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Toate conferințele acestea, afară de una, 

sunt de-ale învăţătorilor cari-au cerut înainta-“ 

sea pe loc. Dintre mai niulte, câte s'au trimis 
la Minister, am ales pe acestea cari mi s'au pă- 

aut mai complete şi rai bine scrise. Am cău- 
“fat să alcătuiesc, dupăcura am putut cu subiec- 

_ tele:tratate, un ciclu care să cuprindă cestiu- 
„nile cele mai aprapiate de nevoile ţăranului, - 

Dorinţa d-lui Ministru Haret a fost să deă 
învăţătorilor un „manual” de conferințe mo- 

dele, limpezi în expunere şi pe înţelesul ob- 
ştiei, ca să le înlesnească astfel putinţa de a 

"şti ce şi cum să vorbească sătenilor în întruni- - 
tile cercurilor culturale. Mulţi: dintre învăță- 
tori, de vre-o câţivă âni încoace, s'au străduit 
cu multă bunăvoință să deă poveţe ţăranilor - 
Duminica şi sărbătorile — de-aici au şi înce- 
put Cercurile culturale, organizate până la un 
punct de sine-și și sprijinite apoi de Minister, 
— dar ci trebuiau :să-și adune cu greutate cu- : 
'noștințele, să le :sistemizeze pregătind con- 
ferințel€. Multe dintr'acestea li se dau acum - . 
de-a pata. .. e Ia 
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Cine a urmărit activitatea : Cercurilor .cil- 
turale ştie că lupta lor cea dintâiu a fost 
contra alcoolului. Dintr?asta:apoi cu încetul ar 

„pornit o „luptă contra risipei, făcând propa- ., 
gandă pentru înființarea de bănci ezonomice.  “* 
Lupta contra alcoolismului ma dat rezultate, 
pentru muite și multe cuvinte, dar din propa- - 

“ ganda contra risipei a ieșit un lucru vrednic de 
„mândrie: băncile populare. Acum toată aten- 
"țiunea- Cercurilor culturale e îndreptată spre 

„îmbunătățirea agriculturii, a uneltelor şi.a fe- 
- iului d& muncă, spre îmbunătățirea vitelor 'şi- 
„Cultura zarzavaturilor, şi — ajutate şi de şcoa- 
lele de agricultură — e ziădejde că ele și-aici 
vor aduce un folos mare și, poate, chiar O por- 
nire- a învățământului primar pe o cale mai: 
practică -și singura potrivită :neamului nostru, 
ca unui neam de păstori şi plugari.. .... ş 

Acestea sunt cele trei puncte de căpetenie f 
din activitatea Cercurilor! culturale. Pâralei, |! 
ele au căutat să deă poveţe și pe partea-niorală 
şi higenică, civică şi patriotică. Rezultatele a- 
cestora nu se văd, e adevărat, câ la băncile 
populare, dar cine să ceară învăţătorilor să în- 
drepteze lurea cu imărul şi în. câțivă ani să 

„ schimbe.faţa țării româneşti ? Ei imuncesc des- 
„tul şi de toate, și totuşi lumea e ispitită. 'a 
crede că ei nu îac nimic. Pacostea. cea mara n | învăţătorilor este faptul'că cunoștințele absol- , ! .„. venţilor de școală primară se evaporează iute, „iute, aşă că aceştia intră îzi cazarmă analfabeți 

„Și aşă rămân toată viata. E trist faptul, dar - 
fiindcă se întâmplă, mai mult ori măi Duţin,. în toate ţările, vina este a învățămîntului, aua. . 

  

« 
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învăiitorilor cari trebue să -se ţie de pra- 
“vilele date. Nu se vede nimic pe urma învăţă- 
torilor, strigă lumea. E părere, Fiindcă activi-- 
tatea lore împărțită într”o sută de direcții, re- 
zultatele se văd puţine când le privești” “răzle- 

ţite. Suma tuturor e însă mare, și cine o caută . 
cu bunăvoință şi cu pricepere, o vede. Dar 'ce 
vrem să ne facă învățătorii așă ca să vadă şi. 
cei miopi ? Să me facă peste noapie, cărând cu. . 
pumnii, un Ciahlău în mijlocul Bărăganului, 

- ori sabată Dunărea ca să curgă de-alungul 
Moldovei ? Poate atunci le-am recunoaște mur 

“ca. Poate atunci, şi nici atunci“! po 
* Bibliotecile. populare apoi şezătorile şcoalele 
ce adulți. şi Cercurile culturale. au să îndrep- 
teze şi starea asta. Așă sperăm, căci suni -încer- 
cări. Ele, pentru cunoștințele absolvenților, 
vor să fie nu numai un capac care să î împiedece 
evaporarea, ci şi o alimentare continuă a lor. 

„Voinţă este, dar îndrăptările şi vindecăr ile cer 
up Pa | Ne , 

7 . . A ?



Ingrijirea vitelor de muncă . | 
N de, Aadrlescu, înv, în Beilic, Constenţa - ) 

  

Fraţi săteni, | N 
* Bună ziua şi bine-văn găsit sănătoşi! 

i „Ne înfățișăm iarăşi înaintea d-voastră, cu A .. A o... - . . 4 „sfaturiie și îndemuurile ce vi le credem. folosi- 
-* toare. Mulţi aveţi copilaşi la școală, şi tot la 

n ra 

școală ne-am adunat că să vă povătuiin lucruri - “ 
„bune și. de folos. Suntem în luna-Februarie, 

„Sau Faur, dupăcum îi mai ziceţi, şi dacă tim- | 
„+ pul va îi călduros încurând veți începe munca. 
"câmpului. Ce bucurie veţi simți în sufletul 
„d-voastră când la aerul cel curat și la căldura. 
„cea înveselitoare a primăverii, :veți cântă pe. “lângă boii înjugaţi la plugul. ce vă răstoarnă - » pământul în brazde negre ! Plugăria, această. “comoară siântă, moştenită prin veacuri dela. strămoșii noștri, fost Şi este cea mai de căpa- 4 tenie. îndeletnicire a neamului. nosiru, Dir  Plugăria se face cu vite, și fără ele nu nuzăi - că nu am puteă ară pământul, dar n'am: butea face nimica, ba zău 'că man putea! nici să.
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trăim, Gândiţi-vă, cu ce ar ară omul pămân- 
tul, dacă mar fi boul şi calul? Cu ce s'ar în- 
destulă casele noastre, dacă n'ar fi blânda va- 
că, nevinovata oaie şi lăptoasa bivoliţă? Vi- 
tele. deci sunt ajutoarele și tovarășii noștri -. 

de muncă, și dacă ele:nu 'vor fi. îngrijite de - - 
noi, pe cari Dumnezeu ne-a lăsat stăpânitorii 
lor, apoi nu numai că vom fi nevrednici a 
ne numi făpturile lui,:dar singuri ne-am.aduce: 
răul în traiul nostru." Vitele_ pe cari.-le între- 
buinţăm la munca de toate zilele sunt boul şi- 
calul, iar în unele comune se mai poate adă- 
„ogă bivolul și măgarul Să” vedem acuma ce .. 
îngrijire trebue să dăm acestor vite, ca ele să! 

- ne folosească.: ': ... - i 
De câte ori 'n'am' văzut pe ulițele cele sin- 

guratice ale satului nostru câte un biet bou, 
mergând încet și cu baliga uscată pe şoldurile 

„lui? Şi-apoi de câte ori nu .vi.s'a întâmplat la: | 
plug -să vă cadă boul pe brazdă? V'aţi su-: 
părat poate, aţi. bătut, și numai când v/aţi : 
încredințat,că nu mai poate, atunci lPați slobo- 
zit. Privitu-Paţi şi gânditu-vați dacă acel boi 
nu trage din nărav, ori-din neputere? Dacă e . 

