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Nu lăsațî se vi-se ’ncaice 
dreptul!

Numai noi seim la câte și mai 
câte feliurl de șicane șt vexațiuni 
este supus Nemaghiarul în acest stat, 
poreclit stat de drept, din partea 
acelora, pe cari îi plătim și-i ținem 
în stare domnâscă și mai ales din 
partea micilor tirani, cu cari stăm 
în nemijlocită atingere; numai noi 
seim, cât de greu este a-ți câștiga 
țață de ei reparațiă și satisfacțiă, 
căci tot-de-auna ei dau abusurilor și 
fărădelegilor lor o coldre „patrio
tică41.

Nimic nu zugrăvesce mai bătă
tor la ochi acâstă stare de lucruri, 
decât întâmplarea, despre care ni-se 
scrie astacji.

Institutul de credit și economii 
„Sătmăreana44 în Seini trimise anul 
trecut clientei sale Iuliana Crișian 
înKis-Namâuy. comitatul Sătmarului, 
o scrisdre adresată în limba română, 
der cu numele comunei scris ungu- 
resce. Posta din lanc trimise scrisb- 
rea notarului de cerc în Kis-Nameny 
ca se o înmâneze. Acesta indignat 
în sufletul seu „patriotic14, că cineva 
îndrăsnesce a trimite epistole cu a- 
dresă românescă prin părți ale co
mitatului Sătmar atât de maghiare, 
încât posta se numesce Ianc și nu
mărul locuitorilor cu numele Crișian 
este legion,— retrimite epistola cu ob
servarea : „Pe aici nu seim românesce, 
scrieți unguresceP

In contra acestei volnicii a no
tarului Institutul a reclamat la vice- 
șpanul comitatului, Vasile Nagy, om 
cu mare va4ă și autoritate pe acolo, 
în așteptarea, că acesta va îndruma 
aspru la ordine pe micul potentat de 
cerc notarial.

Ce să vecți însă? Institutul se 
trecjesce c’un decis, în care nu 
scia ce să admire mai mult, nesin- 
ceritatea, ori viclenia și disprețul, ce-1 
conținea. „Măria Sa44 hotărî așa: 
„Nw se ține de cercul meu de activitate 
a constringe pe notarul din Kis-Nameny 
se scie românesce*.

Adecă grozavul viceșpan nu nu
mai că n’a dat nici o satisfacțiă ce
lor vătămațl în dreptul lur, nu nu
mai că n’a îndrumat pe notarul de 
cerc a-și face datorința cum se cu
vine în slușba, după, care trăesce, ci 
încă mai face bătaiă de joc pe de
asupra, batjocură din partea primu
lui slușbaș al unui comitat, ai cărui 
locuitori sunt două-treimi, de nu mai 
bine, Români..

Institutul făcu îndată recurs la 
ministeriul de interne contra acelei 
hotărîrl păcătose a viceșpanului.

In (filele aceste sosi judecata minis- 
teriului, în care se (jice, că notarul de 
cerc a greșit în contra ordinațiunii 
circulare a ministeriului de interne 
din 1899 Nr. 29913 și prin care se 
îndrumă comisiunea administrativă 
a comitatului a dispune imediata în- 
mânare a epistolei din cestiune prin 
notar și a raporta fără întârejiare 
despre ducerea în îndeplinire a aces
tei disposițiunl.

Nimic alta.

Va să dică, de cumva văii încă 
în viață adresata — și-i dorim să 
trăâscă mulțl ani — seu de cumva 
nu va fi plecat în America ori în 
altă parte a lumii, atunci cu ajuto
rul lui Dumnezeu și cu permisiunea 
ministeriului de interne, scrisorea 
aceea va ajunge, pdte — la un an 
de când fu espediată — la adresa ei.

In viitor cei ce vor mai adresa 
scrisori în limba română prin ținu
turile bântuite de șoviniști nebuni și 
răutăcioși, vor face mai bine, dâcă 
nu vor se se amâne predarea scri
sorilor câte un an de c|ile pe lângă 
mari cheltueli și mult năcaz, să le 
trimită la destinațiune de-adreptul 
prin ministeriul de interne.

Ce s’a întâmplat însă în acest 
răstimp cu biata femeiă, care de 
sigur- avea mare interes se primâscă 
scrisorea dela amintitul Institut de 
bani: decă ea a avut ori nu vre-o 
pagubă din causă, că n’a primit’o, 
și cât de mare este acea pagubă; 
dâcă Institutul însuși, care a luat în 
apărare interesele clientei sale, n’a 
avut cheltueli cu recursurile etc., 
decă nu cumva era dator îngâm
fatul notărășel să porte cheltuelile 
și să întorcă perderile partidei: decă, 
în fine, a procedat bine ori rău 
viceșpanul, marele logofăt, care nici 
n’a aflat de lipsă măcar să între în 
vorbă despre un recurs înaintat lui 
în contra volniciei unui funcționar 
subaltern, ci a trecut peste el c’un 
suveran dispreț: — de tăte aceste 
cestiuni, fiind prea bagatele pentru 
ca cei dela stăpânire să-și spargă 
capul asupra lor, ministrul de in
terne n’a făcut nici cea mai mică 
amintire în decisiunea sa.

Și totuși nouă ni-se pare, că 
dreptatea pretindea, ca cetățenilor 
vătămațl în dreptul lor și păgubiți 
de -un funcționar subaltern, âr pe 
de-asupra batjocurițl de superiorul 
lui, să li-se dea deplină satisfacțiă. 
Acesta însă numai în cașul acela 
li-s’arfi dat, decă fanaticul și șovinistul 
notărășel ar fi fost pedepsit și ju
decat să plătâscă cheltuelile apela- 
țiunilor și să întorcă perderea, ce 
eventual a putut’o avâ femeia și 
dâcă • fudulul viceșpan, care nu-șl 
cunosce îndatoririle sale ca supra- 
veghietor al organelor administrative 
supuse lui, ar fi fost neîntârețiat 
tras în cercetare disciplinară.

Ministrul însă s’a mărginit a 
cualifica purtarea notarului de cerc 
numai simplu ca „greșită*  și a dis
pune ca prin comisiunea adminis
trativă comitatensă acel notar să 
fîă provocat, ca să înmâneze „fără 
întârețiere'4 scrisorea, care nu păcă- 
tuise nimic nici în contra legii, nici 
în contra prescrierilor ministrului, 
ca să nu fîă înaintată la destina
țiune.

Câte „greșeli*  de aceste, câte 
șicanări, vexări și batjocuri încă și 
mai mari ca cea de mai sus, nu în
tâmpină 4iln!C poporul nostru pre
tutindeni dela organele „patriotice44, 
cari par’că nu se hrănesc din su- 
dorea cetățenilor, ci numai din ba
lele turbării șovinismului unguresc.

Și de cumva ministrul de in

terne, care încă și a,stă4l este d-1 
Szell, ar crede, că abusuri, ca cel 
de față, se întâmplă numai rar, și 
că și atunci ele sunt suprimate de 
guvern, decă-i ajung la cunoscință, 
n’are decât se ia spre sciință ceea- 
ce ni-s’a raportat nouă din isvor demn 
de tătă încrederea, că chiar și sim
pla constatare a decisului ministe
rial, despre care e vorba, că proce- 
derea notarului a fost „greșită44, a 
surprins încâtva pe Românii din Seini, 
căci, după esperiențele triste de pănă 
acum, nu se așteptau nici la atâta 
satisfacțiă minimă pentru dreptul vă
tămat, câtă li-s’a dat prin sarbedul 
decis al ministeriului de interne.

Decă cei din cercurile mai înal 
te ar cunosce numai o părticică 
din acest șir lung de neîntrerupte 
maltratări mici și mari ale poporu
lui de cătră administrația, care pare 
ași vede chemarea numai în șica- 
narea, vexarea și chinuirea lui, 
atunci ei n’ar mai șovăi nici un mo
ment de-a crede pe deplin deputa
tului român al Bucovinei, care a afir
mat înaintea delegațiunii austriace, 
că „sortea Românilor în Ungaria 
este un martiriu44.

Cașul de față s’ar părâ, că e 
unul din cele mai puțin grave. Ce 
pote fi mai grav însă, decât, când 
cetățânului i-se calcă nu numai drep
tul său de limbă, ci și libertatea sa 
individuală? Și de acâsta se tra- 
teză aici.

Se admitem însă, că n’a fost o 
lovitură cu bâta, ci numai o împun
sătură cu acul, ce s’a întâmplat în 
Sătmar. Și în cașul acesta trebue să 
întrebăm : bre martiriul nu este toc
mai atunci mai simțibil, când omul 
e supus la nesfîrșite împunsături și 
șicane, care îi amăresc viața și-l 
aduc în desperare?

Decă am înregistrat acâsta în
tâmplare, am făcut’o mai ales pen
tru aceea, ca să îndemnăm pe Ro
mânii noștri a fi cu cea mai mare 
băgare de sâmă și a nu suferi nici 
o călcare a drepturilor lor, fîă la pă
rere cât de neînsemnată, a nu ceda 
nici cât e negru sub unghiă din ce 
le compete și ce li-se cuvine după 
drept și dreptate, — în fine a nu su
feri nici o batjocură, vină ea dela 
un notărășel mititel, ori chiar dela 
capii administrațiunii comitatense, 
— ci a se apăra cu trup și suflet, a 
protesta, a reclama și a apela con
tra tuturor abusurilor și nedrep
tăților.

Astfel se vor aduce aceste abu
suri și nedreptăți de tot soiul și la 
cunoscință forurilor mai înalte și a 
guvernului, și acâsta este cu atât 
mai de lipsă, ca să nu pbtă 4ice gu
vernul și să nu se pbtă nicl-odată 
scusa, și scăpa .cu aceea, că nu scie 
ce se petrece în țâră, și ce avem .să 
suferim noi, Nemaghiarii, în aceste 
timpuri fatale dela organele subal
terne „patriotice44 din țâră.

Multă energiă și multă hotărîre 
trebue să desfășurăm pentru a ne 
putâ apăra cu succes de atacurile 
cutezate și nerușinate ale șovinis
mului desmățat, înaintea căruia nu 
mai e nimic sfânt. Numai decă vom 

lupta și vom sări în apărarea drep
turilor și a onorei nostre fără pre
get, și la cea mai mică atingere a 
lor, îi vom învăța pe micii tirani 
să ne respecteze și dâcă nu altfel, 
de temere, să ne trateze cu stima 
cuvenită-; numai așa vom ajunge să 
facem să înțelâgă și cei dela stă
pânire, că n’au încătrău și că, vrend 
nevrând, trebue să învețe odată pe 
funcționarii lor subordinați, că ei 
nu sunt domnii, stăpânii, ci sluji
torii marelui public și că chemarea 
și datoria lor este, de-a servi pe 
cetățeni după drept și lege, âră nu 
de a-i șicana și batjocuri după plac.

Revista politică.
In ședința de Sâmbăta trecută 

a delegațiunei austriace era la ordinea 
dilei discusiunea asupra politicei din
afară a monarchiei. Prilejul acesta 
l’a folosit vrednicul delegat al Bu
covinei Dr. Gr. Popovici, pentru a, rosti 
o vorbire însemnată, desfășurând cu 
cele mai vii colori starea de lății a 
Românilor din Austro-Ungaria. 
D-1 Dr. Popovici șl-a introdus vor
birea sa prin o reprivire istorică, în 
care a arătat, că Românii tot-deuna 
și-au apărat patria cu sângele lor și 
în timpuri grele pentru dinastiă s’au 
ridicat ca un singur om pentru-ca 
s’o apere; după-ce spune, că nisuin- 
țele Românilor n’au fost și nu sunt 
primejdiose pentru interesele monar
chiei, dimpotrivă ele sunt în concor
danță cu acestea, — d-sa amintesce, 
că ministrul de esterne Gfoluchowski 
a inaugurat o apropiere între Aus
tro-Ungaria și România prin visita 
Majestății Sale în Bucuresci, contri
buind astfel la întărirea raporturilor 
amicabile în interesul bine priceput 
al ambelor state. Acâsta însă, 4i°e 
d-1 Popovici, nu este de-ajuns pentru 
a pregăti acea legătură intimă, care 
din punctul de vedere al misiunei 
istorice a Austriei, este neapărat de 
lipsă. Printr’o tractare corespun4ă- 
tore a conaționalilor, locuitori în 
Austro-Ungaria, monarchia trebue 
să dovedâscă, că legătura cu ea cu
prinde în sine numai avantage, âr 
nici o amenințare națională. Tocmai 
în privința acesta însă s’a păcătuit 
greu.

Sortea Românilor în Ungaria este 
un martiriu. — continuă d-1 Popovici — 
Mai ales dela introducerea dualismului în- 
coce, națiunea maghiară mișcă ceriul și pă
mântul spre a âesnaționalisa pe Români. Za
hărul și biciul, promisiuni și amenințări, 
întreg registrul mijkîcelor de forță ale sta
tului, pănă la măsurile baronului Bauffy, se 
pun în mișcare spre a-i despoia de naționa
litatea lor erecțita..... Hegmonia maghiară 
a fost asemănată cu centralismul cisleitan, 
dăr au puțin comun. Centralismul german 
are anumite postulate înțelepte, ce garan- 
tăză asistența Austriei. Omnipotența maghiară 
este netolerantă și amenință statul, care stă 
sub zodia ei. Când eestiunea slavă în Eu
ropa răsăritână îșl va fi ridicat capul ei 
mai amenințător, Maghiarii vor vede, cât 
de mult au greșit, că au slăbit elementul ne 
slav al Românilor. Pe mine mă mângâia o 
mică radă de speranță, că spiritului uman 



Tagma z. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 113.—1900.

al actualului ministru-președinte de Szell 
îi va succede a afla o formula, care se ga
ranteze Românilor din Ungaria un mini
mum de esistsnță. Acesta speranță nu s’a 
împlinit. Măsura suferințelor Românilor nu 
s’a micșorat sub Szell

Oratorul trecu apoi la Românii 
bucovineni vorbind despre slavisarea 
lor și flicend, că rutenisarea forțată va 
crea o cestiune română în Bucovina, 
care va turbura raporturile esterne.

Vorbirea dflui PopovicI i-a us
turat rău pe șoviniștii unguri, der 
n’au avut în cătrău. Ca să-și aco
pere însă supărarea, au trecut peste 
ea la ordinea flilei și gazetele un
guresc! tac înfundate.

*
După desbater! de aprope trei 

săptămâni delegațiimile s’au închis 
alaltăeri. Săptămâna acăsta s’au ți
nut ședințe plenare, în care s’a dis- 
dicutat asupra budgetelor ministe- 
riilor comune. Precum am arătat și 
în numărul trecut de Dumineca, des- 
baterile au mers forte neted în dele- 
gațiunea ungară, căci delegații un
gur! au găsit, că în ce privesce lu
crarea guvernului comun și în deo
sebi politica lui Goluchowski, tote 
merg de minune. Ei au adus imnuri 
de laudă lui Goluchowski.

