî dirigentului. Am ținut 
apoi cont și de publicul auditoriu: ea este 
melodică și investită cu o armoniă dulce.

Lugoș (Ungaria), 10 (22) August 1895. 
loan Vidu, 
învățător.

Sfințire de biserică.
Poporul român din Bistrița, încă în 

anul trecut, a cumpărat cu gre'e jertfe 
imposanta biserică a ordului minoriților 
din loc.

Terminându-se lucrările de ronovare, 
mai resteză actul sflnțirei, spre a cărui 
săvîrșire s’a statorit dina de 8 Septemvre 
n. a. c.

Comitetul aranjator învită și pe acâs- 
tă cale p. t. publio românesc la actul so
lemn al sflnțirei și la festivitățile ce se vor 
aranja cu acea ocasiune.

Programul:
1. In 7 Septemvre, la sosirea trenuri

lor : 10 și 12 6re din 4> și 7 ore sera, pri
mirea și incuartirarea ospeților.

2. Sera la 6 ore: Inseratul și Litia.
3. Dela 8 ore: săra de cunoștință în 

hotelul Brătianu.
4. Iu 8 Septemvre dimineța la 7 ore 

se încep funcțiunile bisericești, după progra
mul special, făcut spre acest scop. Cântă
rile, în decursul mesei, le va esecuta corul 
nou înființatei reuniuni de cântări din loc.

5. La 2 6re d. am.: banchet.
6. La 8 ore sera : bal și petrecere po

porală, în localități deosebite.
Pentru primirea și incuartirarea 6spe- 

ților s’a constituit un comitet.
P. T. ospețl, doritori a participa la 

aceste festivități, sunt rugați a se insinua 
la d-1 George Curteanu, secretarul institu
tului „Bistrițana“, er la sosire cătră orl- 
carl membru din comitetul de primire, 
cari vor purta insignii.

Ospeții, cari voesc să partioipe la ban
chet, sunt rugați a se insinua la comitetul

pădurea cea verde dela capătul împărăției 
tale și va bea apă dintr’însul.

împăratul trezindu-se din somn și-a 
însemnat forte bine cuvintele babei, și cum 
s’a zărit de diuă s’a dus de i-lea spus din 
fir în păr împărătesei.

Gherghina, să-l fi prins pe Dumne40u 
de un picior, nu s’ar fi bucurat așa de tare 
ca acuma, când a audit ceea ce i-a spus 
împăratul; și fără a pierde mult timp în 
zadar s’a pornit și s’a dus la părăul din 
pădurea cea verde și a băut apă din
tr’însul.

Nu mult timp după acăsta, ătă că 
împărătesa Gherghina și-a vădut visul cu 
ochii.... a născut adecă o copilă forte 
frumosă.

Copila acăsta crescea într’o di ca alta 
într’un an, eră într’un an ca alta în dece 
ani... Cine o vedea adl, mâine n’o mai cu- 
noscea, căci cu cât crescea mai mare, cu 
atâta se făcea mai voinică și mai fru
mosă.

După-ce a crescut acuma copila acăsta 
mare și a devenit fată în flore, a început 
a eși în totă dimineța și sera la preum
blare, ca să privăscă răsăritul și (apusul 
Sorelui.

Eșind ea așa în mai multe dățl și 
privind ore întregi cum răsare și apune 
Serele, așa de tare i-a plăcut acesta, că în 
urma urmelor s’a îndrăgit de densul.

După-ce s’a îndrăgit, nu mai era nici 
o plăcere pentru ea pe acest pământ, și 
prin urmare într’o bună dimineță îșl pro
puse să călătorescă spre Sore, să afle pa
latul lui și apoi cât va fi și a trăi, să nu 
se mai despărțescă de densul.

Ca o copilă bună a spus acestă do
rință a sa și maicii sale. Dăr maică-sa n’a 
voit s’o lase nicăiri. Ea a spus apoi și îm
păratului dorința sa, dăr nici el n’a voit 
s’o lase nicăiri să se ducă, pentru-că amân
doi o iubeau forte tare, și nu sciau, ce ar fi 
făcut de scârbă, dâcă unica lor fiică i-ar 
fi părăsit și s’ar fi dus cine scie unde.

Copila de supărare, că părinții săi nu 
vor s’o lase, a început a se usca și în vr’o 
câte-va dile așa de tare a slăbit, că de 
abia se putea urni din loc.

Văcjând acăsta împăratul, și-a călcat 
pe inimă, i-a dat bine-cuvântarea părintescă 
și tote cele trebuinciose de drum, și apoi 
a lăsat’o să se ducă în trebă-șî.

Copila luându-șl acuma rămas bun

dela părinții săi, s’a pornit spre răsărit și 
s’a dus, s’a dus un timp îndelungat, pănă 
ce a ajuns la o apă forte mare, ce curgea 
forte repede.

Ce să facă ea acuma ?... cum să trecă 
ea apa acăsta? căci pod peste densa nu 
era, și a înota nu scia, și măcar de-ar fi 
sciut, era peste putință s’o trecă d’a înotul, 
căci era forte mare.

Etă însă, că pe când sta ea așa, bă- 
tendu-șl capul ce e de făcut?.... vede, că 
ese din apă o fată forte frumâsă îmbrăcată 
tot în alb, care îi (jise:

— Tu îți vei ajunge scopul tău, der 
lung timp acolo nu-țl este îngăduit să stai... 
Multă plăcere nu vei gusta!

Și cum rosti fata cea frumosă cuvin
tele acestea, îndată s’a făcut un pod peste 
apa cea mare, pe care a trecut fata de 
împărat de cealaltă parte.

După-ce a trecut acuma fata de îm
părat apa aceea, a călătorit eră-șl mai de
parte și s’a dus, s’a tot dus, pănă ce-a 
ajuns la o babă bătrână, caîre păscea un 
cârd de gâsce.

Baba curiosă, ca tote babele, cum a 
văclut’o îndată a întrebat’o de unde vine 
și în cătrău să duce?

Fata împăratului, răspun<jendu-i, i-a 
istorisit tote din fir în păr: cum și ce 
fel?.... de unde vine și în cătrău să 
duce...

— Eu, draga mătușei, — dise mai 
departe baba — pot să-ți scurtez forte 
mult calea.

— Decă mi-ai scurta-o mătușică, mare 
bine mi-ai mai face, și Domne! cum 
ți-așl mai mulțumi pentru fapta dumitale!

Baba măgulită prin cuvintele fetei, îi 
dădu în mâna dreptă un pomișor, er în 
mâna stângă un inel forte mic și îi dise 
să facă cruce cu pomișorul, că apoi îndată 
va vedea, ce se va întâmpla .cu densa.