- din nărav, atunci lucrul e mai ușor, căci m'a- 
"veţi decât să-l schimbaţi ; iar dacă e din. lipsa 
de putere, trebue să-l hrăniţi şi să-l îngrijiţi la: 

- timp. Dar noi Românii avem o zicătoare: por-. 
cul nu se îngrașă la Crăciun. Tot astfel. și cu 
boul; nu când a căzut pe brazdă să-l hrănim, 
ci de cu bună vreme trebuiă bine îngrijit, ca 
să aibă putere. PI a e 

„ Ce bine mi-ar păreă mie, şi ce mare folos. 
„ați axei d-moaotră, dacă aţi îngriji de. vitele .
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de muncă. în “chipul “precuin vă. voi povățaa 
cu astăzi. Să î incepem mai întâi cu locuința sau 
cu coşarul lor. Toţi aveţi coșare în care ţineţi, 

mai ales” iarna, boii. la un loc cu caii; dar.“ 

e 

foarte puţini. le aveţi şi le ţineţi aşă cur îre-: 

tăgădui, că la acei puțini, boii stint mai înăpâr- 
iţi, m mai frumoși şi mai tari : câte 4 în loc de 

3? 6 sau Sia plug; asemenea caii, mai grasi şi 
mai iuți şi mai mândri, pi - 

"bue să. fie. Şi apoi, singuri. d-voastră nu. veţi 

: Când voiţi să faceţi coşariul, alegeţi: sau fa. 
E ceţi mai întâiu ca . locul: să fie sănătos ; să nu. 

„-: “fie nici umed şi':nici prea jos 'ca să se adune 
E pe el apa de. ploae. Umezeala: îmbolnăvește vi- . | 

tele şi, înloc să le deă putere, le slăbeşte. Fie 
- din neavere, fie din deprindere, făceţi un. Sin- 
gur COŞar pentru toate vitele mări, ca boi, cai 

- n<ți în staul cu oile ; aceasta însă nu var impie- 

tinere îi trebue 4 metri şi, uneia. mai. mare 6 
luaţi numărul de mijloc 5 metri și înmulţin= 

„„lică să păstraţi o regulă la facerea unui. CO- - 
az, iar. această regulă” ar'fi şi folositoare vi- - 
telor şi frumoasă pentru adevăratul gospodar. 

Dupăce. aţi -ales “locul, care e bine să Ale 
spre miază-noapte de. casa în care locuiți, ap 
faceţi-vă socoteala câte vite aveți şi câți me: ri 

p 

> 

du-i cu rumărul vitelor e- l aveţi văvadarună- 

şi bivoli, afară de. bietul măgar, pe care îl. piată 

pătrați vă trebue în coșar. Dacă'unei vite imai | 

rul metrilor pătraţi ce trebue să fie înăuntru co- : 
șaruiui. Dacia:eastă so:oteală nuo puteţi făce, i 

„apoi mergeţi la învățător ori la“ preot să' vă 
spite ci, ba: bucuroși. ei'vă vor măsură A Chiar
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| și "ocul. Dupiăaceia, faceţi coșarul după pu 
tere: diii cărămidă ori de gard lipit cu Pă- 
mânt; înălţimea î însă să fie de cel puţin 4 Me- | 

“tri, căci şi vitelor, ca şi nouă oamenilor, je 
"trebue aer îndeajuns. Acoperişul să fie cât se 
„poate de ridicat, ca apa să se. poată scurge cu. 
înlespire. Uşa să fie de.cel puţin 2 mefri în 
lungime şi 11/, în lărgime. Lăsaţi obiceiul de 
a face coșarul fără ferestre, ori cu-o fereastră 
mică, pe cuvânt că iarna să le fie cald vitelor.. 
Căldura fără lumină-le face rău. N?aţi văzut 
d-voastră, că chiar ceapa-ori varza, când înver-: 
zește în beciurile sau pivnițele noastre, încă 
îşi îndreaptă mugurii cei verzi spre ușă și fe- - 
reastră ? Lumina dar în coşarul vitelor e tot 
„așă de trebuincioasă ca și în casa noastră. Lă-: - 
sați dar niai multe ferestre, lungi de un metru 
şi largi de 80 centimetri, și să fie făcute astfel 
ca să se. poată deschide. ori decâteori.va fi ne- 
voie. Ferestrele să se: facă însă în: partea de 

„Susa păreţilor, ca lumina să nu le vie vitelor. 
- drept în ochi. lar dacă voiţi să le fie cald, nu 

lăsaţi coșarele fără de podină; podiţi- le cu ce 
„vă dă mâna şi lipiți podina bine, şi ca să ţină - 
cald,. şi ca să puteți păstră: nutreţ pentru câte- 
vă zile în timpurile viforoase. De aveţi mij- . 
loace, podiţi pe jos cu scânduri ; iar de nu, pu-. 
neţi pământ. ori lut galben şi, bateţi-l bine... 

„Ori din ce ar fi podeala de jos, înclinaţi-o 
“dela. iesle 'spre mijloc, cu “n centimetru pe 
„metru, ca să se poată scurge | udul şi astfel aş-.-- 
ternutul vitelor să rămână. curat. Vă veţi miră, 
oameni buni, dacă v/aş spune că coșarele să 
le şi văruiţi ; dar faceţi ceiace vă povăţuiesc, 

= 
A
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„îşi Yeţi vedeă cât de frumos stau ele pelângă 
„| casele d-voastră, şi. de. ce sănătate se bucură: 

a
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“vitele ce sunt într'însele. ... 
„4  Dupăce.aţi isprăvit coșarul; despărțiți în- 
“lăuntrul lui ătâtea locuiri de câte, 4, 5 și 6 me-: 

=. tri, câte vite mici, mijlocii şi mari,-aveţi de a- 
"dăpostit. E Sa E N 

"Ca să vă puteţi curăți cu ușurință. coșarele, 
„aveţi obiceiul de.a pune ieslele la părete. Nu . 
e rea această deprindere, dar ridicaţi-le. dela . - 
pământ ded metru la căi, și de 1/, metru la bi- 

„"voli. şi boi. Intre cai puneţi câte un drug, ca 
să nu se bată; acest drug legaţi-l la- un capăt 

„ deiiesle, iar la celalt de un stâlp bine înţepenit - 
dinapoia calului. In acestestâlp: puneţi toate 
lucrurile. de trebuinţă calului: hamurile, hă- 
țurile, trăistele şi altele. Ce frumoasă. regulă - 
este aceasta, și ce de:grabă înhami calul la tre-. 
buinţă ! Pecând altfel, de câte ori;:nu se în- 
tâmplă ca negăsind bă una, ba alta, să pierzi 
timpul, ba de multe ori. și. folosul bănesc al 
vre-unui drum. Deasupra iesiei cailor, puneţi: 
șghiaburile sau grătarele, la o înălțime de 12 
centimetri de gura ieslelor, și faceţi ieslele să . 
fie mai largi la fund şi mai înguste la gură... 

„„ Vergelele grătarelor să fie depărtate tnele:de altele cam la 12 centimetri. e. 
„Podeala de jos fiind înclinată, să se facă un „şănțuleț la mijlocul coșarului, însă. nu imare ca | „Să supere vitele; fundul șențulcțului: să fie „ bătut cu pământ galben, şi să meargă până la. 0 groapă într”adins. făcută, la: spatele coșaru-. | lui. Prin acest șențuleț se scurge udul vitelor “din coşar, și astfel aşternutul rămâne în .tot-.. 7 

. 
- 

..
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duroasă a coşarului, deoarece ei ut pot răbdă 
„„de frig ca boii şi caii. --. .. . 