In delegațiunea austriacă însă 
lucrurile n’au mers tocmai așa de 
neted. Ca în tot locul, Cehii au fă
cut și aic! oposițiune, aducând în 
discuțiă, în totă forma, Gestiunea 
germano-boemă și imputând minis
trului Golucbowski, că a influințat 
mersul politicei interne în favorul 
Germanilor și în contra Cehilor. 
Cehii n’au votat nici un bugdet.

*

Intr’aceea a produs mare sen- 
sațiă în tote cercurile politice con
versația, ce a avut’o monarchul cu 
unul din representanții Cehilor tineri 
la prânflul, ce s’a dat Miercuri în 
palatul din Buda. După masă Ma
iestatea Sa a agrăit între alții și pe 
delegatul ceh Dr. Pacac. A vorbit cu 
el despre grelele jur stări politice 
și a desaprobat obstrucțiunea parti
dei Cehilor tineri. Delegatul Pacac a 
răspuns, că jurstările sunt în ade
văr grele, „dâr —flise el —nu este 
vină nbstră. Majestatea Vostră scie, 
că am tost împinși fără voia nostră 
în acâstă situațiune". Și mai mare 
sensațiă a făcut răspunsul, ce l’a 
dat Pacac la cuvintele monarchului 
prin care a osîndit atitudinea duș- 
mănosă a Cehilor în delegațiune 
față cu guvernul comun. Dr. Pacac 
flise, că ar minți, dâcă n’ar recu- 
nbsce, că Cehii au făcut oposițiă. 

„Atitudinea nostră — cjise el —n’a 
fost causată numai de motive ale 
politicei esteribre, ci și de acelea 
ale politicei interiore" și „nu este 
pe fața pământului națiune, căreia 
să i-se fi făcut o astfel de nedrep
tate ca nouă"... Monarchul făcu din 
cap ca semn de negare, la ceea-ce 
Pacac a flis, că cu tbta venerațiu- 
nea, ce o datoresce coronei, trebue 
să-și susțină cuvintele. Venind vorba 
despre legea de limbă, delegatul ceh 
rugă pe Maj. Sa a nu lăsa, calegea 
acesta se fia introdusă pe calea § lui 
14, căci introducerea ei ar însemna 
lupta în permanență.

Din convorbirea acăsta reiese, că 
Cehii sunt deciși a nu lăsa o iotă din 
drepturile lor, și că în adevăr vre- 
mile sunt grele afli pentru Austria.

*
Resboiul din Africa de miaflă-fli 

abia este pe sfîrșite, și âtă că în 
altă parte a lumii pacea e primej
duită în modul cel mai îngrijitor. 
In China s’a răsculat secta Boxe
rilor împotriva supușilor străini. 
Secta acăsta. a ridicat arma asupra 
tuturor supușilor ceștinl și mișcarea 
a crescut în timpul din urmă așa 
de tare, încât guvernul din Peking, 
chiar de ar voi, nu mai pbte se bi- 
ruâscă cu ea. Boxerii au atacat tote 
misiunile străine, au aprins mai multe 
orașe și pe altele le-aii asediat for
mal. Nu numai averea, dâr și viața 
străinilor se află în primejdiă. Două 
mii de Boxeri au asediat timp de 
trei flile pe 25 Belgieni. Aceștia 
s’au apărat vitejesce și au omorît 
mulțime de năvălitori.

Veflend primejdia acăsta, pute
rile europene au trimis la China 
corăbii încărcate cu soldați marinari 
și matrozi. Rusia a trimit 5 corăbii 
din Port-Arthur la Taku; de-aseme- 
nea Anglia, Italia, Francia, Japonia. 
Vice-regele Chinei, a oprit trupelor 
streine de-a merge din Tiencin cu 
trenul la Peking. Dâr ele totuși s’au 
dus și alaltăeri 334 de soldați en- 
glesl, americani, italieni, japonesl, 
trances! și ruși au sosit c’un tren 
separat la Peking. Chinesii au în
ceput se descarce armele asupra lor, 
în urma căreia soldații ruși s’au re
tras.

Cine scie, ce se va mai alege 
la urmă și din mișcarea Boxerilor?

Subjugarea Burilor.
Din Octomvre 1899 și pănă la 

mijlocul lui Februarie 1900 eroicul 
popor al Burilor a mers din victoriă 
în victoriă și Anglia a trebuit să-și 
adune tote forțele armate, pentru-ca 

să pregătâscă mortea politică a unui 
neam de omeni iubitor de libertatea 
și neatârnarea lui. Doue sute douff-cțecl 
de mii de EnglesI s’au ridicat contra 
a trei-^ed de mii de Buri și în de
cursul luptelor mari și anevoiose 
armatele Angliei n’au fost în stare 
se raporteze nici o victoriă de Domne 
ajută, numai la Paardeberg au putut 
să câștige învingere mai mare, dâr 
și aici 50,000 se luptau în potriva 
celor 3000 “ai lui Cronje, cari nu 
s’au predat decât atunci, când fomea 
și tot felul de miserii i-au silit să 
capituleze.

Paardeberg a fost nenorocirea 
Burilor. De atunci steaua norocului 
lor a început să dea spre apu- 
nere. Trei luni de flile însă totuși 
s’au luptat cu eroism și stăruințe 
peste măsură, dâr lupta lor a fost 
lupta celui ce-șl vede mortea cu 
ochii. Fiă-care ciocnire cu armatele 
lui Roberts, era o pierdere irepara
bilă pentru Buri; tot pasul in retra
gere însemna apropierea lor spre 
prăpastia căderii. In împrejurările 
acestea triste și grele, cine pbte se 
se mai minuneze, că după faptele 
eroice de arme, ce le-au săvârșit 
Burii pănă la capitularea dela Paar
deberg, a urmat fasa căderii lor? 
Lumea a rămas uimită și încrucită, 
că Burii au putut să se suțină pănă 
acum, și că s’au luptat chiar și 
după-ce Englesii au ocupat statul 
Oranj e și au desarmat pe Burii de 
acolo.

*
La finea septemânei trecute ar

matele englese au trect rîul Vaal, 
năvălind în Transvaal. Cel dintâiîi 
lucru al lui Roberts a fost să de
clare statul Oranje de provinciă ali
pită Angliei sub numirea Oranje-River- 
Territory. Burii n’au tăcut împotri
vire mai seribsă la rîul Vaal. S’au 
retras și au lăsat pe EnglesI se calce 
cu neîndurare pământul nenorocitei 
lor patrii. După trecerea Vaalului 
Roberts a mers, tot fără luptă, îna
inte spre Johannesburg, orașul acela 
vestit, în ținutul căruia se află bo
gatele mine de aur, după care înse
taseră mai ales Englesii. In 31 Maid 
trupele englese au întrat în Johan
nesburg și l’au ocupat, arborând 
stindardul engles pe palatul guver
nului. însuși Roberts a întrat erl în 
Johannesburg, de unde puținii Buri 
înarmați s’au retras spre Pretoria, 
fără a opune vre-o împotrivire. De 
ce s’ar fi și împotrivit, de ce ar fi 
mai versat sânge acolo, unde nu 
era nici o speranță? Pbte să aibă 
speranță un popor în inima caruia 
a întrat dușmanul? Dâr totuși la 
Witwatersrand, între Johannesburg și 

Pretoria, comandantul suprem Botha 
a mai dat odată piept cu Englesii. 
Se flice, că a fost o luptă înverșu
nată și că Englesii au avut însem
nate pierderi. Roberts însă telegra- 
feză la Londra, că Burii au fost 
respinși din posițiunile lor și că tru
pele englese au înaintat spre Pre
toria.

*
Alaltăeri deja foile din Londra 

au publicat soirea, că Englesii au 
întrat și în Pretoria fără a întîmpina 
vre-o resistență și cel dintâiu lucru 
li-a fost, să elibereze pe prisonierii 
englesi. Soire oficială n’a sosit încă 
despre ocuparea Pretoriei.

Despre președintele Kruger se 
flice, că s’a refugiat în Watewalboven 
dimpreună cu ai săi;- dâr se mai 
susține și aceea, că el ar fi fost prins 
de Englesi 6 miluri departe de Pre
toria. Soirea acâsta nu e adevărată, 
precum n’a sosit încă nici confirma
rea oficială a veștii, că Englesii au 
ocupat definitiv Pretoria. Se flice 
numai, că Burii au părăsit resistență 
pe linia întregă.

*
După tote acestea Burii ar fi 

pierdut după Oranje și Transvaalul, 
va fi declarată și republica acesta 
de teritoriu alipit Angliei și sub re
gim engles; orașele republicei vor 
fi tbte ocupate milităresce, popora- 
țiunea va fi desarmată și în locul 
autorităților bure, vor fi instituite 
autorități englese. Și vor pune En
glesii garnisone pretutindeni, ca Burii 
se nu se mai răscble. Libertatea și 
neatârnarea, pentru care mic și mare 
s’au luptat cu atâta eroism, li-se 
răpesce acum și nu le rămâne decât 
onbrea și gloria.

Anglia a mai desființat două 
state, dâr națiunea bură n’a desfiin
țat’ o încă. Și ce a câștigat în schimb ? 
— O nouă Irlandă în Africa de 
miaflă-fli și ura împreunată cu veci- 
nicul sentiment de răsbunare al Bu
rilor, cari vor lăsa acest sentiment 
drept moștenire și tradițiă din tată 
în fiu, din nepot în strănepot pănă 
la cele mai depărtate generațiunl 
viitore.

SUIRILE Dl LEI.
1

— 20 Maiîi v.

Un nou despărțământ al Asoeiațiu- 
nei se va înființa dilele acestea pentru oo- 
mitatele Treiscaune și Oiuc. Amănunte vor 
afla cetitorii din oonvooarea, oe o publicam 
mai jos. Așteptăm și avertisăm cu tdtă se- 
riositatea pe fruntașii poporului nostru din 
acele părți și mai ales pe preoți și învăță
tori, ca să-și facă datorința și; șâ se pre
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Mos Tâder.
9

Moș Toder e cel mai bogat în 
satul lui; are pământ de fruntaș, 
casă la plan și are și părăluțe bune 
moșul nostru. Pe d’asupra, mai este 
și un om de tbtă bunătatea și apoi 
și milostiv. Câți n’au venit la casa 
lui flămânzi și plecau sătui, câți 
sdrențuroși și nu plecau înțoliți! De 
aceea s’a dus vestea peste șepte sate, 
de numele și bunătatea lui. Ca și 
moș Toder, e și soția sa, baba Ilinca: 
o femeiă de totă bunătatea, pânea 
lui Dumnefleu, nu altceva.

Der copilașii lor? Ca și ai lor 
părinți: două fete și un bujor de 
băiat.

Și mult îi mai iubeau ei, și mult 
îi mai îndrăgosteau: „boboceii lor, 
boboceii bătrânețelor lor", așa le 
fliceau moș Toder și baba Ilinca. 
Ideia și convingerea, că la bătrânețe, 

atunci când nu vor mai pută munci, 
vor avâ și ei un sprijin în fiiul lor 
Radu și îngrijiri dela fiicele lor Pro
fira si Maria, le umplea sufletul de 
bucuriă.

Radu avea 14 ani; Profira 10 
ani, âr Maria 8 ani; atât le mai 
trăise din toți ai lor copii, din câți 
le dăruise bunul Dumnezeu, ce nu 
uită pe nimeni. Și cum fliseitî, moș 
Toder era cel mai bogat din satul 
seu; pământ de fruntaș, mulțime de 
vite de muncă, herghelii de cai și 
mulțime de alte vite mici măreau 
avutul său. Dâr cu banii săi, câte 
pomeni nu făcea? La câți săteni să
raci n’a cumpărat el vite? Unii îi 
mai plăteau, alții nu; pe aceștia din 
urmă el îi ierta flicendu-le: „Dumne
fleu mi-a dat mie și eu vouă!!

Dumineca și sărbătorea, când 
moș Tbder isprăvea cu grijile muncii, 
pleca la oraș ; nicl-odată însă singur: 
oii cu baba Ilinca, ori cu unul din 
boboceii lor. Intr’una din flile, cu 
el luă și pe soța sa. După două ore 
de drum, ajunseră la oraș. Pe drum, 

pănă a nu intra în oraș, ei se vor
biră la ce han, la ce gazdă să mai 
poposâscă. Și tot vorbind, âtă-i în
frăți în oraș; la stânga stradei prin
cipale se înalță falnic hanul lui ju
pan Șulăm, care ședea în portă și 
învita pe călători la el. Nu mai stă
tută la gând și traseră la jupân Șu
lăm. „Se încercăm și la ăsta", îșl fli- 
seră ei", pbte va fi mai bine".

Și i-a primit Jidanul cârciumar 
bine: cal la grajd bun; moș Tbder 
și cu baba Ilinca la cămară curată 
cu chilimuri (covoră) frumose și câte 
îngrijiri și serviciul! alese mulțămi 
și încântă pe bătrânii noștri. A doua 
fli târguită tot dela dughaena lui 
Șulăm, apoi după amâfll plecară spre 
casă.

Pe drum, între cei doi soți, se 
iscă următorea convorbire:

— Văfluși, Ilinco, ce mai cârciu
mar bun și de trâbă?

— Văfluși, Todere, ba c’âi flice, 
ce bmenî buni și cârciumărâsa vor- 
bărâță!

— Și ce ieftin, Ilinco; văfluși 

căruța plină cu târgueli, găzduire 
bună pe 24 bre și tbte paralele ce 
dădui nu întrecură suma de trei-flecl 
de lei!

— Ieftin, bărbate; cât ne lua 
nouă Stan din piață, când găzduiam 
la el? stai măi!...

— Lasă, lasă, să nu mai dăm 
pe la el; să mergem tot la Șulăm, 
că ce om bun’.... Așa nevastă, așa 
bărbate!!

Și apoi pornesce la drum, în
tins spre casă, unde bujorii lor îi 
așteptau cu nerăbdare. Radu, să-i 
aducă suman cu bibiluri și flori cu
sute,- cum portă orășenii; Profira 
d’asemenl să-i aducă mărgean pen
tru a-șl împodobi gâtul de jur îm
prejur, âr Maria să-i aducă și ei turtă 
dulce, că așa li-a promis tuțu și cu 
mămuca lor când au plecat.

Șese ani au trecut la mijloc, 
după care regăsim pe moș Tbder 
tot vioitt, tot el. A măritat pe Pro
fira ; i-a dat flestre cât a vrut, gi- 
nere-so, om tînăr, dâr nu-1 asculta. 
Iși tot certa soția când se îmbăta, 
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sente la adunarea de constituire în număr 
cât mai oomplet. Să nu uite cărturarii ro
mâni din Ciuc-Treiscaune, oă tot momen
tul de întârcjiare este o mare pierdere pen
tru poporul nostru, oare tocmai în acele 
părți are mai arcjătore lipsă de a se faoe 
oeva pentru cultura lui națională.