Fata o ascultă, face cruce cu pomi
șorul și.... ce să vadă?... vede, că de-odată 
se ridică în aer și cine-va o duce pe sus, 
der cine-o duce nu scie.

Așa se duse ea prin aer, pare, că ar 
fi fost de cine-va vrăjită a călări pe-o pră
jină de alun, și cât a-i clipi din ochi ajunse 
dinaintea palatului Sorelui.

Pe. dinaintea palatului acestuia curgea 
un rîu limpede, ca lacrima.

Spre a trece peste rîul acesta, ori și 
cine ar fi fost acela, care ar fi voit să
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aranjator pănă cel mult în 8 Sepiemvre la 
8 ore diminâța.

Dăruiri marinimose în favorul bisericii 
se vor primi ou mulțumită și se vor chita 
,pe oale cliaristică.

Rugându-ne din nou oătră P. T. pu
blic româneso să nu pregete a ne onora 
cu presența în număr cât de mare și a da 
prin asta avânt nisuințelor năstre româ
nesc!, — suntem

Cu distinsă stimă:
Comitetul aranjator.

ScirI telegrafice.
Sofia, 24 August. Redactorul 

fliarului bulgar „Svobodau, care a 
acusat pe principele Ferdinand, că 
el ar fi urditorul moral al asasină- 
rei lui Stambulow, a fost osendit la 
doi ani temniță.

Petreceri.

Junimea română din E'clca învită la 
festivitate și la concert împreunat ou joo 
și ou petrecerea românescă, ce se arangieză 
în Ecîoa-română din incidentul adunării 
generale a reuniunei învățătorilor ort. rom. 
din despărțământul Banat-Comlosiului, la 
15/27 August 1895, în <hoa „Sântei Mării44. 
Concertul se arangiâză în favorul scolei 
pentru procurarea rechisitelor trebuinoidse 
la învățământ. Intrarea: de personă 50 cr. 
SuprasolvirI se vor chita prin <fiare-

Programul 1) Marți la 6 ore dim. ser
viciul s. Utrenii. 2) La 8 ore celebrarea 
■dumnedeesoei Liturgii împreunate ou che
marea Duhului sfânt. 3) La 11 ore ședința 
reuniunei învățătoresol în edificiul școlar. 
■4) La 3 ore d. a. se începe „jocul mare44 
arangiat de junime „La cruce“ în piâța bi- 
serioei, la care se va dansa; „Hora44, „Pe 
picior14, „Ardeleana11, „Călușarul14 și „Bă
tuta44. 5) Precis la 8 ore săra concertul în 
«ala mare a berăriei domeniale, dat de 
norul vooal, cu următorul program:

„ț)is-au badea14 și „Stăncuța44 cântece 
poporale, de G. Musioescu ; Declamațiune: 
„Prunele țiganului14 anecdotă de I. Cândea; 
„Fruncja verde fruncjuliță44 și „Nușca44 — 
„Pe pioior,14—cânteoe poporale, de Valeriu 

.Magdu; Declamațiune: „Lună ori sore44, 
.anecdotă de Th. D. Speranță; „Spusu-mi-a 
fruncja de vie“, cânteo pop. de I. Vidu; 
„Fruncjă verde pălămidă14, cântec pop., de 

• G. Musicesou.
Intre punctele concertului, musica va 

■cânta piese românesol, âr după producțiune 
mrmâză dansul, care se înoepe ou „Hora44. 
La pausă se va juca „Călușarul14 și „Bă
tuta.44

6) Pe Miercuri, după terminarea lu
crărilor Reuniunei, e proiectată o esoursiune 
•cu luntrea „la Bara44, un lac în rîtul din a-

■ trâcă, trebuia să plătâscă un argint, or 
de nu rătăcea un an întreg prin lume.

Călătorea nostră, ca să nu mai umble 
rătăcind prin lume, luâ inelul ce l’a fost 
căpătat dela baba cea bătrână, și i-l dete 
moșnăgului, ca s’o trâcă de cea parte.

Bătrânul, luând inelul, a trecut’o de 
cea parte de rîu, fără să mai întindă multă 
■vorbă cu densa.

Acum a sosit ea la porta palatului 
.seu a curței, prin care a întrat încetul 
în ogradă și de aicea s’a dus apoi la ușa

■ curței.
Lângă ușa curței se afla un câne 

forte mare cu două capete. Cânele acesta 
cum a zărit’o deuna a început forte tare a 
lătra și a-se da la densa, numai, numai 
s’o apuce în dinți.

Mama Sorelui, căci Sorele avea o 
mamă forte bătrână, și palatul acesta era 
palatul Sorelui, deci mama Sorelui, cum 
aucli cânele cel cu două capete lătrând, a 
eșit afară și cum a vădut pe călătorea nos- 
tră a întrebat’o mâniosă:

— Pe cine cauți tu aici și ce vrâi?
Călătorea nostră nesciind cine e bă- 

itrâna, care a întrebat’o așa de răstit, și ce 
.are să se întâmple, decă i-a spune ceea ce 

propiere, unde se va servi la o masă co
mună pesoe prospet.

Fără privire la vreme, bună ori rea, 
programul se va eseouta întocmai.

Poporul nostru și tovărășiile de 
împrumut.

Cine nu scie cu ce carnete mari 
se puteau face mai înainte împrumu
turile de bani; cine nu scie, că și 
așa cu interese mari abia găseai ici- 
colea câte un bogătan mare, dela care 
se poți împrumuta; cine nu scie, 
că pe la sate, ba chiar și pe la 
orașe, pănă astăcji mai sunt cămă
tari streini, cari dau bani împrumut 
cu interese dela 24—12O°/o? Deși 
legea nu le iertă acesta, ei totu-și o 
sciu ocoli, adăogend și interesele la 
capital. Cine nu scie apoi, câte averi 
românescl au trecut pe calea acesta 
în mânile streinilor? — De aceea 
înființarea institutelor românescl de 
credit și economii prin centrele mai 
însemnate a fost întâmpinată pretu- 
tindenea, ca cea mai folosităre îm
bunătățire pe terenul economic.

Der cine nu scie, ce elemente 
naturale folositore sunt și apa și fo
cul, când ele pot se aducă omeni- 
mei folos și îndestulare, și eră-șl ce 
râu pot face aceste elemente, când 
vin ca o năpaste peste capul ei. 
Așa se întâmplă de multe-ori și cu 
împrumuturile de bani, decă nu se 
întrebuințeză cu cap și înțelepțesce.