în coşar; el se păstrează n 

Astiel trebue să fie locuinţa vitelor de raua:- Ş 
„Că, în care dându-li-se hrana Şi îngrijirea ce vă 
voi spune acuma, vor fi.grase, puternice şi să- 

să li se deă grăunțe. Am: zis pentru cai, în tot 
timpul anului, pentrucă pe ei, afară de inunca 
câmpului, îi mai punem și la căruță și călărie. 
Ca grăunţe, li se poate da gtâu, sscară, orz, - 
porumb și: burceag ; cailor și măgarilor li se ! 
„dă mai mult orz și ovăz, ca să pzindă. putere 
„ȘI iuţeală. Grăunţele să, se deă seara și dimi- | 
neața ; cailor li se dau curate şi nemăcinate, - 
pecând boilor și bivolilor măcinate: Ca nutret, 
iarbă depe câmp nu: e de ajuns când vitele 
sunt puse a lucru. Lucerna și trifoiul, pe care 
bine ar fi să o: Semănați şi- d-voastră în locul burceagului sunt nutrețuri bune şi răcoritoare. 
Cailor le putem da .lucernă verde, pecând la. boi şi bivoli numai dupăce s?a pălit o zi şi o 

„noapte. Prinurmare trebue. să ne” îngriji din timp. Adevăratul gospodar îşi are nutrețul . . vitelor de cu toamnă regulat. Fânurile se dau mat rar iarna, pentrucă vitele stau' mai mult 

măvară; când vitele încep munca câmpului. larna dar, le mai dăm. pai de grâu, da-secară şi: de ovăz. ... IE 

ai miult pentru pri- 

„:hătoase, Cailor în tot timpul anului, iar boilor . 
şi bivolilor cel puţin în timpul muncii, trebue 

„ deauna uscat. Dupăce coșărul e astfel] făcut şi. / 
„regulat, atât înlăuntru cât şi peafară,- vitele 
„se aşează îiecare la locul lor. Dar băgaţi de 
„seamă ca bivolii să vină în partea cea. nai căl-
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| Cat tip vitele sunt ținute ia cOşaT, e îre- 

Due irănite la. mp “dându- li-se în 24'ore e 15 | 

20 kilograme de fân. ori de paie: Boilor şi. pi 

veiilor lise lasă timp mai ault între « o 'mâ 

care şi alta, ca.să ritmege. Ea 
„Caii să se ţesele şi seara Şi. diîni ineaţa, iar 

boii și bivolii cel: puțin dimineaţa. Țeselatul 

la vite este aceia ce 'e. pieptănatul și periatui 

la oameni: În țimpurile, călduroase, vitele tre- ... 

uesc spălate cel:puţin din Duminică î în Dummi- 
nică ; aceasta, mai cu osebire, s '0 facem cei ce 

iocuim în aproprierea apelor. Ssara și dimi- 

ueaţa să le adăpăm, negreşit, dupăce, au mân- Si 

cai; cailor şi: măgarilor: să le dăm  grăunţe 

dupăce au băut apă. larna, cînd: timpul e rău. 

şi xiteie nu pot merge din cauza poleiului, e. 

“bine să le dăm apa, în coșars. La mitncă,. nicio- 

dată-să nu le adăpăm când sunt înădușite ; mai 

ales calul se îmbolnăvește cînd beă.apă înădu-! | 

"sit. Apa. să fie curată și aerisită ;:cea. din put, 

fiind rece, € bine să o scoatem mai întâi în 

" uluce şi apoi să. aducem vitele: să beă. , 
Ca să. mănânce. vitele. şi să bsă apă mai că |” 

„poftă, e foarte bine să. 16 punem dimineaţa în 
iesle câte un drob.de sare ca să-l lingă. Așter- 
nutul în coşare să fie totdcaună curat, iar 
băiigarul să se curețe. în fiecare zi: şi a se. - 
scoată afară, căci strică aerul şi taie pofta 
“de mâncare la vite. lar ca să fie aerul: curat, 

trebuie să deschidem ușa şi ferestrele de mai 
“multe ori pe. zi,. când timpul e bun, și cel 
puţin seara şi dimineaţa, când timpul. e rău, 
Când calul a fost pus la lucrări grele și = oi 

 înăsușit, nu trebuie să-l băgrir numai decât
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în coşar: dacă timpul e cală, ci să- 1 plimbăm 
„puţin dacă e frig dupăce îl, băgăm în. cosar 
să-l frecăm cu un şomoiog de fân până se cu: 

“răță năduşala după el, şi. să-l acoperim cu 0 
pătură.  » | 

Dacă vre-o vilă sa înbolnăvit, să o căutăm ; 
iar dacă boala e dintre acelea ce se iia și je: 
alte vite, să dăm de veste la primărie şi să o 
despărţim de cele sănătoase. In fine, iubiți 

“săteni, când vitele de muncă vor fi hrânite, 
adăpate Și: ţeselate' la timp, ținute în coşare 
curate și aerisite, fiți înc credințați că ele vor 

“fi adevărații d- voastră tovarăși. de muncă. . 
Cine ar puteă spune. prin vorbe bucuria sufle- . 
tească a_harnicului” plugar, care cu biciul pe. 
umeri, cânțândşi îndemnându- -şi frumoşii săi 
bouleni, îi priveşte cum. rumegă şi îşi iuțesc 

5 pasul, fără ca, el să-i atingă?! Dar bucuria - 
mândrului călărei, care la vre-o nuntă ori. B6- 
"botează,.pare că sboară pe calul său sumeţ,'ce 
dine urechile ciulite şi gâtul încordat ?-In toa- 

te acesțe împrejurări se vede: ochiul stăpânului 
„şi vrednicia îngrijitorului. Deă Dumnezeu, ca 

şi d-vosatră încredințaţi. de. aceste sfaturi "fo- | 
lositoare, să le urmați pe viitor. Dumnezeu să 
vă ajute! .-. T MR 

a



“ Nutreţul vitelor | 
"de lon Costin, înv, în veşti, Tecuci, - 
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Si  Oridecâteori. pela zile mari ne.  îngădue vre- 
mea să ne putem adună mai mulţișori împrea 
jurul, unui pahar cu vin, cu acește- vorbe ne: 
urăm: „Să trăiască stăpânii,” să trăiască - și 

.witele, sloată şi ploae la vreme să dee Dum- | 
| nezeu ! pp 

« Şi bine şi aimerit zicem, oameni buni, căci 
noi: depe urma plugului și a sapei trăim. la” 
„uitați-vă cu toţii peste sat. Meșteșugari: mai 

_ mavern: Ciobtoari, zidari, lemnari şi fierari: : 
- ici și colea câte unul. Croitori. dintr ai noşiri 
"chiar nici unul. . | 

Noroc că ne-a lăsat Dutunezeu neveste! har: 

şi ele ne fac îmbrăcămintea, 
. Va să zică, dacă mar fi sapa și plugul nu 

| ştiu zău ce ne-am face. îi: 
: - Deaceia, sfânt să-i fie rostul, cui a “stârnit 

povestea, cântecului : | 

„Ce-i mai “pun e ca boul bun, pi 
Că răstoarnă pământul 

- Şi hrăneşte norodul? 
- 

nice și înțelepte. Ele torc, ele ţes, ele.croiesc. . - 

4



SU a a „Ce-i mai bun ca calul bun, 
> Căte duce şi fe-aduce, - | 
Şi de pământ nu te-atinge, 

„.“ Si-fi poartă păcatele  -: 
"Pe toate drimurile? 
SA 

„" Ce-i"mai bug ca oaia bună, 
„Căci. ea vana te hrăneşte, 

„0 ȘI darna te încălzeşte. |. SII 

  

* Boul și.calul deci: nc dau munca lor, vacă „laptele, oaia brânza şi lâna. S= cuvine. dar ca Şi noi să le dăin lor toată: îngrijirea noastră, - "-Jar aceasta ar fi: întâi să le hrănin bine și al "doilea să le apărăm de frig și de vreme rea.. | “Aş vreă ca astăzi să 'stăm' de vorbă asupra chipului “celui mai bun de a. îngriji şi de-a pregăti hrana vitelor, NR „Ştiţi că la noi e obiceiiil să fier, vară și: | „tele la iimaş sau la pășune, iar iarna în grajd, „în poiată, săivan ori perdea, unde le dăm . „„silitreţ strâns din timpul verii ori al toamnei.. 
tiți deasemenea că cu cât hrana 'vitelor va „Ti mai bună, cu atâta-ele vor fi mai voinice şi "mai frumoase și cu atâta şi noi'vom sta mai bine... Na | Am auzit că 'voiți să 'araţi: imașul vitelor noastre depe lunca Bârladului, pentriică har - ti producând îndestulă iarbă pentru păscirtul = „Vitelor şi apoi n'aveţi locuri 'pentru păpuşoi. Puteţi iace acesata, dar întâi să ne gândia dacă avem alt imaș, Noi zicem că nu e bun j-: maşul care-l avem, dar oamenii de prin. alte 

i 
«.
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a sate se plâng că nu- -l au mici rău; că l-ar face 
4 “ei bun! Atunci ce-ar fi de făcut, mă veţi. între- 

bă? lată ce să facem: Locul! ce-l avem la 
răsărit de apa Bârladului, fiind slăbit de mun- 

d că, să-l lăsăm de imaş, să semănăm într'însul 
| sămânță de fân, imașul de astă-vară să-l. lă- . 