Archiducele Iosif Ia Bucuresci. 
Foile din Budapesta oomunică, că archi- 
ducele Iosif, cu ocasiunea petreoerei Rege
lui Carol în Abbazia din săptămânile tre- 
oute, a promis acestuia, că-1 va visita la 
S.naia. Archiducele, ca comandant suprem 
al honvecjimei, va face în cursul lunei Iu
nie o revistă a garnisdnelor din Ardeal și 
cu ocasiunea aceea va duce în deplinire și 
proiectata escursiune în România. In tim
pul acesta probabil va sosi în România și 
fiică s» Maria Dorotea, împreună cu soțul 
său Filip de Orleans, cari acum petrec îd 
Oonstantiuopol, îutrunindu-se ou toții la- 
Sinaia.

Proces. Cetim în „Bunul Econom" 
din Orăștiă: Adi, Sâmbătă în 2 Iunie n., 
editorul foii nbstre, d-1 loan Mi/iaiu, stă ca 
acusat înaintea tribunalului din Deva, pen- 
tru-că s’au strecurat printre noutățile foii 
și 2 soiri, pe cari procuratura le-a găsit a 
avea ascuțiș politic. Una e soirea din nr. 6 : 
„Proces politic la Baia-de-Crișu, alta: „Cur
tea cu jurați la Deva" din nr. 7. Decă 
foia ar avă cauțiunea prescrisă pentru foile 
politice, notițele n’ar pută fi urmărite, fiind 
în sine nevinovate, dăr nefiind depusă cau
țiunea, editorul e tras la răspundere, că a 
lăsat să între în foiă notițe aflate de „po
li tice", fiă și nevinovate.

Domeniul Coronei Periș. M. Sa Re
gele Carol a visitat alaltăerl domeniul Co
ronei Periș, însoțit de adjutantul de ser
vicii! și de d-1 Kalinderu, administratorul 
domeniilor Corănei. La gara Periș Suvera
nul a fost salutat de prefectul județului Il
fov, de o mulțime de țărani din sat și de 
elevii școlei cu corul, cari au intonat im
nul regal. După-ce a luat oeaiul în localul 
administrațiunei domeniului, Maj. Sa a fă
cut inspeoțiunea diferitelor instalațiunl de 
pe domeniu. Regele a visitat apoi școla și 
servioiul rural.

Un nou institut de bani. Dela Lu- 
goș primim o oiroulară, prin care se anunță, 
că institutul de credit și economii „Popo- 
rulu din Lugoș și-a început activitatea sa 
în 1 Iunie n. c. Institutul se ocupă cu tot 
felul de afaceri de bancă; după depuneri 
făcute de particulari, plătesoe 5°/0, ăr după 
depuneri ale fondurilor biserioescl, scolas
tice și de binefaoere 5’/2—6%. Institutul 
se află în strada Caransebeșului (casa Sta- 
roscik).

Petrecere poporală pe „Câmpul- 
Pânii". Membrele „Reuniunii femeilor ro
mâne din comitatul Hunedorei" asociate cu 
bravii învățători din comunele Balomir, Și- 

bot, Vinerea, Cugir, Romos etc., vor aran- 
gia a doua di de sf. Rusalii pe „Câmpul- 
Eânii", pe locul unde ore-când voinicul Pa
vel Chinezul a biruit ordele turcescl, o 
„Nedee" (petrecere poporală) în favorul 
Reuniunii femeilor române din comitat. 
Programul Nedeei, după cum spune „Bunul 
Econom", e cât se pote de nou și variat. 
Mândrele nostre țărance și flăcăi din co
munele amintite se pregătesc pe atunci a 
susțină o întrecere în cânturi poporale din 
bătrâni. Corurile emulătore sunt împărțite 
după comune. Intre emulatori se vor îm
părți premii, la cari vor fi admise numai 
cântările adevărat poporale, originale. Co
mitetul compus din inteligința din jur a 
făcut de cu bun timp tote îngrijirile pen
tru primirea ospeților. Se nădăjduesce, că 
la petrecere va lua parte cât mai multă 
inteligință din comitat.

Daruri pentru biserică. Ni-se serie 
din Tirșolț: D-ra Ana Cartice a cumpărat 
pe sema s. biserici de aici o s. Evange- 
liă ediția cea nouă cu 26 cor. D-ra Iuliana 
Dredeanu n. Cartice preotăsă văd. a dăruit 
pentru împodobirea Iconostasului din bi
serica nostră 2 icone pompose cu rame 
aurite; apoi poporana din loc, văd. Anuța 
Alecu, a dăruit s. biserici un stichariu nou, 
forte frumos; în fine Maria Pop, soția lui 
Alesiu Finta, locuitore în Bicsad, a procu
rat un Apostoler nou și a făcut și alte 
dăruiri pentru s. nostră biserică în sumă 
de 20 cor. Pentru tote aceste fapte pri- 
mescă generosele dăruităre și pe acăstă 
cale căldurose mulțumite. Pentru antistia 
biseri căscă: Eugenia Dredeanu, paroch local.

Manevre. In Transilvania manevrele 
de tomnă se vor ține anul acesta în valea 
Nireșului în apropiere de Mureș-Oșorheitt 
în cuiele de 3 pănă la 8 Septemvre.

— In România nu se vor faoe în anul 
acesta manevre din causă de economiă. 
De-altmintrelea în budget nici nu s’a pre
văzut vre-o sumă pentru manevre.

Vapdre române. In șantierul naval 
din Turnu-Severin al Regiei monopolurilor 
statului, s’a terminat construcțiunea a două 
vapore-omnibuse pentru pasageri. Nouăle 
vapăre se numeso Domnul Tudor și Vasile 
Lupu, și vor face curse între Brăila și 
Galați.

Hirotonisirea archiereului Sofronie 
Vulpescu, noul locotenent al episcopiei Rîm- 
nicului, cu titlul de Craioveanu, s’a făcut 
alaltăerl la Metropolia din Bucuresci. Ser
viciul religios s’a oficiat de metropolitul- 
primat și episoopii de Rîmnio și Argeș. 
Lumea nu mai încăpea în biserică și multă 
sta în curte. După oe s’a terminat servi
ciul religios, metropolitul-primat, episcopii 
de Argeș și Rîmnio, archiereii Vulpescu 
Craioveanu, Conon Băcăuanul și Pimen 
Georgescu, archimandritul Nifon, superio
rul mănăstirei Sinaia, mai mulțl alțl preoți 
și câțl-va civili s’au dus în palatul metro

politan. Acolo metropolitul-primat a rostit 
o cuvântare mică, la care a răspuns noul 
ales prin cuvinte bine simțite, sfîrșind cu 
urări pentru familia regală.

Esamenele din inspectoratul Ara
dului. In inspectoratul gr. or. român al 
Aradului esamenele la școlele poporale gr. 
or. se vor începe în 6 Iunie n. și vor dura 
pănă în 28 Iunie n. Ksamenele se vor ține 
sub conducerea d-lui protopop și inspec
tor școlar Moise Bocșan, eventual sub con
ducerea delegaților săi, a d-lor parochl 
Fabrițiu Mănuilă din Sobotel, Nic. Chiciu 
din Nădlac și Romul Nestor din Cenadul 
unguresc. Comisar al esamenelor pentru 
tote școlele din inspectorat e d-1 Iosif Mol
dovan învățător-director în Arad. Comite
tele parochiale și epitropiile sunt provo
cate să participe la esamen în corpore.

Un post de jude este vacant la tri
bunalul reg. din Panciova. Ar fi de dorit 
să ooncureze la acel post și Români. Juc|i 
sârbi, după cum suntem informați, au fost 
și sunt Ia tribunalul din Panciova, pe când 
judi români n’au fost și nu sunt, deși în 
ținutul Panoiovei sunt mai puțini Șerbi, 
deoât Români.

Lăcustele. Am anunțat, oă și în anul 
acesta lăoustele s’au arătat în delta Dună
rei. După informațiunile mai nouă sunt in
fectate de lăcuste întrâga insulă Letea cu 
tote grindurile comunelor Satu-Nou (plasa 
Sulina) și Sfiștofca. Pe de altă parte sunt 
infectate grindurile dela Caraorman, Lu
mina, Cerbu, Mahmudu eto. din insula Sf. 
Gheorghe și tot de asemenea lăoustele s’au 
ivit în număr mare și pe insula Dranova, 
la grindurile Cerna, Perișor și Crasnicola. 
D-1 inspector domenial Druțu se află de mai 
multe De în insula Letea, unde a luat mă
surile neoesare pentru stîrpirea lor.

0 nouă firmă comercială a deschis 
în BuourescI oompatriotul nostru, d-1 1. 
Moldoveana, de nascere din Săcele. D-sa a 
funoționat timp îndelungat ca procurator 
general al casei Luoa P. Niculesou în Bu- 
ourescl și acum a deschis o oasă de furni
turi de tot soiul sub firma: „Z. Moldoveana 
& Comp.1* *.  D-1 I. Moldoveana, care a dat 
atât de frumbse probe de dibăcia sa în ale 
comerciului, posede o practică îndelungată 
și bogate cunoscințe în acăstă ramură de 
comerciQ, ceea-ce face să sperăm cu totă 
hotărîrea, oă nu-i va lipsi succesul cel mai 
frumos, pe care și noi ’i l dorim din inimă.

— Hei, îșl (țicea moș Tbder, 
undei răposata mea mătușă Ilinca, 
se vadă pe iubitul ei fiiu Radu ne
gustor la oraș, cu dughiană în strada 
mare!

— Răposata, răposata, cjicea 
moș Tbder plângând; Dumnecțeu s’o 
ierte și s’o izbăvescă de cele chinuri 
închipuite ale iadului. Răposata! ră
posata !!

*
A trecut vreme. Timp de 20 de 

am, Radu merse bine; la început 
făcu câștiguri bune cu tovarășul seu 
Șulăm, lucru ce-1 făcu a îndemna pe 
tatăl său, a se strămuta și el la oraș 
mai aprope de densul.

Și bătrânul l’a ascultat; și-a 
vândut pământul și tot avutul, pre- 
făcend totul în bani, și s’a stabilit 
lângă fiiul său.

„Căci, îșl cjicea el, socotindu-se 
în mod naiv, dau mai bine bani lui 
Radu și lui Șulăm, cu dobândă 20 
la sută, decât să mă mai trudesc. 
Și s’a luat după fiiul său, pus și 
acela la cale tot de Șulăm. După

Apele minerale și gările căilor 
ferate. La oererea comitetului societății 
pentru desvoltarea industriei din Tergu- 
Mureșului, ministrul unguresc de comerciQ 
a îndrumat direcțiunea căilor ferate să lu- 
ore pentru înaintarea oonsumului apelor 
minerale din Ardeal. In urma acâsta direc
țiunea a conces, ca membrii familiilor 
funcționarilor mai mici să potă vinde ape 
minerale la acele gări, unde se află res
taurante, său nu se află apă de fân

tână bună de bent. Afară de aceea a 
îndrumat pe arendatorii restaurantelor de 
pe la gări, ca si vândă ape minerale din pa
tria și pe acestea să le recomande în pri
mul loc publicului.

Căletoria Șahului Persiei. De mult 
Șahul Persiei a făcut pregătiri pentru a în
treprinde o lungă călătoriă în Europa. 
Acum, după cum se anunță, Șahul e pe 
drum; el a sosit deja în Tiflis, în Cauca
sia, unde ’i-s’a făcut mare primire. Din Ti
flis Șahul va merge la Petersburg și de-a- 
colo la nisoe băi. După aceea va visita es- 
posiția din Paris, apoi capitalele: Londra, 
Haga, Bruxella, Berlin, Dresda, Viena, Bu
dapesta și Constantinopol, întorcendu-se în 
Teheran.

Concert. Musica militară sub oondu- 
oerea dirigentului său va concerta poimâne, 
Luni săra, la otel „Pomul verde", unde 
s’au luat măsuri de-a mulțumi cât mai mult 
publicul, atât în ce privesce mâncările și 
beuturile bune, cât în privința servioiului 
prompt și a beuturilor.

Restaurantul Schmidt din Nou este 
deschis. A se vede amănunte în anunțul 
de pe pagina 8.

Cel mai lung tren si cea mai 
lungă locomotivă. Societatea americană 
„Pacific" a înființat un tren, care pănă 
acum nu are părechiă. Acest tren circulă 
între Archer și Egbert; constă din 134 va- 
gone și are lungime de 1850 metri, va să 
dică este lung aprope de doi chilometri. E 
interesant, că locomotiva e împreunată cu 
vagonul ‘din urmă prin telefon. — Loco
motiva cea mai mare o are însă Francia. 
Societatea căilor ferate din Francia nordică 
a presentat la actuala esposițiă o locomo
tivă, care are o lungime de 20 metri și e 
provăcjută cu cinci osii, dintre oarl despre 
osia a cincia, prin care locomotiva șl-a do
bândit lungimea s’a anormală, se Zic©) că pro
duce celeritate mai mare și are rolul cel 
mai important.

Loteria „Casei Naționale". Ni-se 
comunică, că comitetul central al ^.socia- 
țiunii în ședința sa din 29 Maiu a. c., con
siderând, că din causa scurțimii timpului 
nu s’a putut desface un număr atât de 
mare de bilete, cari ar asigura un profit 
mai însemnat pentru „Casa Națională", pe 
basa ordinațiunii ministrului reg. ung. de 
finanțe Nr. 40757 din 21 Maiu a. c. a amâ
nat tragerea la sorți pe 20 Octomvrie nou 
1900.

Bilete se pot comanda la biroul Aso- 
ciațiunii în Sibiiu,- str. Morii N. 8. Depo
sit general pentru România la D-nii C. 
Steriu & Comp. Bucuresci, Str. Lipscani 
Nr. 19.

ceea-ce făcu traiul Profirei un chin, 
un iad de nesuferit. Gând Marin, so
țul ei, se ducea la oraș, tot la Șu
lăm era ’n gazdă. Der nu venia acasă, 
decât tot beut, beat de basamacul 
otrăvitor din dughiana lui Șulăm. 
Se fi vecjut certă din nimica; ș’apoi 
pe urmă și bătae, lovituri, ce sân
gerau inima fetei, care se măritase 
bucurbsă și plină de ilusii. Ea, care 
trăise la casa părinților săi ca un 
bujor, acți se vedea ajunsă într’o 
stare de plâns. Și nu spuse părinți
lor sei nimic de suferințele sale. Doi 
ani a dus’o ea cu o așa vieță, plină 
de chinuri și torturi. Alte fete, îșl 
cjicea ea, sărace și trăiau bine, pe 
când ea ?... Chinuită de durerile 
sufletesc!, cruda morte ce nu iertă, 
nu întârzie d’a sosi, veni de-o smulse 
din sinul familiei. Acestă lovitură 
puse la grea încercare pe moș Tbder 
și pe totă familia. Mult a plâns’o el 
cu ea și cu ceilalți copii ai lor; du
rerea le era mare și de neînchipuit.