’Mî aduc aminte, că cu ocasiu- 
nea înființărei unui institut de cre
dit strein, mai mulțî agenți cutre- 
erau satele, îndemnând pe ămenl, 
ca se facă împrumuturi, cari se pot 
plăti forte ușor în rate anuale, de 
odată cu interesele. Gei lesne cre- 
fletorl au fost seduși, făcând împru
muturi, de cari păte ei atunci nici 
nu aveau trebuință, risipind banii pe 
mâncări, băuturi, vestminte și alte 
lucruri de nimic. Când a venit apoi 
timpul plătirii intereselor și din ca
pital, cei mai mulțî și-au deschis 
ochii, că nu aveau pe ce face ratele, 
der atunci a fost pre târcjiu.

Negreșit, că împrumuturile fă
cute aBt-fel sunt întocmai potopului 
seu focului, cari vin pe neașteptate, 
ca un biciu al lui Dumnezeu.

împrumuturile de bani trebue 
se se întrebuințeze ast-fel, ca împru- 
mutătorul tot-deuna se fiă în stare 
a plăti ușor interesele și capitalul, 
fără a simți greutatea lor. Acesta se 
păte face numai atunci, când banii 
împrumutați se prefac în pământuri,

i-a spus, pote că i-ar fi răspuns cum ar fi 
trebuit să-i răspundă. Așa însă, în nevino
văția sa, nesciind ce e prefăcătoria și min
ciuna, și cât de bine pot să-ți prindă și 
acestea câte odată, tjise bătrânei:

— Eu caut pe mult iubitul și doritul 
meu Sore, după care mult timp am alergat 
și numai acuma am putut ajunge la pala
tul lui!....

Audend mama Sorelui aceste cuvinte, 
s’a făcut foc de mâniă și a început a o 
blăstăma cjicend :

— Blăstămată să fii tu, că ai îndrăs- 
nit a veni pănă aici să amăgescl cu fru
musețea ta pe fiul meu!.... In pasăre să 
te prefaci, și în totă diua să sborl spre 
cer!....

Și într’adevăr, că îndată ce a rostit 
baba cuvintele acestea, tînăra copilă, mai 
nainte de a da ochii cu iubitul său, mai 
nainte de-a apuca măcar a-i spune cât de 
tare îl iubesce, s’a prefăcut într’o pasăre 
mică, pe care omenii o numesc Ciocârlia, 
și care de atunci și pănă în diua de as- 
tăcjl tot-dăuna, când e frumos și senin 
afară, se înalță cântând spre cer spre iu
bitul său.

bucate seu vite mai mărunte, pre
cum : oi, viței, porci și altele, din 
cari ori și când se păte rupe câte 
ceva pentru plătitul împrumutului.

De când s’au înființat institutele 
năstre românesc! de bani, mulțî din 
ămenii noștrii au dat înainte în cele 
materiale, uni înființând câte-o mică 
prăvăliă de mărunțișuri la sate, alții 
încercându-șl norocul cu crescerea 
și îngrășarea porcilor, alții cumpă
rând peste vară oi la câmp și tămna 
venflendu-le de botoșit (măcelărit), 
alții eră-și cumpărând pământuri, 
seu făcând alte îmbunătățiri econo
mice : case, grajduri, șuri și altele, 
apoi unii eră-și, ca arendași, cârciu- 
mari, neguțători, meseriași și altele.

Și tocmai înaintarea acesta, ce 
o face poporul nostru nu numai la 
sate, ci și pe la orașe, cucerind di 
de di tot mai mult teren, ca mese
riași, neguțători și funcționari pe la 
institutele năstre românescl, a fost 
și este privită cu ochi răi de cătră 
aceia, cari ar voi ca noi să rămâ
nem tot în starea ticălăsă de mai 
înainte și numai ei se înainteze, — 
ba i-a făcut se născocescă în timpul 
din urmă nisce tovărășii nouă pentru 
împrumuturile de bani.

Vădând adecă, că institutelor 
năstre românesc! le merge bine și 
se sporesc din di îQ di> ®r poporul 
încă se ține strîns de ele, voitorii 
noștri de rău și-au di9: „Haideți se 
scătem poporul românesc de sub 
infiuința băncilor lui și se-i dăm noi 
bani mai eftini44.

începutul s’a făcut, după cum 
am cetit în „Gazeta Transilvaniei44, 
prin mai multe comune din partea 
„băncei centrale de credit44 din Bu
dapesta, care înființeză pe timp de 
câte 10——50 ani însoțiri (tovărășii) 
de credit după sistemul Raiffeisen, 
cari s’au dovedit a fi fărte bune 
pentru poporul țăran, și pe cari con
locuitorii noștri Sași le-au și intro
dus pe unele locuri.

Tovărășiile numite au fost năs
cocite în Germania, unde se di°e> 
că au cuprins un teren atât de mare, 
încât mai nu este comună, în care 
să nu fiă înființate; ele se înființeză 
și susțin cu ajutorul membrilor, cari 
se înscriu și plătesc taxa fundamen
tală la ele.

Tovărășiile acestea au un scop 
atât de frumos, încât cu drept cu
vânt se pote di°e> că ele au o in- 
fluință mai mare și decât institutele 
de credit și. economii, de 6re-ce dela 
membrii ei se cere anume, ca se fiă 
ămenl harnici și de omeniă, cari 
conduși și de iubirea deaprăpelui

Acestea sunt legendele Ciocârliei, cari 
le-am putut aduna pănă acuma.

Der Românii nu le au numai pe 
acestea, ci ei mai istorisesc încă și altele 
despre acestă păsăruică.

Așa die 0i) atunci când Ciocârlia 
sboră forte de dimineță și forte sus în 
aer, însemnâză, că în acea di nu va ploua 
de fel.

6ră când se sue în sus și când se 
scoboră în jos spun, că ea ar cânta :

Turtit, turtit, turtit, turtit, 
La Dumnezeu m’am suit, 
Dumnezeu cum m’a zărit 
De un picior m’a apucat, 
In aer m’a scuturat 
Și de pământ m’a isbit!
Turtit, turtit, turtit, turtit!

Și când rostesce „m’a isbit44, atunci 
sfîrșind cântecul, se lasă în jos, ca o să- 
getă și se ascunde pe suprafața pămân
tului.

Ce se atinge de reîntorcerea Ciocâr
liilor din țările calde, spun Românii, că ele 
se întorc îndecomun pe la „Baba Dochia14 
și de atunci începe apei a se înălța cătră 
cer și a cânta.

lor, pot se-i vină acestuia într’aju- 
tor. Prin urmare dela început sunt 
eschiși din aceste însoțiri ămenii 
stricați și de nimic.

Fondul acestor însoțiri se înte- 
meeză prin subscrierea unei taxe de 
10 fi., care seu să plătesce odată, 
seu în rate lunari de câte 1 fi., seu 
în rate săptămânale. Nimeni nu păte 
subscrie mai mult ca o taxă, prin 
urmare toți membrii au voturi și 
drepturi egale, cel bogat, ca și cel 
sărac. Fiă-care membru al însoțirei 
trebue se fiă maiorean și se aibă și 
proprietate nemișcătore în comună 
pe numele său. Acesta se recere 
pentru aceea, ca atunci când înso
țirea ar ave lipsă de împrumuturi 
mai mari de bani, să aibă cu ce 
garanta.