săim pentru păpușoi. E 
_ Sămânţa detân să n?o cumpărăm dela 1 negu- 
stori, căci ea poate să. nu fie bună. Poate. să . 
“aibă într? însa seminţe de _burueni rele, ori: 

n seminţe ce n'au fost bine coapte și cari, sămă- 
nate, niz nai încolțese. Pentru aceasta să sti ân- 

gem noi sămânța dela ierburile bune 'ce crese 
pe marginea drăinurilor, Toţi ădunând câte 
Duţin, putem face o grămadă mare care să ne! 

p A ajungi să sămănăim tot pământul ce-l ave:n. 
Săminţele acestea: sămănate şi îngrijite bine, 
vor da o pășune foarte.bună şi îndestulătoare 

O9 pentru vitele noastre. - 
R „ Asttel am câştigă din două părți. Pe-de o 
= parte vom aveă imaș bun și-nu vom fi siliți 

a duce. vitele la imașuri' depărtate, foarte” 
scumpe astăzi din „pricina împuținării Jocuri- - 
“lor de imaș; iar pe de altă parte, „pe vechiul? 
imaş vom căpătă recolte îmbelşugate, fiind pă- 

__„mânt hodinit și îmbunătățit prin „păşunarea 
1“ “şi umblatul vitelor. | 

| Oameni buni; să vedem acum alta: cirm ar. 
j trebui pregătit nutrețul vitelor pentru iarnă, 

Noi avem obiceiul să dăm la vite paie, ciocani . 
sau. hiujani de păpuşoi ori foile: lor, apoi. pă-” 
ring, mălaiu amestecat cu păpușoi, iar unii le 
mai dau și cât e putine, tărâțe, orz ori ovăz. 

Paiele Sun Și aut Sb, hlujanii și foile 

Dă . Di No 

re
: 
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„şi foile. 

lor dcasemenea.. Obiceiul de a culege păpu- 

şoi cu foi curățindu-l acasă.nu e bun, căci pă- 

pușoii se înfierbântă şi prin mucegaiu, și ei 
- ,. IE . 

Dacă facem făină din astfel de păpușoi 
mucegăit căpătăm boala „jăpoire”? care mare 

„leac şi -pe care doctorii o numesc „pelagră””. 
„Fiindcă noi n'avem fâneţuri şi păduri .cu - 

poeni deunde să ne cosim şi să ne strângem 
“fân, sămănăm paringul -singur ori amestecat 
cu mălai, şi păpuşoi. Acest nutreţ, strâns la 

“timp, este bun., Dar ia să vedem ce fac cei - 
„mai cu.dare. de mână decât noi. Uitaţi-vă la 

d-l Babeș. El are fânețuri, are şi păduri cu 
poeni, deunde.să adune nu numai' fân pentru 
vitele sale, dar şi-pentru vânzare, El n'ar tre- 

„bui să mai. sajnene nutreţ, şi cu toate acestea 
samănă. . a a 

- Dar 'oare.el samănă tot. paring ca noi? 
3 . . '. - A us A i 

Vaţi uitat pe locul cel delângă moară. Acolo. 
_erau. sămănate. două feluri: de alte ierburi:.. 

> lucernă şi trifoi. Pentruce: samănă el--acele 
ierburi ? Pentrucă dau o hrană-mai bună vite- 

- lor şi apoi _pentrucă adună depe acelaş loc 

N . 

7 

N 

nai mult nutreţ. Aceste ierburi pot să se.co- 
sească de 2—3 ori într”o -vară, căci cositura 
lor 'otăveşte de grabă.. Cu alte cuvinte depe. 
o bucată de pământ adună nutreţ ca depe 3 
bucăţi. Dacă depe-un loc, sămănat cu paring 
luăm două care.de fân, depe-acelaș loc să-- 
mănat cu lucernă vom luă 6, şi în anii mai se- . 
cetoşi 4 sau 5 care. . ae 

Oameni buni, ar fi bine să facem și not - 
tot așă, căci atunci nu vom mai aveă nevoie.
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“să ne. plângem că nu ne ajunge pământil. pe : 
care- l avem. - 7 

a: 

“Afară de: aceste nutreţuri, e bine să sămă- 
năm sfecle și. morcovi, ca să dăm rădăcinele. 
lor la vite “iarna, căci vitele ca şi noi se satură 
dela.o vreme de tot același fel de mâncare, - 
şi nu ne dă mâna la mulţi să le vristăm mân- * 

„carca cu orz, cu făină ori cu tărâţe, .- 
Morcovii şi. sfeclele sămănăte anume. pen- 

tru rădăcinile lor, le sămănăm ori pe un pă- 
mânt anume, ori, dacă nu-l avem, le. sămănăm . 

„odată cu orzul ori. cu ovăzul de primăvară, . 
" sămănând sămânța: rară, la depirtare de: un 
pas un fir de altul. E 
“După strânsul orzului” și al ovăzulii, prăşim 

„.. Sfeclele sau morcovii şi-i lăsăm până "toamna 
când. vom săpă rădăcinele lor. -- i 
„Să vedem cum trebuie: strânse nutreţurile. 
“Fâneţele şi nutreţurile sămânate trebuește co- 
site totdeauna. la timp, nici preă de timpuriu, . 
nici preă târziu. Fâneţele trebuesc cosite când 
dau bine în floare; iară nutrețurile sămănate” 
îndatăce au dat în -copt. De se 'cosesc.mai - - 
târziu şi unel€” şi altele, atunci firele se fac Dă. 
oase, foile cad, iar vitele nu pot. mâncă ușor 

„acest. fân, fiindcă e preă. aspru și lasă. mulţi 
ogrinji., | 

"După cosit, Drazdele se lasă. câtevă. zile să 
se usuce bine ca să nu mai aibă must,. şi apoi | 
se strâng. Dacă s'ar strânge” nutrețul înainte. - - 
de a fi Dătruris de soare, atunci mucezește, 

“iar vitele. mu-l mănâncă: muced, Vacile c ce ea 
să fete, de apucă din el, pierd. vitelul. | 

*
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„După uscat, fânul se fâce purcoas, pe cari 
căutăm a le face cât mai ascuțite la vârt. ca 
să se scurgă apa în timp de ploaie, căci dacă 
le pătrunde ploaia atunci fânul se ştrică. - 

Dupăce s'a aşezat. şi s'a -păluit fânul. îni- 
porcoaie, îl -facem - căpiţi mai mări, având 
grijă să le facem şi pe acestea cât mai ascuțite 
“la vârf, vorba Țiganului: „Să: se împangă 
ploaia în ple?. sc 

" “Mai târziu, când timpul ne.va da răgaz, 
„cărăm fânul acasă şi-l facem şiră ori stoz. -.. 
„_. Un fân bun se cunoaște după paiu, care tre- 
bue să fie subțire şi frunzos, coloarea lui: să . 
„bată în verde, să aibă; gustul dulce şi mirosut -- 
plăcut, o ă Aa 

Lucernă și trifoiul, despre care Wam pome- . 
nit, fiind nutrețuri mai grase, trag reveneală 
mai ușor decât celelalte, deaceia nu trebuie 
să se usuce pe pământ. Pentruza lucerna și tri-: 
toiul să se usuce bine, se întind pe prepelege - 
sau pe pătule de lemn ca. să le pătrundă vân, 
tu: de toate părțile, Ele se-stiâng seara şi di- 
"mineață ca să nu se scuture foile. Acest fel:de - 
fâneț trebue totdeauna dat la vite uscat și nt. 

- trebue să lăsăm. vitele- să-l pască, pentrucă - 
Mor. De e 

Rădăcinile de-sfeclă ori de morcov se sapă - 
„toamna'și se aduc acasă, să curăţă de foi: şi a 
"poi se pun spre păstrare: în pivniţă ori sub  - 
şoproa, unde se acoper cu pae ca să nu de- 

| Dacă mu avem unde le păstră, le putem în- 
»ropă în pământ. Pentru aceasta. facem o groa- 

- s



n 

, î i a. 

ptmai-mult lungă decât lată şi adâncă pânăla ” 

brâu, apoi aşternem. paie: ps. tund şi pe. delă- 
- tari, 

După. aceasta puneri “sfeclele, ori morcovii. 

aşă ca grămada să meargă ascuțindu: se spre 

vârf. Pe.urmă se acopăr cu paie și cu pământ: 
ca să nu pătrundă” ploaia şi frigul la ele... 