Dâr cum plânsul nu ajută, ci 
ne face încă a suferi și mai mult, 

mărind durerile, după ore-care timp 
ea fu dată uitărei, lăsată cu morții. 
Baba Ilinca inse nu o pute uita: 
„Sufletul maicii, cțicea, ea, se duse în 
florea verstei, of! of!!“

Marin după mortea Profirei și-a 
uitat de ea; și mai rău s’a dedat 
beuturei, așa, că după scurt timp 
rămase lefter de avere. Tot avutul 
și-l deduse pe basamac la jupânul 
Șulăm dela oraș, gazda lor. Și câți 
ca el, câți asemenea nenorociți!...

*
A trecut timp; moș Toder a în

surat pe fiul său Radu, care neme- 
rise o fată bună. Trăiau ca doi po
rumbei laolaltă, fapt, ce umplea de 
bucuriă inima celor doi bătrâni. Și-a 
măritat și pe Maria, der ea a luat 
un Nâmț, cu care s’a dus în țera lui, 
deci departe de casa părintescă.

De când găzduise la jupân Șu
lăm, moș Tbder nu mai schimbase 
gazda. Ba se împrietenise la tortă 
chiar; ei trăgeau la Șulăm ca la ei 
acasă, er când Șulăm avă Purim, ori 

altă sărbătore, pleca la țeră la moș 
Tbder.

Când jupanul cu giulufî s’a con
vins, că de pe spinarea închipuitului 
său prieten pote scote ceva, nu l’a 
mai slăbit cu dragostea. Ba încă 
dragoste nu glumă.

La început, jupân Șulăm începu 
a face negoț cu piei de oie cu moș 
Tbder; două părți din câștig lui și 
una unchiașului, fiind-că, c]icea eL 
trimite pielea la Englitera.

Și moș Tbder îl credea, măcar- 
că jupânul nu arăta nici a treia parte 
din câștig.

Ac]I așa, mâne așa, pănă ce a 
dedulcit pe moșneag la câștig. De 
Radu, fiiul lui moș Tbder, se păzea 
grozav Șulăm, pentru-că cu acesta 
avea alte planuri de dus îndeplinire, 
— planuri, ce de altfel nu întârcjiă 
d’a le pune în practică. Așa, el nu 
slăbi pe moș Tbder, pănă ce nu-1 
puse la cale de a deschide prăvăliă 
mare la oraș lui Radu, în tovărășiă 
cu Șulăm însă, fiind-că Radu nu era 
priceput în afaceri de negoț.
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Adunări de învățători.
De sub Careii-marî, 27 Maiîi n. c. 1900.

Despărțământul „Carei-Eriu“ al „Reu- 
niunei învățătorilor români gr. cat. din ar- 
chidiaconatul părților sătmărene14 șl-a ținut 
adunarea de primăvară Joi, la 24 Maiu n.
c. , în comuna Vezend.

Conform programului, Joi la 8 ore 
a. m. s’a celebrat S-ta liturgie și invocarea 
S. Spirit în biserica română din loc, de 
cătră M. O. D-nl I. Szilagyi, preot local 
și simpaticul tenorist Aurel Murășan, 
preot nou ordinat, diaconisând d-nul Ales. 
German, teolog abs. din Ciomocoz. în de
cursul S. liturgii a cântat corul învățăto
rilor fiind de față mulțl credincioși și 
ospeți.

După S. liturgiă ne-am adunat cu toții 
în școlă, unde președintele despărț. d.D. Chiss, 
învățător, prin o vorbire acomodată, între 
aplausele celor de față, declară adunarea 
de deschisă și s’au constatat membrii pre- 
sențî. Cu plăcere trebue să constat, că de 
astădată adunarea a fost bine cercetată, 
învățătorii au participat în număr complet 
afară de d-nii: D. Maior și T. Markos, cari 
nejustificându-șl absența, s’a decis să se 
aplice asupra lor §. 4 din „Regulament14.

A făcut o plăcută impresia partici
parea On. D-nl: I. Szilagyi, G. Kerezsi, Iosif 
Fataki, Aurel Murășan, preoți, Alex. German, 
Liviu Sălăgian, teolog abs., precum și a știm.
d. D. Papp, advocat, luând când unul, când 
altul cuvântul la desbaterile decurse și mai 
ales spect. d. D. Dapp la tote obiectele 
de sub desbatere șî-a arătat zelul și inte- 
resarea, oe nutresce față de tot ce tinde 
la promovarea și înaintarea Reuniunei nos
tru. Colegiul i-a votat mulțămită și recu- 
noscință, rugându-1, ca și în viitor să ne 
onoreze cu presența sa, luând parte la des- 
baterl.

Ar fi făcut o impresiă și mai plăcută, 
când On. d-ni preoți din raionul acestui 
despărțământ ar fi participat în număr și 
mai mare. Deci pentru viitor îi rugăm să 
binevoiâscă a părăsi indiferentismul intro
dus de vr’o 5—6 ani în părțile acestea 
față de noi și să participe în număr cât 
mai complet la adunările nostre, căci cu 
mare iubire îi vedem în mijlocul nostru.

Și noi numai ajutorați și încuragiațl 
prin On. d-nl preoți ne vom pute achita 
cu demnitate de datorințele, ce ni-se im
pun, pentru crescerea și luminarea mult 
încercatului nostru popor.

Sperăm deci, că în viitor stimulați 
de pilda On. d-nl preoți din despărțămân
tul „Ardusad-Someș14, nu vor hesita a ne 
încuragia participând la adunările nostre 
în număr și mai mare, ca cel de acum.

Apoi s’a trecut la ascultarea prelegerii 
practice, ținută de d-1 învățător I. Irimias 
cu băieții de școlă. D-1 învățător a preles 
tema „Despre casă14 și cu tote că a avut 
abia vr’o 9 școlari, i-a succes peste aș
teptare.

S’a cetit și verificat protocolul adu
nării anteriore prin d-nii: G. Kerezsi și 
D. Papp advocat.

A urmat apoi cetirea disertațiunei 
„Folosul și scădămintele casei învățătorilor 
din Budapesta14 prin d-1 învăț. V. Lucaciu. 
Acâsta a fost prelucrată cu mare diligință 
și cunâscere de causă.

Efluxul acestei disertații a fost luarea 
decisului, ca în adunarea generală, ce se 
va ține în Sanislău, care singură e compe
tentă în acestă cestiune, să se facă propu
nere de înțelesul: Salutar ar fi să se înscrie 
Reuniunea nostră ca corporațiune, de mem
bru la „Casa învățătorilor14 din Budapesta?

După acesta a urmat colectarea taxe
lor restante și înscrierea de noi membri. 
Taxe au incurs dela spect. d. D. Papp, 
advocat 10 cor. și dela membrul nou înscris 
d. Mihaiu Ghirithi 3 cor.

S’a dat cetire elaboratului d-lui G. 
Pteancu, învăț. în Careii-marî, referitor, la 
lipsa edării planului special de învățământ. 
Adunarea a luat decis de înțelesul urmă
tor: „Pentru școlele nedespărțite e necesară 
edarea unui plan special de învățământ se
parat de a școlelor despărțite14.

S’au făcut și unele propuneri de in
teres special.

După exhauriarea programei, preșe
dintele închidând adunarea, ne-am aședat 
cu toții la masa ospitală a colegului nostru 
Irimias. Intre cântece și conversărl viale 
timpul a trecut repede silindu-ne a-ne des
părți cu dorul de a ne vede la primăvara 
viitore în Ciomocoz.

Raportor.

Alba-Iulia, 28 Maiu n.
On. D-le Redactor! Despărțământul 

„Alba-Iulia14 al Reuniunei învățătorilor ro
mâni din Archidiecesa gr. cat. de Alba- 
Iulia și Făgăraș șl-a ținut adunarea gene
rală de primăvară Duminecă în 20 Maiîi 
a. c. în frumosa și înfloritorea comună ro- 
mânescă Benic. pi de sărbătore a fost aceea 
pentru învățătorii acestui tract, cari s’au 
presentat în număr complet, ca nici-oclată 
pănă acum, si di de sărbătore pentru in
teligența și poporul din Benic și jur, care 
atâta căldură a arătat causei nostre, făcân- 
du-ne o primire cum numai Benicenii sciu.

Răspunsurile la sf. liturgie le-a esecu- 
tat corul improvisat al învățătorilor cu 
multă precisiune, fiind biserica înticsită de 
popor. La finea liturgiei preotul local, On. 
D-n Amos Frâncu, prin însuflețite și căl- 
durose cuvinte a arătat poporului scopul 
întrunirei; er D-1 N. Dușa, învăț. în Alba- 
Iulia, prin cetirea predicei forte potrivite 
și bine lucrate „Școla face pe om — om, șialtoia 
pomul pom1*,  a arătat însemnătatea și fruc
tul, ce-1 aduce școla română poporului.

îndată după finirea sf. lit. s’a început 
esamenul cu elevii școlei din Benic. Sala 
destul de spa osă era plină. Succesul și 
critica esamenului s’a reoglindit în cuvin
tele frumâse ale președintelui Reuniunei 

loan Pampu, învăț, primar în Alba-Iulia, 
rostite într’un lung toast pentru iubileul 
de 25 de ani al D-lui Nic. Bătăcuiu învă
țător la școla din Benic. Acesta immediat 
îi respunse: „Sunt vesel și mă simt încă 
tare ... “.

Din vorbirea de deschidere, în care 
s’a arătat causa „scrisă pe stâgul ce are 
să-l desfășure Reuniunea..precum și din 
tactica, cu care a condus D-1 I. Pampu șe
dința, s’a vădut zelul tineresc și interesul 
ce-1 are pentru înflorirea Reuniunei. Cu 
multă satisfacțiă amintesc și presența On. 
D-nl: Aurel Hulea, preot în Galda de jos; 
Enea P. Bota, preot în Șard; Ioachim To- 
toian, preot în MicestI; Ciriac Rațiu, preot 
în Oiejdea și Amos Frâncu, preot în Benic. 
Numai ? Ore pănă când va rămână preo- 
țimea nostră tot departe de aceia, cu cari 
mână în mână trebue că lucre ?: îndată 
după deschiderea adunărei președintele 
aduce la cunoscință, că din incidentul iu- 
bileului de 25 ani al Escelenței Sale Dr. 
Victor Mihâlyi de Apșa patronul Reuniunei 
și la onomastica neobositului director pre- 
parandial și președinte al Reun. Archidie- 
cesane, P. On. Domn George Muntean, cum 
îl numesc în provinciă „tată al învățăto
rilor14 — li-s’a espedat câte-o telegramă de 
felicitare, după aceea tînărul și zelosul no
tar al Reuniunei, George Spătăcean învăț, 
în Galda de jos, dă cetire căldurosului răs
puns al Escelenței Sale bunului nostim Me
tropolis în care imploră binecuvântare și 
dar de sus învățătorilor din tractul Alba- 
Iuliei, ceea ce adunarea ia la cunoscință 
cu un întreit „să trăiască14.

Din celelalte puncte ale programei 
amintesc numai raportul cassarului, din 
care reese, că despărț. nostru dispune de 
o avere în bani de peste 260 corone, cari, 
afară de ce s’a spesat pentru agendele des
părțământului, s’au trimis la comitetul cen
tral la timpul său. Și cu ocasiunea acâsta 
taxele membrilor ordinari s’au solvit regu
lat, afară de un membru, la care îi place 
a face gură numai. Membrii ajutători cu taxă 
de câte 2 corâne s’au făcut d-nii: A. Hu
lea preot, Enea P. Bota preot, Amos Frâncu 
preot, Ciriac Rațiu preot, Silviu Andreiu 
notar, Vas. Aron sub-notar, Aron Bătăcuiu 
not. cercual, Achim Pop, Remus Cristea 
primar, Laurian Frâncu și Alexă Maxtics 
forestier; apoi loan Dancea și Amos Laslo 
cu câte 1 coronă.

Bibliotecarul desp. Nic. Dușa învăț, 
în Alba-Iulia raportâză, că tinera biblio
tecă numără aprope la 140 de opuri tote 
câștigate prin donațiunl la stăruința preș.
I. Pampu, care a cumpărat și un dulap la 
bibliotecă, făcând o colectă pentru acesta 
în Alba-Iulia, pentru care interes adunarea 
i-a votat încredere și mulțămită.

între donatorii bibliotecei s’au audit 
și nume ilustre, ca: I. P. S. D. Victor Mi
hâlyi, Dr. I. Bunea canonic, Dr. I. Rațiu 
canonic, I. M. Moldovan canonic, Dr. Marcu 
secretar metrop., S. P. Mateiu canonic, Vasile 

Hossu canonic, Dr. Smigelski canonic, I. 
Bardosy insp. r., Todoran librar. Academia 
Română etc. etc., cărora adunarea le-a es- 
primat mulțămită protocolară.

După adunare a urmat banchetul. O, 
de-așl fi poet să pot descrie farmecul toas- 
telor însuflețite și al melodioselor nostre 
cântări! învățătorul Nic. Bătăcuiu, la a 
cărui casă ospitală ne-am întrunit, pote fi 
vesel, că așa ceva nu mulțl vor putâ face!

Nu-mi pot încheia raportul făr’ de a 
strînge încă odată mâna celor cart au con
tribuit la succesul adunărei prin presența 
lor, și în deosebi falnicilor fruntași Beni- 
cenl, cari au oferit învățătorilor din tract 
o di atât de plăcută...!

JV.

Esamene la sate.
IVadoșa, Maiu 1900.

piua de 27 Maiîi n. c. pentru comu
na Nadoșa-română a fost o adevărată di 
de sărbătore. In diua acâsta s'a ținut esa
menul cu copiii dela școla conf. gr. or. 
din Nadoșa-română protopresbiteratul Re- 
ghinului-săsesc.

Esamenul s’a început la */ 2 9 ore a. 
m. și a durat pănă la 12 ore în presența 
unui numeros public. Din tote obiectele copiii 
au răspuns forte bine și la înțeles. Puteai 
ceti de pe fețele părinților o bucună forte 
mare, când audiau micele lor odrasle, abia 
ajunse în etate de 7—8 ani, răspundând 
cu mare curagiu la întrebările puse de 
d-1 învățător al lor și de P. O. D. proto- 
presbiter. S’au declamat multe poesii între 
care și „Sentinela română14.

Cinste și laudă se cuvine d-lui învă
țător T. Ringea pentru zelul ce l’a mani
festat în împlinirea datorinței sale de în
vățător și pentru luminarea micilor noștri 
prunci încredințați conducerei sale.

X. X.

S&lagiu, Maiu 1900.
Esamenul de vară cu școlarii dela 

școla gr. cat. din Sălsig s’a ținut în 15 
Maiu n. c. la care a presidat șeful tractu- 
lui, M. O. D. Alexiu Varna, protopop. Sala 
școlei era frumos decorată cu ramuri de 
verdețuri, âr mesele așternute cu flori.