Membri tovărășiei garanteză cu 
toții unul pentru altul (in solidum) 
pentru împrumuturile, ce le fac, cari 
eră-șl se dau de comun numai mem
brilor. Dobânda banilor depuși nu 
pote să fiă mai mare, ca interesele, 
ce se plătesc după banii împru
mutați.

împrumuturile se dau pe timp 
dela 1 —10 ani, cari apoi se pot re- 
plăti ca și la băncile centrale, cari 
ar trebui să lucre chiar și ele pen
tru înființarea acelor tovărășii, de 
ăre-ce acestea lucrând cu bani mai 
puțini, nu le pot face nici o concu
rență, ci mai mult le sprijinesc, asi
gurând banii dațl împrumut.

Să 4i°em pentru pildă, că în 
fiă-care comună s’ar afla 50—100 
locuitori gata de a-se face membrii 
tovărășiei, plătind taxa fundamentală 
de 10 fl. Proprietatea nemișcătăre a 
acestora ar mai ave de sigur un 
preț dela 100—500 fl., prin urmare 
s’ar pute face împrumuturi de 4e°î 
de mii florini. Afară de acesta s’ar 
mai pute depune banii fondurilor bi- 
sericescl și școlare, precum și ai 
altor instituțiuni spre păstrare, seu 
chiar și ai singuraticilor locuitori, 
cărora le prisosesc.

Afară de cassarul tovărășiei, 
care îngrijesce de banii și hârtiile ei 
de valăre, fiă-care membru al direc- 
țiunei trebue să servescă de cinste. 
Cu venitul curat, ce rămâne în fiă- 
care an, se pot procura unelte de 
economiă, cu cari să se pătă folosi 
toți membrii tovărășiei.

După trecerea timpului, pentru 
care tovărășia a fost întemeiată, ea 
se păte și desființa, împărțendu-se 
taxele și venitul lor între membrii 
ei, seu se mai păte prelungi pe un. 
nou period de ani.

Partea cea mai mare dintre frun
tașii poporului nostru a fost prea 
dedată pănă acum a trage fiă-care 
jarul tot numai la ăla sa, lăsând pe 
a vecinului iără jar în cenușă nu
mai ; pe viitor însă va trebui să-l 
mai împingă cât de puțin și la a 
vecinului, decă vor voi, ca să mai 
aibă și ei de unde trage, și acesta 
se va pute face numai înființând to
vărășiile de felul celor amintite aci.

Din cele spuse pe scurt pănă 
aci, se păte vede, de ce însemnătate 
mare sunt tovărășiile numite pentru 
poporul nostru, și pentru ce se îm
bulzesc cei nechiămațl, ca să-i vină, 
ve4l Domne, „într’ajutor44; ei nu
tresc cugete ascunse sperând, că cu. 
acelea vor pute subjuga materiali- 
cesce poporul nostru, ca apoi cu 
atât mai ușor să-l potă subjuga și 
moralicesce.

Fruntașii noștri cu dare de mână 
și cu tragere de inimă dela sate ar 
lucra fărte înțelepțesce, când ar în
ființa ei asemenea tovărășii pe unde 
se păte, er pe unde nu, cel puțin să 
ferescă poporul, ca să nu cadă 
în cursa vânătorilor după interese 
străine. '
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Și acesta se-o facă cu atâta mai 
vertos, cu cât avem doveȚi, că po
porul nostru pe la unele institute 
străine este șicanat, batjocorit și in
sultat cu cele mai murdare epitete. 
Să nu mai suferim deră, că chiar cu 
banii noștri se fim tractați, ca un 
popor de heloți.

I. Georgescu.

nST e h u n i a.
III.

Medicul francos M. Legrain a 
scris anul trecut o carte, în care 
spune, că densul s’a străduit să vadă, 
ce sărte pot ave urmașii bețivilor. 
A luat mai intâiu 508 de inși, mici 
și mari, femei și bărbați, cari toți 
au avut părinți bețivi. Toți împreună 
formau 215 familii.

Nici una dintre aceste familii 
nu era fericită. Membrii familielor 
toți sufereau în măsură mai mare 
seu mai mică, când de-o bdlă, când 
de alta. Dintre copii mare parte s’au 
stins încă de mici, pentru-că s’au 
născut prea slabi și fără vieță în ei. 
Minte ageră la nici unul, ci unii erau 
prea uituci, alții greoi pentru ori-ce 
învățătură, alții chiar năuci. In sinul 
celor 215 familii nu mai puțin ca 
68 de inși au avut de-a suferi în 
vieța lor de băla așa numită epilepsie 
(călcătură, stropșală), 8 inși de alte 
bole grele de-asemeoea fel, 108 ajun
seră cei mai mari bețivi, asemenea 
părinților lor, 106 și-au petrecut o 
parte din cjilele vieței în casa de ne
buni, 32 de familii erau atacate de 
bbla uscată (hectică, tuberculosă).

Cu un cuvent, urmașii bețivilor 
plătesc cu perderea sănătății trupeșei 
și sufletesc! păcatele părinților lor. 
Din părinți bețivi se nasc în tot- 
deuna copii cu năravuri rele, cu 
pofte neînfrânate, cu dorințe multe 
și nechibzuite. In vieță acești neno
rociți nu pot ține pept cu multele 
ispite, ce se ivesc în calea unui mu
ritor. ci patimeie îi copleșesc și-l 
duc la perejare.

Am vorbit aici de primii ur
mași ai bețivilor, adecă de copiii lor. 
Să vedem acum, ce se întâmplă cu 
generațiunea următore, adecă cu ne
poții.

Tot iscusitul medic francos Le
grain a tăcut un studiu și cu gene 
rațiunea acesta. El a luat 98 fami
lii, ai căror nu numai părinții, ci și( 
moșii lor au fost bețivi. Aici neno
rocirile sunt grozave. Tîmpirea min
ții se observă la toți în măsură mult 
mai mare, ca la ceidiutâiu; unii au 
rămas pănă la bătrânețe cu minte 
de copil, alții au devenit cu dese- 
virșire năuci, nici unul dintre ei însă 
du mai era în stare de-a învăța 
carte. Dintre 98 de familii, la 40 s’a 
ivit îngrozitbrea bblă a epilepsiei, er 
numărul celor, cari au nebunit, s’a 
îmulțit grozav, așa că dintre 33 fa
milii, nu mai puțin ca 23 au avut 
membri, cari și-au petrecut o parte 
a vieței în casa de nebuni, er dintre 
aceștia 9 inși s’au sinucis. Morali
tatea și frica de Dumnezeu se perde 
cu totul la acești nenorociți; ei au 
o fire sălbatică, sunt periculoși pen
tru societate, fără-delegile și crimele 
se îmulțesc; beția cea mai scârbbsă, 
desfrenul sexual, junghiările și asa
sinările aruncă pe cei mai mulțl 
membri ai acestor 98 familii în tem
nițe, în casele de nebuni, ori la 
ștreng.