In timpul icinii scoatein câte puţine sfecle,. 

„le spălăm bine ca să nu aibă pământ pe ele, a 2 
„poi le tocăm mărunt şi pe urmă amestecate-cu 
paie tocate, ori cu tărâţe şi presăraie cu sare, 

le dăm la boi şi la vaci de două, ori de trei ori: 

pe. zi după putere, păstrând ovăzul sau orzul! 

pentru cai, făina şi tărâțele pentru -oi. 
Nutreţurile uscate totdeauna trebue st: opite 

- cu saramură ca.să se mai îmoaie, căci așă se 
fac mai gustoase și: se. pot mi stu, mai UŞor.. 
Asttel pregătind și vrâstând hrana vitelor, 

vom 'aveă tovarăşi mai puternici la muncă, 
lapte și brânză multă și grasă, lână lungă şi 
moale şi bună. pentru. țesăturile cele măi a-. 

Mese. Atunci vor. fi vitele noastre iarăşi. muti . 
căutate, cum au fost mai deinuit, căci. sunt de. 

-- bun soi, iar noi vor îi mult mai folosiți ae- 
“la ele... 

Inainte vreme se băteau străinii pe caii no-“ 
„. ştri, cărora le ziceau ei „cai moldovenești”? așă: 

de buni ce erau; iar „Plugub> moştenit dela 
"strămoşii noștri Şi pe. care l-am auzit cu toţi, 
“spus: pela ferestre de copiii noștri : seara în e 

| junul sfântului Vasile:. | 
4 

! 

Mărie” “anul se > Inoește, pi 
Plugușorul se pornește, i 

7



- Plugușorul cu opt boi, 
> “Boi voinici, -mânaţi. de “noi. 

_Ne spune că strămoșii noştri aveau la un: 
plug câte 8 boi, și'încă boi voinici, iară nu ca 
noi numai câte-doi, . - . 

Să luăm pildă deci. dela “strămoşii noștri, „cari ne-au lăsât graiul. şi moșia, să înmulțim. “şi să îndreptăm vitele noastre printr”o hrană şi îngrijire mai bună, căci nymai atunci vom pu- teă întoarce şi frământă îndeajuns pământul ce ne hrănește. - Să - 

nătoși, . 
| . . 

AP 
s 

cuma, oamofii buni, să “ne despărțim să- |



„ Imbunătăţirea rasei vitelor. - 
-de St, Popescu, înv, în. Ciucu, Ialomiţa î 
IE ! : | = A - : . 

Este aproape un an de zile, decând mam, 
mai venit aşă cu toții la d-voastră. Acum a, * 

„Venit rândul să ne găsim iarăși aci și să ve- .. 
"dem rodul muncii noastre; iar 'apoi să vă mai 
„vorbim despre ce trebue să mai facem pentru 

“ înbunătăţirea traiului: nostru. In conferinţa 
trecută v'a vorbit d-nul Invăţător “al școalei. 
d-voastră, despre banca populară şi, vă spun 
drept, că nu găsesc vorbe cu cari să vă ărăt 
mulțumirea ce am în sufletul. meu, văzând că - 
ați ținut seama de acele sfaturi, căci acum gă- 
sim în satul d-voastră o bancă populară unde 
puteți pune prisosul muncii şi deunde la 'ne- . 
voie găsiţi bani cu o.dobândă mică și Cu pu- : 
ţine străgăneli. - e 

Acum pot zice că aţi apucat pe calea. cea 
bună, ați început să goniţi sărăcia dela case: 
ea nu mai îndrăzneşte să intre nici în curte, ci 
se uită cam rău dedeparte, .::. _. .. . 

Azi am să vă dau alte sfaturi tot în binele 
și folosul d-voastră. Sunteţi cu toții plugari | . Şi ca să munciţi pământul aveţi nevoie de vite. -. 

. J ” 

- 

/
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Dai Li 

Fără de ele îvaţi .puteă face nici. o mişcare; 
“ele” vă dau. îmbrăcămintea. şi hrana, ele: vă 
umplu casa de toate bunătăţile. A 
“A Yost o vreme, când ţara noastră eră ves-.- : 

tită pentru. vite. bune. Străinii dintralte ţări 
» „veneau şi cumpărau.vite dela noi. Azi însă am 
ajuns, să cumpărăm noi'dela ci. r 
“Nenea Gheorghe, care este aci de-față, știți 
că a dat 5000 de lei, ca Statul să trimită să-i - 
aducă 'cal tocmai din ţara rusească pentru fe- 
cioru! său călăraș. Tot aşă când cinevă voeşte 

„Să aibă la uşă o vacă bună, o păreche de boi 
duni, ori nişte cai frumoși, trebue să umble 
mult până găsește și poi.îi cumpără cu bani. 
mulţi. Pricina care ne-a adus aci, iu e alta de- - 

mulți ani în rând pe acelaş las, fără să i se 
mai .deă vre-o îngrijire, ajunge peste 4-—5 
ani niște grâu secară, uşor: şi: fără. preț..: 
„__ Femeia, când pune ouăle la cloșcă, alege. 
dintr'un coș 15—20 ouă, pe cele mai bune, ca 
să nit iasă stricate .ori ca. să; nu aibă nişte pui prăpădiți-la început, -. | Sa 
_“Tot aşă stă lucrul „şi: “cui vitele noastia. 

de prăsilă și nu le-am îngriiit, şi deaceia, au ajuns așă de pipernicite,. Atunci aveam pământ mult, azi însă când pământul se împarte cu palma, trebue să ne îmbunătăţiri și: neamul de vite, căci altfel mergem spre peire. Leacul este în mâna noastră "Şi nu cere decât mai 

1 

cât că am pus puţin preţ pe îngrijirea vitelor. . - 
_. noastre, .. _: IEC 
„Dacă o-sămânțăi de grâu: se samănă mai 

„Nam ţinut nicio socoteală la alegerea vitelor | 

„multă băgare -de seamă: şi prea puţină chel-. 
. 

i i S. A |



tuială, ca să ajungem în scurtă vreme să a- 
vem lar vitele vestite -din trecut. Ştiţi cu toţii - 
că acum câțivă ani M. S. Regele nostru a tri-. 
mis, de a luat mai mulți tauri Şi vaci bune de. 
lapte dela-d. Haracopol. dela Cioroiu, pe care. . 
le-a trimes departe la. o. moşie a Coroariei, 

„unde le-a dat sătenilor, cărora li s'a spus cum - : 
“să aibă grija lor ca să le fie tot frumoase. Azi 
sătenii aceştia au ajuns să aibă î în bătătura lor 
boi ca munţii și vaci cari! “le “umplu hârdăul, . 

. Acum cred şi ei ceiace până .aci auziră: numai 
cu urechile căci crezurăcă lornu li e scris nici 
”săiă hârdăul plin cu- lapte, nici eu, doi boi: să 
poată. face arătură. Cum credeţi că. a putut 
face acest om tun near. aşă. de bun: de vite, 
încât să se ducă vestea până la urechile. M: S, 
Regelui ? Prin nimic alta decât că a ales pen- 
“tru prăsilă vitele cele mai frumoase şi le-a 
îngrijit-bine.. i 

" “Tot asemenea puteţi face şi dx să alegeţi 
pentru prăsilă vitele :cele-mai bine făcute şi . 
mai. sănătoase ; iar ca tauri, armăsari, berbeci .. 

- ori vieri să lăsaţi pe cei frumoși Şi nu Oricium 
se vor întâmplă. Numai împărechind animale - 
alese vom'ajunge ca din an în an'să ne îmbu-. - 

„aătățim neamul de vite. Dacă nu aveți tauri, 
ori arimăsari, de neam: bun, puteți lesne. da 
fiecare :câte cevă și cu suma adunată se poa-: 

“te cumpără unul destul de frumos, şi după- 
“ce apucaţi „prăsilă, puteţi să-l vindeţi. Şi vă 

iuați banii înapoi. Trebue însă să știți că tau-.. 
rul or. armăsarul trebue să fie tot cam de 
prin. partea locului, fiindcă altfel nu. se. în- 
vaţă « cu hrana, Cu apa, etc. |
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Mulţi din d-voastră şi azi cumpără vite! tru 

moase din alte părți, dar dupăce le: ţin câtevă 

luni ele ajung 'aşă de rău că nu le mai cunoşti. 