La 1 oră p. m. se adunară toți șco
larii și școlărițele la școlă în număr de 
58, și nu mult după aceea sosiră și M. O. 
D. protopop cu parochul locului M. O. D. 
loan Nistor și ceilalți antiștl școlasticl și 
mai mulțl poporenl. Curtea școlei de-ase- 
menea era împodobită cu ramuri vercjl.

După (ficerea rugăciunilor și aședarea 
școlarilor, cum și a ospeților, întrejjcarî am 
vădut și pe d-na preotâsă Nistor, d-rele 
Baucos și d-1 I. Dulf învățător în retragere, 
învățătorul local d-1 Teodor Ilie, începe esa- 
minarea din catechism și biblia, din care 
ascultătorii și-au putut face idee clară-des
pre cele propuse, căci școlarii răspuiîdeaji 
tare și voioși esprimându-se tot în (jicerî

3 am dela strămutarea lui moș To
der, Radu și cu Șulăm au dat fali
ment. Radu, de rușinea lumei, s’a 
îmbolnăvit și a murit, rămâind stă
pân pe situațiă, tare și mare, Șulăm, 
jupânul zoios și cu giulufî. Pe moș 
Toder, Șulăm l’a socotit așa, că la 
finitul socotelei l’a scos și dator încă, 
lăsându-1 pe drumuri.

Da, pe drumuri, er el, Șulăm, 
tăindu-și giulufii s’a făcut domn; 
a deschis două bolți celor doi fii ai 
sei, Avram și Marcu. Șulăm de odi- 
nioră, un simplu cârciumar de rend, 
s’a făcut bancher cu banii și averea 
lui moș Tbder.

Soția lui Radu, Lixandra, ră
mase veduvă și fără avere, a intrat 
bucătăresă la feciorii lui Șulăm, er 
moș Toder tot la ei rendaș de curte, 
pe lucru ușor, ce pute face. Când 
n’a mai putut lucra de loc, obosit 
de bătrânețe, l’au dat afară lăsându-1 
muritor de fome.

Făr’ de nici un ajutor, ajuns în 
miseriă desăvîrșită, moș Toder a în
ceput a face pe cerșitorul. Cu câtă 

genare cerșia el o bucată de pâne, 
6r când îl ispiteau omenii de cum 
a ajuns cerșitor, el le povestia pă
țania sa, oftând din adencul sufle
tului. In tot-deuua își sfîrșia poves
tirea vieții, sfătuind pe omeni s§ nu 
se mai încreqă, cum s’a încrequt el 
Jidanului, care din om bogat l’a lă
sat la betrânețe cerșitor.

Acesta i-a fost drept răsplată 
la lipsa lui de prevedere.

(„Apărarea Națională.11.) |, D. F.

Din „Țigan i ad a“.
Vlad Vodă bate pe Turcii întrațlîn țâră, 

dâr ei se concentreză la Târgoviște. Oști
rea țigănescă pornesce la drum, dâr nu 
prea dă înainte. Intr’aceea DrăghicI, cel 
mai bătrân între țigani, ține sfat cu căpe
teniile și hotăresc împreună ca Țiganii să 
plece mai repede, căci ar fi rușine față de 
porunca lui Vlad Țepeș, care le-a dat arme și de 
mâncare, deci ca să înduplece pe Țigani, 
puse carele cu merinde în fruntea oștirei.

„Dar ca să pdtă mai cu plăcere 
Călători țiganele glote 
Au pus în frunte hele bucate14.

„Socotind bătrânii înțelepțesce 
Cumcă glota silită de fome 
Va căuta să mergă bărbătesce, 
Ca flămând pântece să-și întrame14.
înainte de plecare țiganii țin sfat 

cum să încâpă bătălia. E interesantă des- 
descrierea firei țigănescl după cum se va 
vede din reproducerea de mai la vale. După 
multe întâmplări, la cșrl apar și minuni, 
căci iau parte la luptă sfinții și ângerii pe 
partea Românilor, și cetele drăcescl pe 
partea Turcilor, Vodă Vlad Țepeș trimite 

! Români îmbrăcați turcesce asupra Țiganlor. 
Aceștia se sparie și cad înghenunchl, er 
Vodă arătându-se la fața locului rîde de 
Țigani, der îi ârtă. In fine pe Țigani îi în
curcă cetele drăcescl, îi momesce ca să se 
dea pe partea Turcilor. Se întâmplă multe 
alte incidente și episode interesante. In 
fine vin Turcii adevărațl, Țiganii scapă cu 
mare năcas, hotărîtl în cele din urmă să 
se arunce în bătaie să luptă într’o nopte 
cu câtă de boi îndrăciți, credând că-s ini
micii. A doua di văd o mulțime de Turci 
căduți, căci Românii bătuseră strașnic pe 
Turci și le cuprinsese tabăra. Țiganii își 
închipuiau, că ei i-au omorît și acum voesc 
să prădeze tabăra ; în cele din urmă în
demnați de satana și păcăliți, că Mohamed 
le-ar fi făgăguit țâra Muntenâscă, țin ârășl 
sfat, cum să împartă țâra și să ocupe sluj
bele, se iau la cârtă, și totă acâstă haz- 

lie epopee se sfârșesce cu o strajnică bătaiă 
între Țigani.

Etă, cum e descrisă tabăra Țiganilor:

Țiganii stau la ho dină și țin sfat 
de bătălia.

Tocma era într’o cp da hodină,
Tabăra poposea de cale lungă, 
Er cei de vârstă mai bătrână
Adunați fiind zăceau pe dungă, 
Și începuse a grăi cu isteție 
Despre arme și despre bătălie.

Voivod Guliman purta cuvântul, 
Sfătuindu-le cu încredințare
Cum: — fiind legați cu jurământul 
Să aibă pentru tote pază mare — 
Ar trebui lucrul să-l tocmâscă, 
Ca vrăjmașul să nu-i năpădâscă.

„Bărbați buni, ore n’ar hi mai bine14, 
pișe: „pănă a păși mai departe, 
„Aici să ne armăm cum se cuvine;
„Că nu se scie din care parte 
„Vrăjmașul vine, și trebue a ne teme 
„Că la primejdie nu o să avem vreme. 
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întregi. Și mai tare crescu atențiunea pă
rinților văcjend, cum copii de cei mici, șco
lari abia numai de un an, sunt în stare a 
răspunde atât de clar și corect.

După aceste a urmat esaminarea din 
1. româna, unde înv. a provocat pe mai 
mulți și ei aprope toți au cetit forte bine, 
tare și la înțeles. Nici urmă nu era aici de 
cunoscutul ton mecanic și nefiresc, prea 
adese-ori observabil în școlele nostre; din 
contră espresiunea corespundea întru tote 
vorbirei firesc!, ceea-ce arată, că copiii în
țeleg și simt cele cetite.

Scrisorile de probă, ce se aflau pe 
masa presidială, erau de tot frumose, er 
protocolele școlare în deplină ordine și 
curățeniă păstrate. Aprope două ore ținu 
esamenul neîntrerupt, după care urmă o 
pausă. Toți copiii eșiră afară.

După 10 minute se reîntorseră școlarii 
în școlă spre a-șl ocupa locurile de mai 
înainte. învățătorul esaminâ acum din 
comput și celelalte obiecte începând cu cei 
mai mici și finind cu cei mai mari.

Temele date spre resolvare școlari
lor erau de natură practică luate din vieța 
socială. Și aici școlarii răspundeau bine și 
corect dându-șl semă pentru fie-care pas 
făcut la resolvarea temelor.

In urmă mai mulți școlari recitară și 
declamară diferite poesii frumose, bine 
alese și de cuprins înălțător. Dialogul des
pre pagubele și stricăciunile causate de 
beutura peste măsură a bolercei (vinarsu
lui) predat de doi școlari a avut un efect 
bun și a fost ascultat cu mare atențiune.

Tot în decursul esamenului s’au ese- 
eutat mai multe cântări și, fiind timpul 
forte înaintat, la 6 ore d. a. președintele 
agrăi pe învăț, să finescă esamenul, după 
care școlarii intonară o cântare religiosă, 
.acompaniațl fiind de întrega adunare și 
după rostirea și a unei rugăciuni, esame- 
■nul au fost încheiat. Prea on. dn. protopop 
A. Varna felicită și mulțămi atât directo
rului școlar, cât și învățătorului pentru 
progresul bun, ce l’a aflat în acâstă școlă.

Mulțămesce părinților, că și-au trimis 
pruncii la școlă și au fost cu încredere și ami- 
cabill față cu antistia școlei și cu învățător prin 
ce mult s’a ajutat progresului. Școlarii au fost 
trimiși acasă, dându-li-se povețe de bună 
purtare. Cei de față erau veseli și cu toții 
s’au depărtat convinși, că un adevărat în
vățător, cum este și d-1 T. Iile, face în 
.scurt admirabile progrese.

Pentru Românii din Treiscaune-Ciuc.
Convocare.

Neput:endu-se ține adunarea de orga- 
nisațiune a despărțământului „Treiscaune- 
Ciuc14 al Asociațiunei pentru literatura rom. 
și cult, poporului român în 2/15 Martie a. 
c. în Szepsi-Szent-Gyorgy din motive cu
noscute deja On. public, convoc din nou 

acestă adunare pe dina de 30 Maiă (12 Iu
nie) 1900, adecă a treia di de Rosale, la 
orele 11 a. m. în biserica gr. or. rom. 
din CovilSiia (Vajnafalva). — Ordinea de 
di »a fi :

1) Deschiderea adunării; 2) Numirea 
unui notar și a unui oasar „adhoc44 ; 3) în
scriere de membrii și încasarea taxelor; 4) 
Raport despre ace<ta; 5) Alegerea direc
torului Despărțământului și a membrilor co
mitetului ; 6) închiderea adunării.

In speranță, că deopotrivă ne vom 
însufleți de aoest măreț scop, doresc, să ne 
întâlnim în număr câc se pote de mare.—

Brașov, 20 Maiu (2 Iunie) 1900,
Nicolau Bogdan, 

profesor, ca del ga+ al comitetului 
central.

Curs de stupărit și pomărit.
La școlă comunală fost grănițerâscă 

din Cugir (Kudsir comit. Hunedârei) se va 
ține un curs de stupărit și pomărit în di- 
lele din 24 Iunie pănă în 7 Iulie a. c., la 
care se învită toți învățătorii români, cari 
doresc a se perfecționa în acești râmi de 
economia indispensabili pentru poporul nos
tru și tot-odată forte rentabili pentru în
vățători.

Aici se află o stupăriă bine întocmită 
— nu e luxosă, der e bogată; — precum 
și o grădină de pomi, ce nu lasă nimic de 
dorit.

învățătorii participanțl vor fi încuar- 
tirați la școlă și provăduțl cu tote cele de 
lipsă spre care scop au de a solvi 1 fl. la 
di. Alte spese nu se fac.

La finea cursului învățătorii vor fi 
provăduțl cu atestate valide din partea co
mitetului școlar.

Doritorii de a lua parte să binevoescă 
a se adresa la subscrisul cel mult pănă în 
18 Iunie a. c.

Se observă, că stațiunea căii ferate 
pentru Cugir se află pe linia Arad-Teiuș 
sub numele de Alkenyâr-, âr posta e în loc 
(Kudsir).

loan Muntean,
învățător dirigent.

ULTIME SCUM.
Bruxella, 1 Iunie. După o tele

gramă din Pretoria, numai o mică 
parte a oștirii bure se va preda En- 
glesilor. După capitularea Pretoriei 
cam 20,000 de Buri se retrag în 
munții Magahes și în ținuturile dela 
Lyderiburg. Kriiger se va refugia spre 
miadă-nopte.

Londra, 1 Iunie. Kruger s’a re
fugiat și se află în Middleburg. In 
Pretoria s’a format un guvern pro- 
visoriu, care să predee orașul En- 
glesilor. Acest guvern a pus în liber
tate 23 ofițeri englesl prisonieri. — 
„Daily Mail44 anunță, că Miercuri a 

fost o luptă între Raalfontein, Pre
toria și Johannesburg.

Washington, 1 Iunie. Conflictul 
din China e considerat ca fdrte se
rios. Sunt temeri, că Rusia va tri
mite 20,000 de soldați din Port-Ar- 
thur la Taku. Intre Peking, Tien- 
cin și Pastinfu comunicația e sistată. 
Consulul rusesc a luat măsuri, ca 
tote canonierele rusescl se mârgâ la 
Taku. Chinesii adună trupe mari din 
Hunan și Kianguan.

Pedepsa corporală în șcdla 
poporală. *)

*) Vădănd și convingendu-se subscrisul, că 
unii dintre colegii învățători sunt forte neorientați 
în cestiunea acesta, ba și inspectori școlari și încă 
cu înalte pretensiunl, — dau în traducere românescă 
părerea lui Wiedemann, a unuia dintre cei mai 
practici pedagogi germani, care prin scrierile sale 
pedagogice și mai ales prin celebra sa operă: 
„Lehrer der Iileinenu a devenit renumit în întregă 
lumea pedagogică. Mai târdiu voii! publica și pă
rerea mea întemeiată pe părerile mai multor pe
dagogi de renume. — I. Bariu.

(După Fr. Wiedemann.}

Nu voesc să deschid o discu- 
siune lungă asupra acelei întrebări, 
decă trebue a aplica în general pe
depsa corporală în școlă, seu nu. Me 
declar scurt: eu sunt pentru acest 
mijloc disciplinar și de aceea l’am 
și întrodus în scrierea mea: „Carte 
de legi punibile în clasele elemen
tare44.

Intr’aceea tu-ml vei concede,’ 
iubite coleg, că acest cuvânt „pentru" 
elucideză ceva. O fac acesta „liberK 
și „negenat44, chiar cu periculul de 
a mă pune în conflict cu unii peda
gogi, cari se iau cu mânile de păr, 
când aud de pedepsele corporale în 
șcâla poporală, — cum se pote, ca 
un pedagog dela 1880 să fiă pentru 
pedepsa corporală, e ceva de spăriat, 
ca un pedagog al timpului nou să 
lovescă astfel umanitatea în față!

Decă nu voiescl, iubite prietine, 
să vil sub stegul meu, nu-țl iau 
în nume de rău, der te rog, a-mi 
asculta cel puțin părerea despre acel 
„pewfrtt44.

Pe hârtiă teoria: „Pedepsa cor
porală preste tot nu trebue se se mai 
ivescă în șcâla poporală11, sună admi
rabil de frumos și are un aspect mi
nunat, când se scrie frumos seu se 
tipăresce; e de totă frumuseța. Nu
mai două lucruri voiu să sciu, anume: 
1) Decă domnii, cari susțin acest 
principiu, remân ei 6re credincioși 
lui în tote raporturile, adecă și față 
cu școlele din mahalalele orașelor, cu 
școlele dela fabrici, cu școlele co
munelor neculte și neîngrijite ș. a. 
Da, da! Ei rămân credincioși pănă 
când stau la masa verde, der eu ași 

vreu să sciu: Decă pot eși la văpsea 
cu el și în practică? Eu am esperiat 
odată, cât de departe se pote ajunge 
cu disciplina și cu purtarea morală 
într’o clasă cu băieți mari, în care 
învățătorul urma strict după acel 
principiu umanitar! Nu este tot 
aur, ce străluce. 2) Ași vre se sciu, 
decă acei domni, cari în tot cașul 
sunt, său au fost educatori mai mult 
timp, dâcă nicî-odată, chiar nicî-odată 
nu șî-au ridicat și n’au aplicat mâna 
asupra școlarului rău crescut, neatent 
și ușuratic? Pote da, însă nu o cons
tată bucuros.