Se mergem acum la generațiu
nea a treia, despre care mai puține 
avem dea vorbi: Cele 98 familii au 
dat nascere cu totul numai la 17 
copii. Dintre aceștia; 3 sunt scro- 
fuloși și fbrte debili, 2 sunt epilep
tici (cu stropșelă), 2 sunt histericl,

4 au avut bbla copiilor (fras) pănă 
când s’au tăcut mari, 1 arde mereu 
de dorul după băutura, este răută
cios și fură, 1 este prăpădit, sdro- 
besce tot ce-i stă înainte, se man- 
sturbeză și vagabundeză, s’a fost 
atins de boia băutorilor (meningita). 
La toți le lipsesce o dogă, cum dice 
Românul, fiind seu furioși, seu tîm- 
pițl cu totul la minte. Nici unul 
dintre ei însă n’ajunge la versta că 
sătoriei, căci se prăpădesc de tineri.

Cu asta B’a isprăvit istoria ce
lor 215 familii bețive. In loc de-a 
se îmulți, ele au lăsat după sine, în 
generațiunea a doua, numai 98 fa
milii, er dela acestea au rămas în 
generațiunea a treia numai 17 copii, 
cu cari s’a stîns vița lor.

Acum judece ori și cine, decă 
nu este băutura un ucigaș al ome- 
nimei. Ea degenerăză și duce la ne
putință mai întâiu pe om, dela acesta 
trece la familiă, er de aici se lățesec 
în familiă. Așa se prăpădesc pop6- 
rele, cari au cădut în lanțurile 
acestui demon ucigaș.

Ni-ar da pre mult de lucru, decă 
am încerca să arătăm influința bău- 
turei asupra sinuciderilor și a cri
melor. Ne mărginim a spune, că în 
Englitera din 90,963 osîndițl, 50,000 
au ajuns la osîndă din causa beției 
lor, ori a părinților lor. In acestă 
țeră, la anul 1893 au fost condam
nate la închisbre 142,725 persone 
din causa beției.

De-altmintrelea e lucru sciut, că 
beția părinților e una din căușele 
de căpetenia a criminalității la copii. 
Morel arată o familiă compusă din
5 persbne, ai căror părinți erau 
amendoi bețivi. Una dintre aceste 
persone s’a sinucis, alta era nebună, 
alta fără judecată, er două ajunse
seră la temnița pentru crime.

Dintre 538 osîndițl, câți se aflau 
în primăvara acestui an în închiso
rile dela Craiova și Bucoveț, d-1 Dr. 
Mileticiu a găsit, că 105 erau de- 
dațl beției, er 99 au moștenit urmă
rile beției dela părinții lor. Va să 
dică și aici aprope jumătate dintre 
osândiți au ajuns la temniță din 
causa beției.

Prin acestea credem a fi arătat, 
că alcoholismul este cea mai de că- 
peteniă causă a nebuniei și a fiice
lor acesteia: fără delegi, crime, si
nucideri etc.

Literatură.
Pr>n librăria diecesană din Caransebeș 

se pot procura: Istoridre biblice pentru 
elevii șodlelor poporale de Dr. Petru Barbu. 
Caransebeș 1895. Prețul 12 cr. — L'ate- 
chisuiul religiunei ortodoxe-răsăritene pen
tru școlele poporale, de Dr. Petru Barbu. 
Caransebeș 1893. Prețul 20 cr. Aprobat de 
Ven. Cousistorii din Arad și Caransebeș. 
— Totodată se anunță, că se află sub ti
par: Preparaținnl la lstoriorele biblice, 
după principiile herbarțiane. — Domnilor 
învățători, respective CatichețI, la cererea 
proprie, li-se trimite gratuit câte-un esem- 
plar din lstoriorele bibblice cu o prepara- 
țiime.

*
Doine și strigături (lin Ardeal, date 

la ivelă de Dr. Ion Urban Jarnilc și Andreiu 
Bârseanu. Acesta este titlul uneia dintre 
oele mai bogate și mai bune colecțiuni de 
poesii poporale ardelenescl, Tipografia A. 
Mureșianu Brașov. Conține 431 pagine, 
eu mulțime de doine de dragoste, de dor 
și jele, de mustrări și blăstămurl, doine 
haiduoesci, de-ale cătăniei, apoi strigături 
bătrânescl și colinde. Cartea e însoțită 
de-o prefață de d 1 Andreiu Bârseanu, în 
care se arată, că buna primire, de care 
s’a bucurat acestă carte la 1885, când s’a 
publicat prima edițiune, a îndemnat pe 
d-1 librar din Brașov, Nicolae Ciurcu, să 
scotă acostă a doua edițiune, anume întoc
mită pentru popor. Costă un esemplar nu
mai 75 cr. De vendare la librăria editore 
Ciurcu în Brașov și la celelalte librării.

In editura librăriei E. Zeidner din 
Brașov a apărut: Carte de cetire pentru 
anii din urmă ai șcdlelor poporale și de 
-epetițiune, lucrată 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, cuprincjend 231 bucăți de cetire 
parte în prosă, parte în poesiă. Costă un 
esemplar broșat. 70 cr., âr legat 85.

*
In tipografia „A. Mureșianu" din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit ‘ de Ioan Georgescu. O carte fârte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vânzare la tipografia A. 
Mureșianu" în Brașov, și la autorul în 
Seorei (p. u. Alsd-Porumbăk.

MULTE SI DE TOATE.
3

Decă calul ar pută se vorbescă.

Decă calul ar pute să vorbâscă, etă 
ce ar dice:

Când este un frig de Siberia, nu mă 
legați de un par său de ori-ce alt obiect 
de fer, căci lungimea funiei ’ml este de 
lipsă.

Nu mă lăsațl noptea legat acolo, unde 
pământul este rău pentru culcat, căci ne- 
fiind liber nu pot să-mi aleg locul de 
durmit.

Nu mă siliți să mănânc mai multă 
sare decât vrâu, căci eu sciu mai bine, ca 
orl-cine cât îmi trebue.

Nu credeți, că mă grăbesc fiind lo
vit cu biciul și că nu obosesc; voi ați tre
mura tot așa ca și mine, decă v’ar con- 
strînge la ceva prin lovituri de biciu.