. Cauza nu este alta .decât.că au fost rău îngri- 

. jite. IDeaceia nu este destul să alegeţi «vite 

„bune pentru prăsilă, ci trebue să le şi îngrijiţi 

bine, fiindcă altfel maţi făcut nimic. 

Nu este bine să se deă vitele la pășune prin 

-. locuri mlăștinoase, nici în timpul când. iarba 

este plină de ouă, .nici când vitele sunt tare 

“lămânde şi mai: “ales la întreg, fiindcă atunci 

sc, îmbolnăvesc de gălbează, de! ficat, de plă- 

“mâni, de splină: şi de alte multe boale. 
In “timpul verii, când că!dura este prea ma- 

„re, nu este: bine să.se lase vitele în soare, ci să 

ie ducem la umbră. undevă. Vara este bine să 
pască vitele pe câmp, iar iarna trebue ținute î în 
coșar, adăpate la vreme, ţeselate şi să: aibă aş- 
„ternut. Nu trebue să: lăsăm vitele să beă apă 
din lacuri fiindcă -se îmbolnăvesc.: -, - 

Când vom, îngriji bine de vite, atunci nu - 
numai că vom aveă cea mai mare -mulțuthire 
în suflet, văzând curtea plină de boi ca munții, 
cai: ca smeii, vaci” lăptoase. și scroafă. cu o 
turmă de purcei după ea, dar şi îploasele ce 
vom trage vor, fi cu mult: mai mari decât. as- 
„tăzi. Omului îi e. drag Să meargă la câmp 
cu o vită bună, fiindcă știe că isprăvește lu 

„cerul curând și bine, pecând cu niște. vite: rele 
face mai mult păcate și carul rămâne încăr- 
cat-pe loc. 

Un om cu boi buni ară în? o zi cât altul cu 
nişte vite rela în trei zile. Şi apoi ce arătură ? 

„Că vara „holda lui se cunoaște dedeparte, pe- 
» - - 

..
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când a.celui ce-a sgâriat pământul este plină 
de bălării. Toamna adună în arman gunoaie: 
şi în hambar pleavă. . a 

Alt-folos mai mare ce puteri aveă dela vi- 
tele. de casă este laptele. -: i 

Fiindcă veni vorba aci 'de lapte, vă voiu. 
„.. spune.cum trebue să fie o vacă bună de lapte, - 

: ca să știți cum s'o alegeţi, . . :.: : 
Nu toate vacile sunt bune pentru lapte, căci: - 

aţi văzut pe cele mai multe din ele slabe, pi-. 
pernicite, 'stând „primăvara lângă. gard ca” să 
se încălzească la soare ; iar dacă fată un vi- 

„fel, -acesta-nu'e“mai mare decât un miel, și 
„Vaca nici pentru acelă mare lapte, deajuns Şi 
„bun, nişte lapte subțire! şi albăstruiu, .așă că 
vițelul de mic apucă rău și așă merge până 
se face mare, dacă nu moare. LI 

_O vacă bună de lapte trebue să fie blândă, -: 
„să aibă corpul- mic, coarnele. mici, ascuțite și. 
lucioase, pieptul larg, şira spinării dreaptă, 
șalele largi, ugerul mare, moale și ieşit a- 

- fără mai mult spre pântece, țâţele mari și moi, 
vâna, depe pântece, ca şi :acelea: depe * țâţe 

N 

+ 

să fie mai groase, ocliii ieșiți puțin afară şi _ 
să aibă o căutătură blândă. La vacile bune de 

"lapte părul începând dela uger în sus este în >. tăspăr, aşă că formează: sub coadă o pată “pe care străinii o numesc oglinda laptelui, 
„Vacile trebue date la tauri când le-a venit „căldura, căci astfel ele îşi pierd pofta de mân- care, sunt neliniştite, slăbesc şi umblă singure după taur. Este bine ca vacile gonite să se deă, Ia-o parte “de celelalte, Fiindcă sunt tauri cari. „ gonesc numai unele vaci, iar pe altele nu. Vaca : 7 : Aa - ” i 

-.



fine sarcina 9-luni. In acest timp: este bine-ca 
ea să fie ferită de răceală, de' lovituri, de ume- 
zeală. și de. căldură prea. mare. Coşarul, dea- 

: semenea să-i fie cura şi bine aerisit; iar aş- . 
ternutul să .fie mai gros ca la celelalte. vite. 
Dupăce. a fătat, 'viţelul-:se presară cu tărâţe: 

"si se' dă vacii ca să-l lingă, apoi îl- punem 
„să sugă, iar. laptele. rămas; se mulge şi se dă. 
văcii, ca să-l beă, fiindcă acela este un lapte 

| “stătut. în uger și nu e bun pentru mâncare. : 
Timpul cel! mai, bun pentru. fătat este. luimaă 
Martie şi. Aprilie. Viţelul se lasă la vacă ca 

- săsugă 3-6 luni, apoi se. «poate înțărcă.. După-, 
+ ce sa înțărcat,-i se dă să: mănânce tărâțe a- 

„  mestecate cu cartofi fierţi, apoi fân şi o: avă 
Dacă vaca este bine. îngrijită şi hrănită î în- 

deajuns atunci: poate. să deă „pe an până: la 
„800 litri de lapte, căci se ştie că laptele : se tace 
din ceiace eâ mănâncă. Sunt. vaci străine care 
pot da până la.3600! litri de lapte pe an. 

Hrana bună pentru O vacă de Japte este or- 
..zul, ovăzul, porumuzi, apoi fânul bun, măză- 

ricea, patele de imeiu,.apoL.la urmă cele. de 
"grâu, 0iz și ovăz ; dar. acestea” din urmă trebue - 

să fie tocate. Vara es te bine ca vacile de lâpte 
- şă: pască iarbă la cănip şi nai ales pe locurile 
cari au fost îngrășşate.. 

- Yarna vacile se ţin întrun coșar bile făcut, 
„să aibă 'aşternut bun, lumină, curățenie, Să ji 
se deă mâncare! bună Şi deajuns, să fie fe 
sălate regulat şi adăpate la "vreme. Să se” soco-. 

-tească cam 10—12 gr. de fân bun. pe zi.şi 
2 kgr. de tărâțe. Lucerna şi tritoiul încă sunt 
bune, numai să li: se dea câte puția-la. început.
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Rădăcini de sfeclă, morcovi, postârnaci şi napi 
“porcești încă sunt nutrețuri bune cari sporesc 
laptele şi îl fac bun: Cartofii terţi î încă sunt 
buni. , 

Apa care se dă vacilor” de” “lapte ca. şi tu 
-turor celorlalte animale trebue să fie curată ; ; 
„iar cea de puț este bine ca să o punem mai în- 
tâiu întrun uluc afară ca să se aerisească. 

- Nu este bine să lăsăm vacile să beă apă din la- 
„_curi depe drum fiindcă se îmbolnăvesc, 

Sarea este bună pentru animale, căci le face 
"să mănânce mai cu poftă şi să beă apă mai 
bine ; ea le fer cşte în: acelaş timp de multe 
Doale, | 

” Mulsul vacilor să se! facă. totdeauna dirăi- 
neața și seara. Femeia care mulge vaca să fie 
curată pe mâini și Să smulgă repede. Trebue 

să mângâe vaca, să o scarpine'pe 'deşerturi și 
- apoi să se așeze la muls. În acest timp: nu, 

trebue. să vorbească. Laptele se mulge tot din 
“uger, căci s'a aflat că laptele: din -urmă are 
de două ori mai multă: smântână: decât cel. 

„dintâi, şi „apoi laptele rămas în uger se trece . 
îndărăt în trupul vacii; | 

Acestea au fost sfaturiie. ce am: avut să vă | 
dau azi, iubiţi. săteni. D-zeu care va ajutat : 

-să înființaţi banca d-voastră, 'aiti, să vă a- 
"țuțe ca şi:aceste puţine sfaturi ce vam dat azi 
să fie spre binele şi folosul d-voastră. : . . 