Eu am cetit mai mult decât 
odată: „A-i aplica școlarului pedepsa 
corporală este sub demnitatea școla
rului, a școlei și a învățătorului. în
vățătorul, prin autoritatea sa, prin 
ținuta sa, prin personalitatea sa, prin 
ființa hotărîtă, prin .consecvența 
strictă și prin toți ceilalți factori, 
să-și câștige atâta influință asupra 
școlarilor săi, ca pedâpsa corporală 
să nu fie în nici un cas de lipsă44.

Sună admirabil! Insă chiar pe 
lângă cea mai mare bunăvoință, nu
mai forte puțini învățători pot să 
ajungă la un resultat cu acăsta. Fdrte 
mulți nu au dela natură personali
tatea pentru așa ceva. Dâr să abs- 
tragem dela acesta și să ne închi
puim, că am ave înainte un astfel 
de ideal în cel mai perfect înțeles 
al cuvântului și pe acest dascăl ideal 
să-l punem într’o școlă cu școlari 
recrutați nu numai din popor de rând, 
ci chiar din drojdia poporului. Și nu 
mă rămășesc, că dasculul nostru nu 
va prinde în cel mai scurt timp li- 
nialul sâu nueua, ba pote că într’o 
bună dimineță va veni la șcâla chiar 
cu o trestiă ascunsă sub roc.

Eu am vorbit cu mulți și am 
aucj.it dela mulți colegi dela școle 
bune și cu tact pedagogic recunos
cut, cari au lucrat în agri plini de 
spini și scaieți, cu ce fel de carac
tere, cu ce fel de fructe au avut de 
lucru și cum, în sfârșit, voind a ține 
o disciplină cum se cade și a ajunge 
la un învățământ cu bune urmări, 
nu li-a rămas alt-ceva de făcut, decât 
din când în când să-și ia refugiul, 
— nu numai la liniai sâu la nuia, 
ci chiar la băț.

Dâr să ne întârcem îndărăt la 
clasele nostre elementare. Și aici, 
după părerea mea, pot veni în apli- 
cațiune pedepsele corporale.

Cel mai înalt principiu însă tre
bue să rămână și aci: „Numai acelui 
copil se 'i se aplice și pedepsă corporală, pen- 
tru-care celelalte pedepse au fost zadarnice". 
Scurt: numai acelui copil să ’i se 
aplice astfel de pedepsă, care-, o și 
merită.

„Trebue dâr ca toți hăi călare 
„’Naintea taberei să purcedă 
„Armați, cercetând ore din care 
.„Lăture Turcii tae și pradă, 
„Vădendu-i, apoi cum pot de tare 
„S’alerge dându-ne însciințare.

„Eră noi cu tabăra hea grosă 
„Atunci audind, că vin de ’ncoce 
„S’apucăm fuga hea sănătosă 
„încolo: și să mergem in pace, 
„Pănă când ne vor purta picidre; 
„Numa să scăpăm dă la strîmtore“.

jRazean fierarul atunci se școlă,
Și într’acest chip rostul său deschide: 
„Bine se dice: la fala golă
„Traista-i ușoră! Rău că-i de-a ride 
Cum Guliman a fugi ne ’nvață,
„După ce ne armă cu mintea îndrăsneță!

„Der câz! dă n’avem chief dă bătae, 
„La ce să purtăm atâta pază, 
„Că doră Turcii nu te tae?
„La ce s’apucăm arma viteză? 
„Când fără arme ca fără povară, 
„Fuga vine cu mult mai ușoră.

„Aici Gulimane altă putere 
„Nu este, fără, sâu a te bate 
„Pentru piele, copii și muere, 
„Cum și pentru dragile bucate, 
„Seu aruncându-țl arme necrunte 
„A fugi gol golișor la munte14.

Răzvan era ceva să mai dică, 
Când Vlaicu lingurarul începe
A rîde, și glasul său ridică:
„Eu nici într’un chip nu pot pricepe 
„Ce se învertesce vouă prin minte, 
„Ca și când ați ave bolă hierbinte;

„încă nice veste nu-i să vie 
„Turcii, și iacă unii că se gată
„Dă fugă cu mare vitejie;
„Er alții se cocorăsc îndată
„Și vor să tae în vrăjmași ca în clisă; 
„Der amândouă părțile visă!

„In ce chip am venit pănă aice, 
„Așa se mergem der și de-aice 
„Er de ni-s’ar pune dor în price 
„Cine-va pe drum cu vrăjmășie, 
„Tot-deuna are să se păzescă 
„Răgula nostră ha țigănâscă:

„Adecă fruntea hălui mai tare
„Să plecăm cu multe rugăminte, 
„De-om vedă că ’n fugă nu-i scăpare; — 
„Er când cu năvala hierbinte 
„Ar da pe noi mai puțină lae, 
„Să stăm și noi vîrtos la bătaie!44

„Să mă bată Dumnedeu! ’ că bine 
„0 nimeriși Vlaice! tocma în gură 
„Ahasta-ml era: dâr și alta-mi vine 
„Lângă ahaia în gând!44 — barba cea sură 
Ștergendu-șl Gogu dise: — „Ce-om face 
„Fără dobe și trîmbițl răgace?

„Apoi și fără stegurl seu povață 
„Și fără de un bucium mie-mi pare, 
„Că nu-i nici o tabără îndrăsneță! 
„D’elea întâii! să faceți însemnare, 
„Helelalte apoi pot să hie, 
„Cum Vlaicu v’au dis pe dăscălie.

„Numai cât încă o răgulă bună 
„Țigănescă am să v’aduc aminte:
„Ca să călătorim tot-deună 
„Aprope de păduri; căci nu minte 
„Vorba veche: cumcă paza bună 
„Feresce primejdia tot-dâună.

„într’ahăst chip vădend noi departe 
„Că vine vrăjmașul cu putere, 
„Apucând tufa scăpăm de morte: 
„Eră pe câmp — după a mea părere — 
„Ca un epure fuga de-ai întinde 
„Totuși iuții gonaci te vor prinde".

Guliman era să mai încâpă,
Că încă tot sfatul său nu spusese; 
„Tote aheste nu plătesc o câpă!44 
ț)ise ei; și abia din gură ’i ese 
Acel cuvent, când dintru înălțime 
Rău Satana privind, cu iuțime

Mai jos se slobod! și de-odată 
Mutându-și în corp fisionomia,
Făcu de-asupra lor sburată 
Rotundă împrejur ca ciocârlia;
Și lui Guliman, care pe ierbă 
Ședend urâ, — ’i se spurcă ’n barbă.

Croncănind apoi châ! câr! îndată 
Peri, și merse dintr’a lor față.
De acâstă arătare minunată
La totă adunarea cădu greță; 
Er ștergendu-și barba Guliman
Sudul de mamă pe croncan.

aucj.it
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Mai departe sS înțelege de sine, 
că pedepsele corporale numai în me- 
sură forte restrînsă, atât după can
titate, cât și după calitate, pot se. 
vină în aplicațiune. Numai din acest 
punct de vedere sunt eu pentru pe
depsele corporale, și anume pe basa 
următdrelor motive:

1) De multe-ori și în șcdla elemen
tară nu-ți remâne alta de făcut, decât 
se faci cu unul seu cu altul cea din 
urmă încercare, cu pedepsa corpo
rală, spre a-1 mișca la reîntorcere, 
la îndreptare.

Nu trebue să fi fost cine-va 33 
de ani învățător în clasa elementară, 
pentru a recunosce acâsta. Eu sunt 
învățător de 28 de ani în clasa ele
mentară a unei școle civile și am 
avut în termin de mijloc cam 40—45 
copii pe an. Cei mai mulți copil 
erau parte din clasa de mijloc a po- 
porațiunei, parte din clasa mai ridi
cată, mai cu dare de mână. Insă în 
fie-care an aveam printre ei câte 
unii, pe cari numai prin pedepsă 
corporală îi puteam aduce în fine să 
urmeze ordinea școlară, să-și facă 
datoria la învățământ etc.

Am fost câți-va ani și învățător 
elementar la o școlă cercuală de aici, 
al cărei contingent era în mare parte 
dintre copiii din starea de jos a po
porului, copil de muncitori, și am 
esperiat, că aci am fost silit să aplic 
mai des acest mijloc disciplinar, de
cât în școla civilă. Părinții acelor 
școlari erau siliți să se ocupe mai 
jnult cu câștigarea pânei de tote ca
lele, decât cu educațiunea copiilor 
lor, și pe de altă parte nici nu țineau 
acesta ca lucru vrednic de ostenela 
lor. In modul acesta se măria nu
mărul acelor copil, cari veneau în 
școlă cu apucături și viții greu de 
îndreptat. Alt pământ, altă muncă.

Ba am fost și în clasele elemen
tare din școle sărace, (unde copiii 
erau din starea cea mai ordinară, 
cea mai imorală), în școle dela fa
brici, și sciu, că este imposibil fără 
pedepsa corporală, vrând chiar nu
mai să te apropii de țînta școlei.

Să-mi spună mie un înțelept al 
lumii acesteia, ce trebue să faci alt
ceva, dâ'că de pildă Enric a stat de 
atâtea-ori în piciore la ușă, a căpă
tat arest de x-ori și, cu totă aspri
mea, a primit note rele, numele lui 
a fost de trei-ori sub tras în cartea 
nâgră, și totuși ușurătatea lui, lenea 
lui, firea gâlcevitore s’au arătat erăși 
din nou? Uecă vrei să nu lași ca „să 
ca4ă“ un astfel de copil, atunci dă-i 
pedâpsă corporală, așa gândesc eu.

2) Se susține respectul față de în
vățător. Nu mi-a trecut prin minte în

totă vieța mea a susține, că noi nu
mai prin pedepsă corporală ne-am 
pute câștiga respectul. însă copilului, 
căruia ’i s’au aplicat tote celelalte 
pedepse admise și recomandabile în 
școlă și totuși nu ascultă, tocmai îi 
lipsesce respectul cuvenit față de în
vățător, am pute $ice temerea de el. 
In urmă capătă o pedepsă simțităre. 
Acum stă ștrengarul și se uită cu 
mirare, par’că ar vre săcjică.: „Cum 
adecă, ai d-ta și dreptul acesta, ca 
să mă bați?u seu: „Trebue, ca în 
șcdlă să capăt și bătaie? Lasă, că 
voiu vede eu cum merge treba asta!“

Ei, der e așa, precum el vede 
— și simte. Prin acesta capătă altă 
grijă, are alt respect față de învă
țătorul său. Pedepsa l’a durut. Enric 
se teme și învățătorul în cas de 
lipsă o pote repeta. Acum începe a 
cânta pe alte corde. Ceea-ce Enric 
n’a făcut de voiă, acum face de ne- 
voiă. In tote acestea însă folosul e 
pe partea sa.

3) Nu se perde iubirea față de în- 
învețător. N’am făcut nici-odată es- 
periența, ca inima unui copil pe
depsit de mine să se fi depărtat său 
întors dela mine. Dâcă nu mi-se arăta 
binevoitor îndată după actul pedep
sei, (era forte natural, el nu trebue 
să fie ca sclavii, cari își sărută 
lanțurile lor); totuși prin o tratare 
amicabilă uită și el mai târcfiu și 
noi încă trebue să uităm. Ai pus 
numai mâna pe el în mod pretinesc 
și el se supune erăși învățătorului său.

Intr’adevăr, adese-ori m’am mi
rat, cât de ușor uită copilul pe ju
decătorul și „esecutorul“ seu, chiar 
și atunci când bătaia a fost într’o 
măsură destul de aspră, și erăși se 
întorce plin de prieteniă și iubire 
cătră învățătorul său. Intr’aceea m’am 
întrebat: „Ore fire-ațî și voi cei 
mari în stare a face așa?“ —Nu, 
decă pedepsa este dreptă, nu vei 
perde nici-odată iubirea elevului pe
depsit.

(Va urma.) ■

Literatură,
riȚig<miadau’, seu „Alexandria ai’ 

Țigan iscă?, o prea frumosă povestire scrisă 
acum o sută de ani de prea iscusitul Joan 
Bvdai Deleanu, er acum de nou scosă și 
pe înțeles întocmită de V. 0. Acâstă inte
resantă scriere nu numai că oferă o lectură 
hazliă și de mare valore pentru limba ve
cină strămoșescă, der precum vor afla ceti
torii și din cele ce reproducem în foileto
nul de adi, ea conține și povețe forte fo- 
losi+ore pentru generația nostră de adi. 
Cartea a apărut în editura librăriei Ciurcu 
din Brașov și costă 45 cr. seu 90 bani; 
cu posta 1 cor.

Ceva despre școle și chiămarea 
învățătorilor.>

Discurs rostit de învățătorul Emiliu Frânai la 
deschiderea adunărei despărțământului Ernut 

al Beuniunei învățătorilor din Archidiecesa 
română unită.

Prea Știm. Adunare! D-lor Colegi! 
Poporul, care nu ține la limba și la neamul 
său, va peri și nici nu e vrednic să mai 
trăescă. VâcurI au trecut, de când poporul 
nostru român cu dragostea limbei și a 
neamului seu, sub adevărațl povățuitorl, în
țelepți și conscii de chiămarea lor, au căutat 
și aflat mântuire sigură limbei și neamului 
său în biserică și școlă.

Precum biserica, mama nostră cea 
bune a scutit cu murii ei neînvinși indivi
dualitatea nostră națională, așa școla, isvo- 
rul deșteptării prin instrucțiunea răspândită 
a luminat mintea și a nutrit flacăra iubirei 
limbei nostre. AstădI instrucțiunea preocupă 
cu drept cuvent tote statele culte și civi- 
lisate din lume; cu atât mai vârtos trebue 
să ne preocupe pe noi, Românii, cari încă 
avem forte mult de făcut pe acest teren, 
căci regenerarea și viitorul unui popor de
pinde dela instrucțiunea lui.

Acestă instrucțiune se face prin școli 
bune și prin învățători buni; prin școli 
bune: pentru-că, pe lângă casa părintâscă, 
școla e primul factor chiămat a influința în 
acestă direcțiune; prin învățători buni: pen
tru-că ei sunt mijlocele, prin cari transpiră 
educațiunea și instrucțiunea în popor.