Să nu vă gândiți, că dâcă sunt cal 
pot mânca tot felul de erburl.

Nu mă loviți cu biciul, pentru-că mi-a 
fost frică de ceva pe drum, căci ou i Ită 
ocasiune îmi voi aduce aminte de bătae 
și pote să vi-se întâmple ceva rău.

Nu mă luațl la trap urcând o costă, 
căci trebue să urc cu mine căruța împre
ună cu voi: încercați și voi de a urca o 
costă în fugă și fiind împovărați cu o sar
cină grea.

Nu mă lăsațl într’un grajd întunecos, 
căci, când mă veți scote afară, lumina îmi 
va face rău la ochi, mai cu semă când pă
mântul este acoperit cu zăpadă.

Nu dicețl ho (stai) în ori-ce moment, 
dicețl-ml să opresc numai, când trebue și 
învățați-mă s’o fac la primul cuvânt, căci 
decă se întâmplă, ca hățurile să se rupă, 
nu veți regreta pote de a mă fi învățat 
să mă opresc după vorbă.

Nu-mi dațl să beau apă cu ghiață, 
nu-mi puneți în gură zăbala rece ; încăl<jiți-o, 
ținând-o aprope un minut lipită de corpul 
meu.

Nu mă puneți să merg la trap cobo- 
rînd o costă repede, căci dâcă s’ar rupe, 
ceva, ași pută la rândul meu să vă fac, ca 
să vă rupețl gâtul.

Nu-mi puneți frâurl cu ochelari, care 
să-mi facă rău la cap, seu să mă împedece 
de-a vedâ înainte.

Nu fiți negligențl cu întreținerea ha
murilor mele, neraparându-le de cât atunci 
când vedeți, că ml-au făcut răni du- 
rerose.

Nu mă împrumutați unui zăpăcit, care 
este mai puțin deștept ca mine.

Nu uitați, că este scris într’o carte 
veche amică a tutulor apăsaților:

„Omul drept este milos chiar cu ani
malul său, âr cel rău este fără simță
minteu.

*
Un copil rătăcit.

In 3 Iulie a acestui an s’a aflat în 
Mitterkirchen (Austria de sus) un copil de 
vre-o 10 pănă ’n 12 ani, care era însoțit 
de un câne negru. De-ârece copilul era cu 
totul lipsit de ajutor și de documente, așa 
că nu se soia cine este, fu dat de-ocamdată 
în grija unui bărbat. Copilul spuse, că 
nu-șl cunosce nici părinții nici originea. El 

a pribegit de când fusese mic, după cum 
spunea, cu o bandă de țigad, constătătâre 
din trei bărbați și trei femei, prin Bavaria, 
Wiirttenberga, Baden, Alsația-Lotaringia, 
Francia, Elveția, Italia, Kiistenland și Ti
rol, cerșind și furând.

Banda țigănâscă avea trei căruțe, văr
gate cu verde, și ou insoripția „Daniel", 
în oare puteai locui; la căruțe erau înhă- 
mațl trei cai (unul alb și doi suri).

La sfîrșitul lui Maiu, societatea po
posi la Assmanig lângă Munchen, unde un 
anumit Altasardo, care încă făcea parte ca 
vizitiu (cociș) îi spuse copilului, că Țiganii, 
înoă pe când era copil de 2 ani, l’au ade
menit dela o mare casă țărănesoă, într’un 
ținut muntos și apoi l’au furat dela părinți. 
Acest Altasardo fugi după aceea, er la 
câteva <jile în urmă fugi și copilul. El 
merse de-alungul Thaarei pănă la Dunăre 
și ajunse în Mitterkiohen. Bauda de țigani 
o descrie el în modul următor:

Conducătorul este de 60 de ani, 
are barba roșia și se numesce Slawer. So
ția lui e cam de aceeași etate. Bărbatului al 
doilea, cu numele Cloberer, îi lipsesce de
getul arătător dela mâna drâptă. Degetul 
inelar și degetul cel mic îi sunt crestate 
laolaltă. — Celui al treilea, Clobast, îi lip
sesce ochiul drept, care este înlocuit prin- 
tr’unul de sticlă. La mâna stângă are în
fierată o stea și se numesoe Slawer. A 
doua femeiă se numesce Annunziata; ei îi 
lipsesce la piciorul drept a doua unghiă.. 
— Femeii a treia cu numele Madona, îi 
lipsesce urechia stângă.

Copilul e mare și bine desvoltat, are 
pâr și ochi brunețl; la brațul drept are 
șâpte, er la cel stâng șese semne mari te- 
tovate.

Pe trupul său și pe fața sa se pot- 
observa tăieturi ale pielei, cari par a fi 
fost făcute din cea mai fragedă copilăria.. 
Copilul este inteligent și forte deștept si 
pare a fi de origine Nâmț. Căpitanatul de- 
cerc din Austria de sus a împărtășit afa
cerea la număroșl funcționari de polițiă șt 
gendarml de cerc, rugându-i să caute trupa 
de Țigani.

*

Cum era casa la Romani?

Patru păreți de lemn, un coperiș as
cuțit învălit cu pae ori cu rogoz, în mijlo
cul căruia se afla o deschicjătura, pe unde 
eșia fumul. Acâstă locuință se numea. 
atrium.

In acestă odaiă luminată printr’o des- 
chidătură în coperiș, numită compluvium, se* 
găteau bucatele, copiii și robii (servitorii) 
mâncau la aceeași masă cu tatăl și cu 
mama. Tot aid ședeau femeile (matrone) 
torcând lână și, la început, acâstă odaiă 
era tot-odată și odaia de durmit. Pe lângă 
camera acesta mai era una seu două odăi, 
cămară și tindă, în cari se păstrau bucate- 
și durmiau robii.

Aoâstă formă a caselor s’a păstrat 
pănă târcliu, când Romanii veniră în atin
gere cu Grecii.

Pe dinafară casele Romanilor erau 
fdrte simple, fără de nici o îmfrumsețare.. 
Pe dinlăuntru însă erau înfrumsețate cu zu
grăveli frumâse. Nu erau podite cu scân
duri, ci la cei bogațl podâla era din mar
mură și pietrii alese, er sărăcimea le isbea. 
cu lut și cu bucățele de olăriă.

Locul de frunte într’o casă romană îl/ 
cuprindea altarul 4eilor de casă, apărătorii 
oasei numiți: Lares. De-alungul păreților 
erau statue (tipuri) de ale strămoșilor, cătră 
cari Romanii se purtau cu sfințeniă. Mobi
lele erau la început puține și forte simple; 
așa d. es. scaunele lor nici du aveau spate 
și erau simple ou patru piciâre drept în jos..