Y



" Boalele molipsitoare ale. animalelor. - 
a? - de casă . .: i, 

„de Emanoil Popescw, înv.! în Curtişoara, Gorj | J 

- “Trecând într?o dimineață către. școală, am 
auzit pe unul din vecinii mei blestemând: „Da- 

„Te-ar Dumnezeu să-i rămână jugul jos”, Eră 
supărat vecinul meu şi în necazul lui nu-gă- : 

„sise altă vorbă mai grea, ca să-și verse mânia. - 
;pe cel care îl supărase, decât să-i moară boii, - 
căci asta însemnează „să-i rămână jugul jos”. -. 
Şi în adevăr, e foarte greu de trăit pentru cine: 
îvare boi şi-i nevoit să ceară tot dela altul, . 
Câtă jale trebuie să fi. fost, în sufletul celui; 
„arca scos pentru întâiaş 'dată cântecul: . 

“Toată vara mam rugat.» 
„De bogaţii cei din sat, 
i. Ca să-mi de plugul să:ar, . 
Și nii-a fost ruga "n zadar”, 

i 

_Nu trebue să vi-o mai spun eu, dragii mei 
săteni, că vitele sunt mâna dreaptă a omului, .. " “Şi când zicem vite înțelegem nu numai boii, ci
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_- şi caii, vacile de lapte, oile, porcii și păsările . 
de curte. Dar, pentru ca vitele să ne folosească 

"aşă precum dorim, pelângă o bună alegere a 
neamului de vite Și pelângă o bună î îngrijire, 
lucruri de care vami vorbit altă dată, trebue 
să mai ştim cum să le.:vindecăm mai repede 
când sunt bolnave și cum să le ferim de boale. 
Sunt mai multe feluri de boale. Astăzi o să vă 
vorbesc despre „boale care se iau, dela o vită 

“Ta alta”, semnele boalelor, leacurils lor. şi cum! 
ne putem feri vitele de'a se îmbolnăvi. Vă rog 
dar să-mi daţi ascultare și nădăjduesc ci vor- 
bele mele au să vă fie de mult folos. - 

” Incep, dragii mei, cu cel mai de trebuinţă 
„dintre vitele noastre, cu boul. | 

Eră prin anul 1884. Știu că eră în timpul 
verii şi că începuse să nioara vitele prin sat. Ne 
pomenim cu un bou al nostru. că stă trist, nu 

„rumegă, are căldură multă, scârțâie! în, dinţi, 
nu-se poate băligă şi îi curg ochii. După vr 

„câtevă zile, vedem că “i se sbârlește părul, i i 
se and chiorăituri prin maţe, îi curg balele și 
începe să se baligesubțire împroșcând cât colo . - 
imprejurul lui răspândeă o duhoare urâtă! şi 
slăbise de i se cunoșteau “coastele. Cu câte 
“ma cercat bietul tatăl meu, dar boul a murit. 
Alte vite zăceau câte două. trei săptămâni și 
se însănătoşeau. Atunci a. venit” prin Sat un... 
doctor veterinar, care ne-a spus că boala asta 
“mare leac și că 'Singurul: lucru ce ne rămâne - : 
de făcut este să păzim' bine vitele sănăto asa, - 
ca să nu. se amestice cu .cele -bolnave.: Ar 
afiat acum 'că boala. aia S'ar fost chemând 
*Ciuriua vitelor”, că ea a venit atunci din spre 

-
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“răsărit, din țara - rusească, si că. guvernul a pus 
“pază. strașnică la hotarul ţării, ca vitele care 
vin deacolo sa:nu ne mai aducă boala, aşă că + 
acum putem fi liniștiți din partea ei. - .: 
“- arna trecută, aud pe mulţi săteni. că prin 
vitele. lor bântuie „boala de gură şi de pi- 

-cioare”. Aud că între ăia .cu vite bolnave e - 
“şi un vecin al meu. Până să bag de seamă, vi- 
tele mele se împreună întro zi cu ale “lui: şi 
beau cu toate apă din $&hiabul fântânei. Şti- 
am.că Boala asta. să iă, şi am alss vitele mele 

„ dintr'ale vecinului, dar a fost târziu. A doua 
dimineaţă, numai ce: mă pomenesc cu vaca 

“mea de. lapte:că nu mai dă lapte ca pâmaci, 
are.gura caldă şi stă tristă, tot ridicând când 
un picior când altul:. Din gură. îi curgeau Da= . 
lele. După două zile, mă uit în gura vacii şi 
văd :pe buze, pe gingii. și pe limbă nişte bă- 
şici gălbui, de măr:mea alunelor, care se: spăr- 
geâu singure. şi lăsau în locul lor nişte răni ro- 

| jietice, Tot așă au ieșit băşici pe țățele vacii; 
printre unghii „Şi la cununa unghiilor. Am dat : 
fuga şi am adus doctorul veterinar, care vine ' 
“fără plată la împrejurări de acestea. Veţeri-" 
narul ma pus de.am ales vaca singură într! un 
grajd curat, vițelul l-am dat la altă vază, iar. 
laptele dela vaca bolnavă, care aveă. în ei s să-. 
mânță de boală, îl fierbeam mai întâ: u bine, 
poi îl intrebu: nţam la mâncat. De mâncare dam 

„vacii numai otavă stropită cu apă sărată Și tă- 
râţe muiate cu apă şi cu sare. Mi-a mai spus 
eterinarul să 'am -grijă ca vacile sănătoase să 

uu fie mulse tot de femeia care mulge peicca 
» bolnavă. A luat apoi ? sticlă ca da 0.92 „a.



|  urhplut-o. cu apă căldicică, a pus în ea ca o 
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lingură de creolină, dela primărie, a. ameste-. .” 
„„ cat-o bine şi, cu un 'pămătuf -de câlți, a uns 

gura. vacii cu această doctorie pedinlăuntru. 
“Printre unghii şi de. jur împrejurul lor a pus E 
câlți muiați: în creolină cu apă, dupăce, a spă-. 
lat mai întâiu unghiile-cu apă caldă şi cu săr- 
pun. TȚâţele și ugerul le-a spălat cu ceaiu de 
muşețel, călduţ, căci creolina dă laptelui mi- * 

- ros urât. Mi-a spus să țin vaca la odihnă. l-am 
:spus şi vecinului meu să facă tot aşă, dar el:a 
înjugat boii bolnavi, cu picioarele prin noroiu, 
aşă că le-au copt unghiile de au rămas des- a 

-“culți ! iar.vecinul sa căit mult de. nesocotinţa 
lui. La. două. săptămâni vaca inea s'a făcut 
sănătoasă. Toriştea și băligarul le-am. ars; 
grajdul, ieslea şi: postava din-care mâncase tă E 

„râţe şi băuse apă le-am. spălat cu "creolină. 
Tot așă să faceţi și d-voastră, dragii „mei ă 
săteni, , 
“Trec âcum la altă vită: calul. 

" Aveă -tată-meu. tin cal care mergeă în bus- E 
„stru de ţi-eră mai mare dragul. Când mer- 
peă la oraș trăgeă în totdeauna. la „Hanul cu 
Tei” şi-l legă “de iesle în fundul grajdului. 
Tot acolo trăgeă și un proprietar bogat, care 
legă adeseaori caii alături de al tatei. În miulte 
rânduri i i se spuse:să numai intre în oraş cu: 

„caii, că sunt bolnavi. le: răpciugă, dar el nu. 
RE ţineă seamă. lar tată-meu nu știă și nu 'pă- 

riuiă- nimic. Târziu -de tot: vedem: că într'o zi . * 
calului nostru începe să-i curgă pe nas. niște 
zeamă galbenă verzue,. groasă, care se lipeă, 
de nări și. seu scă. Curgea, mai ales pe i narea 
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' stângă.. Pedinlăuntrul nărilor, când: pipăiam 

"boabele de:meiu. Apoi dela un tirip încoace 
„călul începu să. tușească.. Vine: odată, tata, că- 

. dare pe'cal, în oraş. Cârid se oprește din repe 

„zeala fugii, calui începe Să tuşească. Tocmai pe- 
„atunci trezea pe aci veterinarul.cu subprefectul 

- Şi cu'un călăraş. Se apropie ei auzind calul'că tu 

„cu degetul, simţiam nişte noduleţe mici; ca. 