Domnilor colegi! La resolvirea aces
tei probleme sublime și salutare avem să 
lucrăm, căci pentru acestă grea sarcină sun
tem răspundătorl înaintea lui Dumnedeu și 
a neamului. „înaintare în cultură!“ este 
devisa secuiului nostru luminat. Cultura 
este adi arma cea mai puternică; arma cu 
care poporele înving, se înalță și ocupă 
tote terenele; cu ajutorul culturei se zidesc 
drumuri de țâră și căi ferate și se cons- 
truesc canale; culturei se datoresce. că adi 
vaporele și flotele străbat mările și oceanele 
și se dau nascere la formarea de colonii 
în părțile depărtate ale pământului....

Domnilor! Școlele sunt focularele, is- 
vorele' culturei, ele sunt fundamentul sciin- 
ței, puterei, demnității și a bunei stări a 
tuturor poporelor! Și fiind-că școla e așa, 
precum e învățătorul, va să dică școla e 
oglinda învățământului: pentru aceea să ne 
nisuim din tote puterile a fi pătrunși până 
în adâncul inimei de chiămarea nostră cea 
atât de importantă, mărâță, der tot-odată 
și forte grea. Numai pătrunși de chiămarea 
nostră ne vom pute apropia de scopul dorit 
al nisuințelor nostre, de idealul educațiunei 
poporale; pentru aceea esclamă și S-tul 
apostol Paul în epistola sa cătră Romani 
cap. 12 v. 7. „Cui îi chiămarea serviciul 
bisericesc, să-l împlinescă acela, âr învăță
torul se se ocupe bine cu învățarea14.

Să urmăm deci acestui impuls înveță- 
toresc; să învățăm, să ne cultivăm neîn-

cetat! Mijlocele cele mai puternice întru 
ajungerea acestui scop atât de important, 
sunt: reuniunile învățătorescl și organele 
pedagogico-didactice.

Este lucru natural, ca omenii de o 
condițiune să se silâscă a se apropia unul 
de altul,' a-șl duce în deplinire lucrurile sfă- 
tuindu-se împrumutat, schimbând idei asu
pra cutărei întreprinderi, cu un cuvent aso- 
ciându-se conform devisei: „Unde-i unul 
nu-i putere la năcas și la durere, Unde-s doi 
puterea cresce și dușmanul nu sporesce44. 
De aci urmeză, că funcționarii, diregetorii, 
comercianții, măiestrii și alții de aceleași 
principii și cOndițiunl se constituesc în reu
niuni, în cari sub directiva numitelor re- 
gule seu statute fac sfaturi, lucră și dis
cută pentru înaintarea intereselor reuniunei 
și pentru cultivarea membrilor aceleia.

Nu-i mirare dâră, dâcă și noi, cari 
avem aceeași chiămare, crescerea și ins
trucțiunea poporului nostru, ne apropiăm 
unul de altul, ne formăm societăți învăță
torescl, convenim în adunări mai mici, sâu 
mai mari, ca să ne consultăm asupra mo
dalităților și a măsurilor ce avem a lua 
pentru ajungerea mai cu înlesnire și sigură 
a scopului, ce-1 urmărim, precum și pentru 
interesul cultural propriu al nostru. Folo- 
sele acestor conveniri sunt nenumărate. 
Insă-șl împrejurarea, că acolo convenim în 
număr mare, frați, cari toți avem aceeași 
sorte, aceleași lupte, aceeași stare materială, 
aceleași împrejurări, toți nisuim spre ace
leași scopuri nobile : ne fac, ca să așteptăm 
cu dor diua convenirei.

Așa reuniunea nostră archidiecesană 
în tot anul ține câte-o adunare generală 
în Blașiii, la care apoi ne schimbăm păre
rile, discutăm și ne sfătuim, cum am putâ 
să ne ridicăm la un nivel din ce în ce mai 
înalt și cum să putem ține pas cu desvol- 
tarea și curentul pedagogiei și al didacti
cei moderne. Toți cei ce suntem membri 
cutărei reuuiunl trebue să recunoscem re- 
sultatele binefăcătore, ce le aduce o astfel 
de asociațiune asupra singuraticilor.

Foile școlastice sunt interpretul cel 
mai fidel al vieței școlare, adecă al rela- 
țiunei dintre învățător și învățăcei, precum 
și al disciplinelor, modurilor și principiilor 
educațiunei și propunerei didactice. Acestea- 
sunt toț atâtea momente, din cari simțim 
baterea pulsului vieții școlare....

Revistele pedagogice efectuesc și o 
legătură salutară între școlă și public, care 
împrejurare își are fructele cele mai îmbu- 
curătore; căci putem fi convinși, că ins
trucțiunea publică va lua un avent și mai 
puternic, dâcă productele literare pedago
gico-didactice își vor putâ câștiga teren în 
cercul publicului mare. Astfel de servicii 
face și prețiosa nostră revistă „Foia Șco- 
lastică" înființată prin stăruința nostră a> 
tuturor. Să-o sprijinim deci din tote pute
rile nostre morale și materiale.........

Cu acestea declar adunarea de‘des->. 
chisă.

Toțl stătură cu gura căscată 
Ochii înholbându-șl cătră stele,
Păn’ ce Drăghici după o bucată 
De vreme suspinând cu jele
Grăi: „Hăi! mult mă tem d’ahasta, 
„Să nu cadă pe noi v’o năpastă14.

Drăghici era pe vremile acele 
Cel mai bătrân din cetele tote,
Care prorocea, bune și rele,
Ce se întâmplase în țâră și prin sate: 
Toți pe acesta ca pe un proroc mare 
Ascultau cu multă încredințare.

„Autjit’am44 — dise el odată — 
„Dela Dada: D-deu să-l ierte!
„Că mare nevoiă are să pată, 
„Ba și cu morte va să se certe 
„Ahăl, p’a cui cap să spurcă doră, 
„Ori croncănesce un corb sâu cidră.

„Pentru ahaia vă luați aminte, 
„Ca nu cumva dirept ha bătae, 
„De care vă sfătuiațl înainte, 
„Lui Guladel bine să nu-i pae, 
„Și pin’ hastă arătare cerescă 
„Vrea de primejdie se vă ferâscă".

Er Neagul judecător subțire
— Cum avea năravul câte-odată — 
La densul cu ciudosă zîmbire 
Căutând grăi: „Dâr ian mai încâtă 
„Badeo Drăghici a prorocî rele 
„Și-a ne mai descânta tot belele!

„Ahaia noi seim și fără tine, 
„Cumcă hălui p’acui creștet șede 
„Un corb sâu cioră, nu-i merge bine;
„De-ai vorbi tu la nisce cirede 
„De boi, lesne ți-s’ar crede doră, 
„Dâr noi n’am mâncat cepă de ciora“....

Vitejii de odinioră.
O bună gândire a poetului Undai Deleanu, plină 

de învățături pentru noi.

Unde sunt vitejii cei din dile?
Eroii cei -cu multă virtute,
Care trepăda sute de mile
Prin streine țări și nevădute, 
Luptându-se cu lei și gligani:: 
Curățind pământul de tirani.

Aceia nu sufereau strîmbătate
Celui nevinovat a se face,
:Și mântuiau nemuri apăsate

Din jugul și manile prădace 
A crudei robii; — âr nici-odată 
Pofteau pentru acestea vre-o plată.

Ah! căruntă vechime cinstită! 
Unde-s a tale sfinte tocmele?!
Câtă urgie acuma lumea întărită, 
Și o înâcă în cel noian de rele!
Perit’a credința cea bătrână; 
Viclenia pe dreptatea îngână.

Der ce vinuesc eu vremea? care 
Nu lucrâză fără numai pate, 
Martoră fiind și mustrătorea 
Faptelor nostre mult rușinate, 
Pentru cari, omule, însu-țl ești de vină, 
Căci închidl ochii și fugi de lumină.

Ceru-țl dede minte și virtute: 
Aceea: întru întunerec să-ți lumine, 
Acâsta: la nevoiă să-ți ajute.
Aceea să-ți arete rău și bine 
Și cărarea cătră fericire;
Acâsta să frângă lanțul de robire.

Er tu cu aceste daruri alese 
CovârșescI însuși a ta stricare, 
Mintea ta lațuri neîncetat țese,

Ca să te încurce fără scăpare; 
Și ca mai lesne se te supună: 
Vîrtutea-țl dai la tirani în mână.

Aceștia apoi te apasă ’n țărînă, 
Nice-țl dau se mai cauți la nălție, 
Ou rîs amar vaietu-țl îngână, 
Și lanțuri a săruta te îmbie: 
Ah! cine acu din aceste tote
Ome ticăldse te va scote ?

Au doră cea mole de-acu junie ?' 
Ce nu a învățat alta nimica
Făr’ a vena după libovie,
A măestri gâlcâvă si intrigă;
A trândăvi pe divan cu lene 
Și a căsca gurile prin dughlene,

A se împodobi cu gingășie 
Mai alesă decât o femeie,
A-șl băga în haine orl-ce avuție; 
Aceste sunt faptele holteie 
A coconașilor de neam și de viță 
Din jupânl, păn’ la cea mare spiță.

Aceștia sciu numai între cocone 
Și din gură a-șl lăuda hărnicia,.
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POVEȚE.

Cum putem ajuta găinilor, 
care one greii? Adesea se întâmplă, 
că găina greu se pote mântui de 
oul seu. E forte priincios în cașul 
acesta a purcede în următorul chip: 
Matul se se ungă pe dinăuntru cu 
puțin uleiu, er pe din afară se se 
presare. Procedura acesta aduce suc
ces bun și la porumbi.

f

*
Crescerea puilor de găină 

idrna. Mulți gândesc, că a cresce 
pui erna e forte greu. Nu-i tocmai 
așa, căci cu puțină răbdare și îngri
jire mai cu semă gazdelor, cari au 
cuine mari seu grajduri căldurose, 
li-e forte ușor a-i cresce, ca puii se 
nu degere și se fiă hrăniți bine. In 
multe locuri se pot alia pui de fript 
în luna lui Martie, Februarie, ba și 
în Ianuarie. Crescerea puilor pe 
acolo e următorea:

In septemâna primă le dă urluială 
(făină grâsă) fiertă în apă mestecată 
cu lapte; mai pun și oue fierte bine 
și sdroburi de mâncări. In septe
mâna a doua le prăjesc grâu, orz 
și cucuruz fiert, urluială mestecată cu 
gheoce de ou și făină de âse arse. 
De beut le dă numai apă curată. 
Mai târdiu ceva îi ține numai cu 
grâu și cucuruz uscat; der sdro- 
burile le dă neîntrerupt, căci de 
aceste cresc puii mai tare. Când au 
ajuns pănă la 3 septemâni, atunci 
îi nutresc cu verdețuri; ca de pildă 
cu fruncță de varză, morcovi și al
tele. Deci cine vre se crescă pui 
iute, trebue se bage de semă, ce le 
place lor mai bine și acea mâncare 
se li-o dea îndestul.

*
Căciula și pălăria. Din timpuri 

vechi s’a gândit omul se-și acopere 
capul cu ceva. Măcar că natura a 
avut grijă se-i dea perul, care-1 pote 
feri de relele vântului, căldurii, fri
gului, omul a simțit și simte nevoie 
se nu se lase cu capul descoperit. 
La noi se întrebuințeză diferite aco- 
pereminte de cap: la oraș pălăria, 
la țâră căciula. Soldații portă chipi- 
url;. âr de cât-va timp s’au obicinuit 
copiii se umble cu șepci. Doctorii 
spun, că cea mai rea din tote e că
ciula, fiind-că se lucrâză din pele de 
die — vorbim de săteni — și astfel 
e grea, ține prea tare cald la cap 
și face pe om se sufere de dureri 
de cap și de ochi. Pălăria e mai 
bună, pentru-că nu e așa grâsă nu 
ține așa cald, și avend margini, îți 
apără și cefa și ochii. Nu e vorbă,

Er la fruntea vre-unei legione 
Unde împroșcă glonțele cu miia, 
Văileo săracii! cum li-ar ii greță! 
Cum le-ar fugi sângele din față.

Un coif în cap, o sabie în mână, 
Un piept neînvins, un scut în stânga; 
Inimă și virtute română,
Aceste numai pot se frângă 
Lanțul robiei tale cumplite
Poporule al meu, de tot umilite!

Pănă nu va fi cea mai întâie
A coconilor îndeletnicire 
A armelor înaltă măiestrie, 
De patrie ferbinte iubire, 
Nu vei pute tu se-țl vii la tine, 
Să gustezl libertate și bine.

Alta era junia română
Pe vremea lui Vlad-Vodă, ce frânse 
Tabăra lui Mohamen păgână 
Cu virtute și bătaie adinsă, 
Der a perit acea voinicie:
Și tu gemi supusă o Muntenie! 

pălării sunt de multe soiuri. Pălăria 
tare și înaltă pe care o portă oră
șenii (joben, giuben) este negreșit 
forte rea; ceva mai bună decât pot
capul (fiind-că are margini), dâr, des
tul de vătemătore prin faptul, că e 
tare și grea. După câți doctori am 
întrebat, am aflat, că cele mai bune 
pălării sunt cele moi, cu margini largi 
de tot. Pentru vară sunt bune pălăriile 
de pae, der tot cu marginile largi.

(,,Alb.“)

MULTE ȘI DE TOTE.
Ware jpiciore.

Archiducele Frideric, comandantul 
corpului de armată din Pojun, ținând cfi- 
lele aceste obicinuita revistă militară în 
raionul corpului său de armată, ’i s’a în
tâmplat cu acâstă ocasiune următorul cas 
hazliu :

Archiducele, ținând ultima visită în- 
tr’o casarmă, întrebă pe un recrut să-i spună, 
arătând spre păretele unde atârna tabloul 
archiducelui în rangul de locotenent-mareșal, 
că cine e acela?

Soldatul deveni confus. Se uita când 
la archiduce, când la tabloul de pe părete. 
Intr’un târdiu îșl deschise gura și dise naiv: 
„Că ddră acela ești d-ta!u

Archiduoele nu s’a mulțumit cu atâta 
și a întrebat pe recrut, că ce deosebire află 
între el și tablou. (Se ’nțelege deosebire 
de rang, deorece acum archiduoele portă 
rangul de mareșal).

Sărmanul soldat se căsnea mult sâ 
afle și cea mai mică deosebire. Oficerii din 
jurul archiduoelui se sileau sâ-i ajute re
crutului, arătând cu mâna spre guler, dâr 
înzadar. De-odată îi vine ceva repede în 
minte soldatului și d’ce cu față senină: 
„Deosebirea este, că cel de pe părete n’are 
picibre!“ (Tabloul înfățișâză pe archiduce 
numai pănă la genunchi).

Archiducele dimpreună cu suita sa 
isbucni într’un rîs, părăsind pe soldat, care 
rămase ou gura căscată, mirându-se, de ce 
ore rîd așa cu poftă.

»

Un moment de fericire.

In Paris se vorbesce mult de o aven
tură a renumitei dansatore Cleo de Me- 
rode.