Așa erau casele la străbunii noștri 
din Italia pe atunci, când lumea totă se- 
temea de acest popor harnic și vitez. Mai 
târ/jiu, (pe vremea când s’a născut Mân
tuitorul Christos) începuse și la ei luxul 
(mândria), oasele erau nisce palate nespus 
de scumpe, der și f'rumose. Viâța însă s’a 
moleșit și nu după mult împărăția oea pu
ternică romană s’a prăbușit.

Virtutea nu încape în aceeași tecă cu. 
mândria și cu lenea.
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Oetlexiclaml-â. septemânel.

AUGUST are 31 tjile. MASALAR.

pilele

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

Bursa de mărfuri din Budapesta, 
din 21 August n. 1895.

Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

13 Cuv. păr. Maxin
14 S. prof. Michea
151 Adorm. P. M.
16 Aduc. ic. D-lui D.
17 S. m. Miron
18 S. Fior, și Laur.
19 S.m. Andreiu

25 Reg. Ludovio
26 Zefirin pp.
27 Iosif
28 Augustin
29 Tăi. c. loan
30 V. Rozalia
31 Raimund

marfă ungurâscă tineră grea dela 
49.— or. pănă la 50.— or., demijloo dela 
48.— or. pănă la 49.— or. ușdră dela 
48.— or. pănă la 49.— cr.

Marfă țerănfiscă grea dela —.— pănă 
la —.— or. de mijioo dela —.— or. 
pănă la----- or. ușdră dela —.— or.
pănă la —.— or.

Marfa serbdscă, grea dela 48.— or. 
pănă la 49.— cr. Transito, mij looiă grea 
dela 48.— or. pănă la 49.— cri transito 
ușdră dela 47.— or. pănă la 48.— or.

Din depoul fabrîcei nâstre se trimite
in tote terile Europei, franco la domicile

Noutăți tZe bărbați, copii și dame } Metru dela 14 cr. ij sug.
Oettinger & Co., Zurich, (Elveția).

Casă «le esport în stofe de modă de lână și bumbac.
Mostre franco. Gravure gratis. Diplomată 1883. 5

Froductcdiv.

S â m 1 n ț B
® S 
5 «
3 " ts £
5 2.

Prețul per
100 ohilogr.

dela | rău»

Grâu Bănățenesc
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nord

80
80
80
80
80
80

6.25
6.20
6.15

6.40
6 35
6.30

Sâmfnțe vechi 
ori nouâ noiul

3 g
5 w
o &

Prețul per
100 ohilgz.

dela pănă

Secară
Orz
Orz 
Orz
Ovăs
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
BUrișcă

nutreț 
de vinars 
de bere

bănăț.
altă soiu

n
n

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
73

5.30
5.15
5.60
6.90
5.55

5.35
5.40
6.30
8.—
5.85

Prețurile cerealeor din piața Brașovâ.
Din 23 August st. n. 1895

Sem. de trif.

H Academia de comerciu. din Grai
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
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H
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină
n

Său
Prune

n
Lictar

Nuci
Gogoși

n
Miere

n
Ceară
Spirt

r

Meaura b6u 

greutatea

1H. L.

Dursul

100 kil.
54.50

13.75
13—
18 25

dela Pesta 
dela țeră 
avântată 
afumată.

48.50
54 -

14—
13.25
18.50

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brut
Drojdiuțe de spirt

Luțernă ungur, 
francesă

t

Bursa de Bucureso
din 21 August n. 1895.

<

Valori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Ou 
bani 
gata

Rentă română porpetuă 1875 5°/o Apr.-Oct. 101. >/2
Renta amortisabilă .... 5°/0 ii i» 100.'/,

„ „ (Impr. 1892 . . . 5% lan.--lul. 99 3/4
„ „ din 1893 5°/o )i n

„ 1894 int. 6 mii. f>7o Apr.-Oct.
„ „ (Impr. de 32. ’/, mii. 47n lan.-lnliB 8S3A
„ „ (Impr. de 50 mii. n »

„ (Imp. de274 m. 1890 » n 89—
„ ,, (Imp. de45m. 1891 47o ii « —.—
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4°/o 1’ n —

Oblig, de Stat (Conv. rurale/ 6°/n Mai- Nov. IO2.’/S
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 280—
Oblig, comunei BucurescI 1883 5°/° lan.--lul. 99—

„ „ din 1884 5% Mai-Nov. —.—
„ „ „ din 1888 6°/o lun.-Dec. —.—

„ din 1890 57o Mai-Nov. 99 ’/,
94 >/,Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/o lan-lnlie

„ „ urbane BucurescI 6% n n 100.'/,
92 '/4m n n _ » 57o » n

,, >, » Iași • • f °/o 82.'/,
Oblig. Soc. de basalt artificial «7#

V.N.
■ n »

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v. —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 15.80
Banca agricolă.......................... 560 150 v. 237.--
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 415—
Naționala de asig. uit. div. 43 iei 200 426—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 325.--
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 175—
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —.—
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0

1C0 95—
200 D » —

„ ,, „ „ 2 em. u. d. 0 100 Îî V,
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei /AX. —.—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 10L(
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur

2CX *J Î5
2002

S C O MP T URÎ:

Banca naț. a Rom. 
.Avansuri pe efecte 
Casa de Depuneri 
Londra . . . .
V iena.....................

&°/o Paris .... 2%
67o Petersburg . . 47,u/o
7*/2 Berlin .... 3°/n
2“/n Belgia .... 37o
^7o Elveția .... 3°/o

Calitatea.
Valuta & 

trlaoă.

fl. or.

Icel mai frumos 
mijlooiu . .

mai slab . .
Grâu mestecat . .
~ f frumdsăSăoară ț .

Orz
„ „ r frumos
®v6s (mijlociu 
Cucuruz.... 
Mălaiu .... 
Mazăre .... 
Linte .... 
Fasole .... 
Sămânță de in . 
Sămânță de oânepă 
Cartofi .... 
Măzăriohe . , .
Carnea de vită . 
Carnea de poro . 
Carnea de berbeoe 
Său de vită prâspăt 
Său de vită topit

I frumos
1 mijlooiu

5
4
4
3
3
3
3
3
3

5
4
5
6
4
9
5

23
32

30
90
70
40
40

50
20
30

80

50

80

44
52
32

Cursul losurilor private
din 21 August 1895.

Cursul la bursa din Viena

camp. vinii*.
Basilica 8.— 8.50
Credit .... 204.50 205.50
Clary 40 fl. m, c. 58.— 60.—
Navig. pe Dunăre . 140.— 145.—
Insbruck .... 28.- _ .__
Krakau .... 27.50 28.25
Laibach .... 23.— 23.&0
Buda .... 61.— 62—
Palfîy .... 61 — 62—
Crucea roșie austr. 17.50 18—

dto ung. . 11.25 11.75
dto ital. 13.10 13.50

Rudolf .... 23 50 24.50
Salm .... 70.— 70.50
Salzburg . 27.— 27.50
St. Genois 72.— 73.50
Stanislau . 42.75 46.—
Trieitine 100 m. c. 150.— —,—

dto 4% 50 72.- 76—
Waldstein 53.— 55—
gerbescl 3B/0 . 37.50 38—

dto de 10 franc! — —.—
Banca h. ung. 4% 129.75 130.75

Din 23 August 1895.
Renta ung. de aur 4% . . . . 
Renta de corone ung. 4% ■ • .
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4%% • 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y20/0 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 
EonurI rurale ungare 4% . . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . .
Imprum. ung. cu premii . . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta de hârtie austr...................
Renta de argint austr....................
Renta de aur austr.........................
LosurI din 1860 .........................
Napoleondorî..................................
Mărci imperiale germane . . .
London vista.............................
Paris vista..................................
Rente de oorone austr. 4%. . .
Note italiene..................................

123.-
99.95

124.25
102.75
122.-
98.20
98.75

158.75
146.25
101.-
101 25
123.-
154.50

9.59 
59.12’/2 

120.90 
47.821/,

101.30
45.65

Proprietar: Dr. Aurel Htureșiaaw.
Redactor responsabil: Gregcriu ESaior,.

O

Tergufu de rîmătorf din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

18 Aug. de 30,725 oapete, la 19 Aug. au 
intrat 15C.— oapete și au eșit 20, rămâ- 
.nând la 21 Aug. un număr de 30,685 oapete.

Se notâză marfa: ungurescă veche 
,grea dela —.— or. pănă la —.— or.

I A 0 FAMILIE fără copii, 
ce locuesce în Brașov, strada 

Năs'pului Nr. 2, aprope de Gimnasiul 
Român, se primesc băețî în 
cuartir, cu totă întreținerea.

al

nu

................ J

Academia își începe cu 15 Septemvre a. c. 
treideci și treilea an scolastic.
Trei ani și o clasă preparatore, pentru aceea, cari încă 

se pot primi în academiă.
Absolvenții institutului au drept la serviciul mili

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

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

Informațiuni 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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O^ele de cassă de9a 8—8
J-------------  K

Giro-Conto
la, Toaztca, 
Austro-Uugara.

■%d

I
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„ALBINA»
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA

jrîlUBSCB depuneri spre fructificare JB 13IO IV 
netto, solvindă însăși darea de interese;

SMta polițe comerciale CU 5VI»;
SCCrt împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari C[| fi 
desele 
accrt

j--------------------------

Cec.-Conto 
la postă 
Nr. 505.

»_______ «

V

0

f

01 • 
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credite în cont corrent av“tagi“"
împrumuturi pe hârtii de vaiere, monede, 

giuvaere și mărfuri Cil fi°o‘
cwffi și rade monede și hârtii

indigene și străine, în specială de cele românesol;

«cutară mm, escomnieză cdpoiic 
cutară 
tacita 
«iilâ în cotataîi 
illCiliriCZa magazine și locuri libere de depou 

său strada €S&rii Ar. 45.
gara drumului de fieră de stată, 
acâsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

T|]limnnpo Iu calitatea sa ca representanță principală a so- nfnntn 
llllliluUuU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului LO 

pentru asigurări no vita parti-
Onorabîleloru administratiunî de fonduri si p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare de 5° 0 ale „Albinei" 
ale eărorii eugione se rescumperă semestrul^ fără nici o 

detragere, și cari se află de vân«|are în cursul «filei a bursei 
din Budapesta, în piese de 500, 10041 și 9000 de corone. 
Comparentlu cursurile și produsulu celorlalte ef'eete indi

gene, se pote susținea eu totu dreptulă, că 

Scrisurile fonciare „Albina" de 5°)o 
suntâ t»«li relativă cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

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

68-*

cu celti mai pnf 
uroattt preța bill 

' 1 în modulă celh îr 
__ [ mai culantă li

A • •

înainte de 
scadență, și

Îpe piețele din țeră și 
streinătate;

jînnnri sub cele mail ief- 
liQlluQ tine condițiunl;

pe teri- 
5 toriulă 

care, situată nemijlocită lângă 
e legată prin șine proprii cu

I\) 
D
(D c+ 
p 
fl? P' 
fi

HI

M® â^eie de cassă dela 8— L
Cursul pieței 8rasow

Din 24 August 1895.
Bancnote rom. Oump. 9.56 Vând. 9.58
Argint român. Cump. 9.50 Vend. 9.55
Napoleon-d’orl Cump. 9.58 Vând. 9.61

Galbeni Onmp.
Mărci germane Oump. 
Ruble rusesc! Cump. 
Lire turcesoi Cump. 
Boris. fono. Albina 5%

5.63
59.—

128.%
10.83

100.75

Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.



Nu se mai oferă
în viață, nici-o dală ocasia 

ca numai
pentru
o colecție splendida d.e
IO IO

bucăți

1425

i fi A OR rr tS se
VA ■ cumpere

Tipografia 
A

. 
M

ureșianu, 
Brașov.

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

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

2 inele imi
tație d’aurîi cel 
mai nou fason, 
și cu similibri- 
liant imit. Tur- 
cbis și rubine.

2 nasturi de 
manjete, aură

double, giloșate, cu mehanismti patentată.
1 acti cu broșu pentru dame forte fru

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

d’aurfi.
Tote aceste 10 obiecte practice costă 

Ia olaltă numai ft. 4.85 or. Pe de-asupra 
o surprindere extra gratis pentru suvenire 
la firma mea.

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

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

Se pote cumpera dela unica firmă de 
ciasornice

Alfred Fischer,
660,2—G Wien I. Adlergasse 12.

Numai fi- 6 
costă nou inventatul optic-achromat'c 

aparat (le fotopafiă „edison*1
Cel mai sigur, simplu 

și ieftin din tote siste
mele pănă acum inven
tate.

Edison44 dă ga
ranta cea mai mare pen
tru sigura funcționare și 
resultat forte bun. Ori 
și cine pote cu acest 

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

Cu „Edison44 se pot lua foto
grafii la moment, este d6r forte potri
vit pentru Turiști, Pictori iubitori 
de natură. Aparatul care se pote desface 
cu casetă elegantă, plate pentru uscat 
cernela de copie, cameră obscură, ma
șină de copiat și tote utensiliile foto
grafice costă complet împreună, cu es- 
plicărl lesne de înțeles, fl. 6.

Pentru Austro - Ungaria se vinde 
numai la

Alfred Fischer,
WIEN I. Adlergasse 12.

750,2 - 2 Espedare cu rambursă.
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