Frumosa domnișdră se preumbla într’o 
<ji pe „Bulevardul Oapuoinilor*  din Paris c’un 
tînăr aristocrat. De-odată un munoitor se 
repede asupra damei și o îmbrățișeză stri
gând: „Aici e scumpa mea!“ însoțitorul 
damei începu să lovâsoă cu bastonul în cap 
pe munoitor, dâr nici acesta nu-i rămase 
dator și-i dădu nisoe ghionturl în coste de-1 
răsturna. Muncitorul începu să sărute pe 
frumosa domnișâră, care striga după ajutor. 
In urmă trecătorilor abia le succese să de
țină pe amoresat și să-l transpdrte la prima 
stațiune polițienâsoă din apropiere. Când 
munoitorul a fost întrebat, că ce scop a 
avut prin acel atentat, el răspunse liniștit: 
„N’am avut nici un scop deosebit, decât 
oa să ml petrec și eu un moment fericit. 
Deja de mult timp iubesc pe aoea domni- 
șoră și ml-am propus, că la proxima oca
siune o voiîl săruta. De ce să n’am și eu 
puțină bucuriă? Acum, după-ce am săru- 
tat’o, sunt liniștit“.

Judele a ordonat să fiă arestat mun
citorul amoresat. D-șora Cleo de Merode, 
totuși având inimă bună, s’a dus în per- 
sonă la poliția și a cerut să-i libereze 
adoratorul.—Gurile rele vorbesc, că Gaspar- 
din, astfel se numesce aoel muncitor, a 
fost anume pus să faoă prin acâsta reclam 
d-ș6rei Cleo. — Mai soii, că nu?

Prognosa timpului.
(X)-u.pă călixicla,rvi.l oăpit. Spăxios-ut.)

Săptămâna din 3—9 Iunie: ploios va 
fi din 5 — 7.

Săptămâna din 10—16 Iunie : ploi 
vor fi în 12, 13 și 14.

CăleixdaxvLl septemanei.
MAI. are 31 dile. FLORAR.

țiilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dam. 21 Const, si Elena 3 1 ț Ros. Eras.
Luni 22 Cuv. m. Vasili0 4 21 Ros. Karp.
Marți 23 Cuv. păr. Mihail 5 Bonifațiu
Mere. 24 Simeon 6 Roberts
Joi. 25 f Afl. can. sf. loan 7 Lucretia
Viner 26 S. apost. Carp. 8 Ep. Medard.
Sâm. 27 S. m. Teraponte 9 Felice

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 1 Iunie 1900.

Mesura 
sâu Calitatea.

Valuta 
în

greutatea Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 12
77 Grâu mijlociu . . . 11 60
77 Grâu mai slab . 11 20

Grâu amestecat 9 60
77 Sâcară frumosa. . . 7 40
77 SScară mijlocia. . . 7 —
77 Orz frumos .... 7 —

V Orz mijlociu. . . . 6 60
71 Ovâs frumos. . . . 5 40
77 Oves mijlociu . . . 4 80
77 Cucuruz.................... 8 80
71 Mălaiu (meiîi) . . . 8 20

Mazăre........................ 14 —
Linte ........................ 19 —

77 Fasole........................ 10 —
77 Sămânță de in . . . 24 —
71 Sâmânță de cânepă . 9 —
n Cartofi........................ 3
71 Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . — 88
71 Carne de porc . — 96
7) Carne de berbece. . — —

100 kil. Său de vită prospăt . 50 —
Sâu de vită topit. . 72 —

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 30 Maiu 1900501

Cuali
Semin i e tatea Prețul per

per 
Hect.

100 chilograme

dela pănă la
Grâu Bănățenesc . . . 80 8.— 8.20
Grâu dela Tisa 80 S.C5 8.15
Grâu de Pesta • • • . ' 80 7.95 8.05
Grâu de Alba regală . . 80 7.95 8.10
Grân de Bâcska .... 80 — —.—
Grâu unguresc de nord . 80 — ,-r- —,—
Grâu românesc .... 80 —.— —*—

Cuali-
Semințe vechi Soiul tatea Prețul per

ori noue per
Hect. 100 chilograme

dela pănă la
Secara. . . 70—72 7.10 7.25
Orz .... nutreț. . 60—62 6.80 7.—
Orz .... de rachiu G2—64 5.90 6.10

. Orz .... de bere . 64—66 5.60 5.80
Ovâs . . . 55—60 5.- 5.30
Cucuruz . . bănățen . 75 —
Cucuruz . .
Cucuruz . .

alt soiu .
» n

73 —.— ——

Hirișcă . . r>.—- 5.30
Producte div. Soiu 1 C u sul

dela pănă
Săm. de trifoii! Luțernă un gur. QJ —

„ transilvană !l —.— —.—

71 „ bănățenă «î
7) „ roșiă &J) —.— —.—

Ulei de rapiță rafinat dupl u 0
H — —

Ulei de in . . ■H
(1 —.— —.—

Unsore de porc dela Pesta 0 54.— 54.50
77 77 dela țeră . 0 —

Slănină . . . sventată . rd 45.— 46.—
Prune . . . . diu Bosnia

0
18.75 19.-

71
Lictar .... Slavon și Serbia 0

rl 18^50 19 A
din Serbia în s. H 16.50 17.—

Nuci . . . • slavon nou U
Pi —,— —.—

Gogoși. . . • serbeso H —
7? dm Ungaria . . —.— —.—

Miere . ... ungarescl. 0 —.— —.—
sârbescl . —.— ——

Ceră .... brut . . —.— —.—
Spirt .... Drojdiuțe de s.

Tergul de rîmători din Steinbrucli.
Starea rîm.ătorilor a fost la 29 

Maid n. de 49,458 capete, la 30 Maiu n. au 
întrat 1035 capete și au eșit 223 capete, ră
mânând la 31 Maiu n. un număr de 45,270 
capete.

Se noteză marfa ungurescă : veche 
grea dela 96 —98 fii. marfă ungurâscă 
tînără grea dela 102 —104 fii. de mijloc 
dela 100 — 102 fii. ușoră dela 98—100 
fih — Serbsscă: grea 98—100 fii., de 
mijloc 96—98 fii. ușoră: 92—94 fii. 
kilogram.

Cursui la bur>sa dm Wâena.
Din 1 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................116.10
Renta de corone ung. 4%. • • ■ 91.50
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . 119.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4'/2°/o • 99-50

Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 115.75 
Bonuri rurale ungare 4% .... 91.20 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii......................1?9.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.75 
Renta de argint austr...................... 98.—
Renta de hârtie austr............................ 97.80
Renta de aur austr............................. 116.25
Losuri din 1860.................................  125.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.60
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 722.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 718.25 
Napoleondorl...................................... 19.27
Mărci imperiale..............................118.32V.J
London vista. ................................. 242.20
Paris vista.......................................... 96.27 */2
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.15
Note italiene....................................... 90.15

CuipsuS pieței Krașow.

Din 1 Iunie 1900.
Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

19.— Vând. 19.04
18.80 Vând. 18.84
19.24 Vând. 19.28
11.30 Vând. 11.40

127.— Vând. —.—
58.50 Vând. —.—
10.72 Vând. —.—

100.- Vând. 101.-

Proprietar: Dr. Aurei fâureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Stator
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Subscrisul are oubre a aduce 
la cunosciuța tuturor doritorilor,car e 
vreau a lua în arendă pe termin de 
3 ani hotelul meu propriu cu etagiu 
sub firma „Hotelul Transilvania41, 
aflător în strada principală, locul cel 
mai favorabil. Hotelul are 11 odăi. 
Condițiunile sunt următorela:

1. Subarendatorului se predau 
tote odăile mobilate afară de uten- 
silele, ce se recer la un hotel, adecă 
albituri etc.

2. Hotelul se dă respectivului 
subarendator gratuit.

3. Tote soiurile de beuturl le 
predă proprietariul pe lângă percen- 
tele obicinuite.

4. Ouhna de mâncări se predă 
subarendatorului.

Informațiuni mai amănunțite se 
pot lua verbal la proprietarul ho
telului, Nicolae Lupu, comer
ciant în Zernești, la care sunt a-se 
adresa și ofertele.

Nicolae Lupu,
comerciant.

Mijloc de casă folositor! 
Marca legal înregistrata.

Do mult ași fi 
mort, decă nu 
șl fi întrebuin
țat r on urnitul
fluid Elsa. Aces
tui fluid am se 
mulțumesc vi- 
6ța, scrie Râcz 
Zsigm. Foldes.

O descriere a- 
devorată. Mis
terul unul om bă
trân se trimite 
gratis, după pri
mirea de 10 fii. 

porto.

FLOTOOL 
ELM FELLER 
care are un efect mi
raculos și probat de 
autoritateasanitară,fo- 
losesce la cele mai 
multe morburi, între
buințat atât estern, 
cât și intern, așa :

La friguri, junghiuri, podagra, reuma, tuse, 
tronă, durere de stomach, disenterie, dureri de 
pept, cap, dinți, greță, durere de ochi etc. etc.

Prețul 12 sticle împreună cu instrucția 5 co
rone, 24 sticle 8 cor. 60 fii., 48 sticle 16 cor. 
Trimite franco cu rambursa său după primirea 
prețului singur producentul

EUGEN V. FELLER 
farmacist la „Heiligen Dreifaltigkeit1* în Stubica 

Nr. 135. (Comitatul Agram)
Fie-cărui sunt de reco

mandat 

Pilulele-Rabarber 
ale lui 

F e I î e r 
marca „E L S A“. 
efect sigur și fără

•i

O istoric forte 
interesantă 

din viață Mis
terul unul om 
bătrân so trimi
te gratis, după 

primirea de 
10 filerl porto.

„Ori și cui voiu 
spune și scrie, 

că numai
„Fluidul Elsa“ 

mi - a scăpat 
viața44, scrio 
ifj. H. Szabo 

Istvăn în 
Pâkozd.

cu 
Au 
dureri de mistuire, câr
cei, constipațiă,limbrici, 
anemie, gălbinare etc.

Mari efecte vin- 
decătore!

1 Sul (6 cutii împreună cu inscripț. franco 4 cor. 
Depou principal în Budapesta la farmaciile : 

Torok Jozsef, Kirâly-u. 12., Zoltân Sela, N.-Ko- 
rona-u. 23.
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■-S- <-A se întreba la Restaurantul Schmîdt ,,EllSeuni.

cea mai bună și mai ieftină cate^j precum și cele 
mai bune be&at&arB, si mâncări calde să peca»

* s □

Kufet în ori ce timp.
IMâaB’dle și diare internaționale.

Sa8a dela i.^etl©wie e fbrte potrivită pen
tru arangearea de banchete și de nimțL

Se află tot-deuna păstrăvi prdspeți, 
—sses caș i»B*ețsiri  scăpate. es~—

Serviciu solid și cu cea mai bună îngrijire.

Femeile din Viena muițumi 
în prima linie întrebuințărei celei mai plăcute, renumitei și 

cu deplin efect
Fasta Pompadoor*  

inventată de fericit med. Dr. A. RIX.
Cine se folosesce de acest mijloc, capătă o colore sănăidsă 

a feței, teint frumos fără încrețituri pănă la bătrânețe, depăr- 
teză pistruie, pete de ficat, bubat, coși, roșeță și tote necu
rățeniile pielei, despre ce se garanteză, seu se dă bani îndărăt. 

S’a aplicat acâsta pomadă, de persone distinse, artiști etc., deja de 40 ani, 
ce se pote dovedi cu atestate și epistole de recunoscință. Cea mai bună dovadă 
de bunătate și efectul ei est", că esistă de 40 ani și în intervalul acesta sute 
și mii de mijloce pentru frumsețe seu inventat și erăși au dispărut. Prețul unui 
borcănel pe 6 luni 1 fi. 50 C1‘. Sul de probă bucata 50 cr.

PritranorlniBB'1 dă pielei o albe ă ca laptele, care române și după ce se 
rugiip(WUUt spală fața. Un flacon original 4 fii. 5® cr.

Pompadour săpun 30 cr. Pomnatlour pudră roșa creme albă B 63. 25 cr.
A se adresa cu coniiență la WILHELMINE RIX Dr. Wwe SOHNE (Anton 
Rix & Bruder), WIEN Praterstrasse Nr. 14. — In Budapesta la IOSIF 
TOROK Konigsgasse Nr. 12, în Brașov la VICTOR ROTH Farmacia ..la urs“ 
lângă teatru, la TEUTSCH & TARTIiER. — Pa chetele sunt plombate. 7—9,889.

Kathreiner
e veritabil numai în cunoscutele

succes crescând.

Nici odată însă deschis on în pachete imitate

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

925.20—40

2.75, 3.70, 4.80 din stofă bună
6.— și 6.90
7.75

Un coupon de metri 3.10 iun- ( fi. 
gime pentru un costum corn j tL 
piet roc, pantaloni și giletcă ) [) g 

costă ramai | ’

mai busiâ 
fină 
mai lină 
forte fină10.—

Un coupon pentru costum de salon fl. fi®.— cum și stofe de pardiseuri, Lo» 
den pentru turiști, Kamgaris fln etc. etc. — Trimite cu prețurile lubricei re- 

| numita și cunoscută ca solidă si reela fabrică de postavuri 

I SIEGEL-IMHOFin
—ssa Mostre gratis și franco. •'533 Liferație conform mostri se garanteză. sas —

/SA, Avantagiile clienteli private, a comanda direct la firma de sus, sunt mari.

fir./Vy

au pachet at în pungi (tocuri) 
bii nsimaii m sti©?

nmneie ^acfiaesiâsâo’) 
ajutorul cel mai Pun și radical 
contra plagei a orî și ce insecte.

Se aflâ de wendare: în Brașov: La Domnii 7. L. et A. Hesshaimer, 
Heinrich Zmz, Dimitrie Eremias nepoții, Emil Por, Karl Irk, Julius Muller, Carol 
Schuster farmacist, Teuisch et Tartler, N. Grădinar, Eduard Kugler farm., Julius 
Hornung farmacist, Heinrich G. Obert, Ferdinand Jeltclius farm., Victor Poth farm., 
Karl Harth, Rudolf Stingi, T. Kelemen farm., W. Sfadlniilller, Lazar (S' Verzar, Henrich 
Petersberger. în Fiigaraș: La Domnii: Înham P. Hermann, R. G. Romnnțianu, 1. 
larosch. Hemrich Schul, Alexander Nehrer, Iacob Fleissig. în Cohalm: La Domnii: ■ 

; Ernst Wolff, Eduard Victor Melas, și undent.’ n t a fi ș it topi c u f. e.

L.. . ....'nA

cu scopul de ale reduce.

Cafeaua de malată Kneipp a lui Katnreiner
este cel mai gustos, unic sanetos și tot odată 
cel mai ieftin surogat la cafeaua de boane.

Cafeaua de malată Kneipp a lui Katnreiner 
se bea în sute de mii de familii cu plăcere și

Cafeaua de malată Kneipp a lui Katnreiner 
suplinește în modul cel mai bun cafeaua de
boana acolo, unde din considerații sanitara

aceasta e oprita de medici.

Z. rumănisch LUb.