- şeşte—fl pipăe la nas,îl pipăe între fălci şi găse-" 
„Ște.o gâlcă tare de mărimea mărului, și înurmă |, 
„spun: că calul e bolnav de răpciugă, că; boala 

„» „asta nare leâc şi când -s'o luă dela cal lă: om 
- “e în priinejdie de'moarte.. ii 

Veterinarul: întrebă pe tata câți: bani îl tine Î LI p | 
“calul, îi porunci să-și 'iă șeaua depe el, dete 
Qrdin-călărașului. să împuște” calul. şi; vremi 

“de 'un.ceas' oamenii "primăriei îl îngropară. cu: 
„piele cu tot,:de un stânjen, în pământ. Mai 
„târziu tatei i s/a plătit calul cu 200 de ei, -:. 
„Acum doi'ani de zile!vine 'la primăria co- 

„„ muniei noastre un: doctor veterinar şi întreabă 
„de ce boală. a' murit locuitorul Vasile -Băloi, 
'Din cercetarea tăcută rudelor, am dovedit. că, 

„i-a ieşit la grumaji o bășică de mărimea unei 
„+ alune şi că în mai puţin de două zile el'â fost 
” mort, A întrebat veterinarul atunci că'nu cum- 

va a âvut el în vremea aia.yr'o vită: bolnavă ? 
„Ba da, răspunse rudele, a avut o iapă bolnavă. | 
 Intrebând veterinarul, cari :au fost“ semnele 

” - boalei, femeia mortului a'spus că, după cât 
„își adute aminte, S'au' pomenit "cu iapa că 
începe să'tremure, numai: mâncă, se nădiușeă 
"&rozav, aveă urechile: fierbinţi, coastele reci, 

.“  



ochiz i se roteau î în cap, răsuflă greu. 1 se “sbâr. 
lise părul, când băteă inima se auzeau pocni- 
turi în coșul pieptului, Şi scârțâiă mereu din, 

“dinţi. Veterinarul a spus atunci că iapa a tost 
bolnavă de Dalăc. și că dela iapă a luat şi 
stăpânul. ei boala ce i-a pricinuit moartea. A 
mai spus căia arba: peunde a păscut vita bol- . 
„navă de dalac-e atât. de otrăvită.de sămânța | 
„boalii, încât chiar și la doi trei ani în urmă, . 
dacă ar paşte vite. peacolo se pot îmbolnăvi, 

„În cel mult 24 de ceasuri, vita e moariă. Dacă: 
bagi de seamă mai dela început şi bagi spânz 

. într'unul din picioarele: de dinainte. ale vitei 
* boinave, se poate; întâmplă să-i treacă. De da- 

lac se pot îmbolnăvi și boii-şi oile şi porcii. 
Carnea lor, cu piele. cu tot „trebue, îngropată RE N 
3 adânc, . 
Săvă vorbesc acum de. boalele. porcilor. 

“Când vedem că porcul. câută să steă. mai - 
mult culcat în cotețtori prin locuri ascunse ale. . 
curții, că nu. mănâncă, stă :cu ochii închişi, | 
„are. căldură, varsă, nu se baligi, se umflă la . 
gât şi are pe burtă pete roşii-vinete, atunci * 
trebue șă ştim:că porcul e bolnav. de brâncă | 

: sau de umflătură în gât. Singurul leac e spân- 
- “zulpe carei-l vârîii sub piele, în ureche ori îri- 
„tun picior dedinainte aproape 'de piept, cu 
ajutorul „unei săpălugi ascuţ. te de lemn. 

Holera porcilor este iarăși o boală case se. 
ia. Porcul tuşește, are urdinare, îi curge pe .. 

“nas nişte zeamă mucoasă, e olog şi de picioa- 
rele de „dinapoi. Boala asta seceră toți porcii, 
unde 's?0 ivi. Porcii sănătoși să fie duși de- e 
parte de cei bolnavi, s să se stropească cu creo- ! 

e:
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- lină 'coteţele, “sghiaburile, postăvile de băut 
apă şi să se cheme iute veterinarul, care. să ak 

„ toiască porcii cu o. doctorie. născocită; de cu- - 
„rând de un doctor italian foarte priceput. 

Bubatul oilor e o boală care se arată prin 
„nişte bube ca-bobul de porumb. Bubele ies 
pela_ urechi, .prin prejurul -botului, pe sub 
burtă şi 'prin.tot locul:unde e lâna rară. Ina- 

„ inte de,bube'se ivesc niște pete roşii.  Bubele 
după două trei zile coș, fac puroiu, apoi se 
turtesc; se'usucă, negresc şi cad. Bubatul ține 

„cam o lună de zile. Veterinarii știu de altoesc 
oile sănătoase, ca. să 'nu se: îmbolnăvească de 
_„bubat. Ei iau puroiu din bubele oilor bolnave 
“şi cu un ac ariime îl 'vâră sub piele. la: coada 
„oii sănătoase, aproape de vârful 'cozii şi în 
partea de dedesupt, acolo adică unde nu e lână. Carnea de oaie care a'zăcut de bubat nu. * „se mănâncă, ci se îngroapă. Oamenii cuninți 

„Știu că în lână poate să se -ascunză sămânţa - boalei și ei-stropesc lâna cu leşie, dupăce ju- 
poaie oaia. . e 

Mai ştiu două boale. care se pot luă 1a „toate vitele: râiă şi turbarea. Râia ara tpt:a- „celeași semne ca şi la om: bubiţe mărunte, mai: ales peunde-e pielea mai subțire, şi mâncări- „Me grozavă mai cu seamă: noaptea. -Vitele râ- oase se freacă de păreți, ide arbori şi de toate Jucrurile pelângă care trec, pânăce. le cade „părul şi se sparg bubiţele de rămâne în locu-le. : - un fel de mătreaţă ca tărâțele. Leaculle ief. 

e 
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» tin: două trei pachete de tutun. prost, fiert. „bine în apă. Dupăce spălăm. vita. peste tot cu: leşie, îi dăm cu zeamă de tutin îni vreo trei - 
pi. ) 
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. zile de-a rândul și vita se curăță de râie. Dar | 
., fiindcă tutunul cam otrăvește pielea, trebue 

pus cu măsură, adică 150 grame de tutun la. . 
„0 ocă de apă. E bine deasemenea. să nu. se. 
spele tot trupul deodată, ci câte o jurniătate -: 

O POTÂN 
"Când un .câne turbat mușcă o vită ori un 

ora, vita turbează. Cânele începe să urle, se | 
„face răutăcios, mușcă găini, vite, fuge de lu- 
me, nu mai cunoaște stăpânul și nici 'nu.pri= . 
meşte mâncarea pe care i-o dăm, atunci e tur . 
bat. şi. trebue deindată omorît. Vitele 'ori oa: 
menii mușcați de câne turbat, sbiară, au dureri: 

- grozave îni cap şi-se fac furioşi.. Vitele turbate 
„trebue tăiate; carnea lor se poate mâncă, însă 
fiartă bine. Oamenii bolnavi.de turbare trebu- " 
esc aduși la casa de sănătafe a d-lui Doctor 
Babeş, în București, unde se lecuesc. Nu tre- 

„bue însă să întârzieze până când îi prididește 

„Păsările de „curte: găinile, rațele, gâștele, . 
porumbeii, mor câte odată de nu rămâne una. 
Te pomeneșşti cu găina că stă tristă, parc/ar 
tot-dormi, cu penele sbârlite; îi curge nişte | 
spuniă puturoasă din gură, găinaţul. îi este 
supțire, verde și puturos. E bine să-spălăm. : 
ori să stropim coiețele atunci cu creolină, în- 

„ chidem bine ușile:și afumăm coteţele înainte , 
de-a se închide ușile, cu. praf de -pucioasă | 

"pus pe cărbuni aprinși.. Găinile vor. fi atunci | 
mutate într'alt coteţ până:a doua'zi, pentruca - : 
fumul să pătrundă prin toate crăpăturile. Tre... 
bue să afumănr coteţele la „fiecare două zile, 
Dupăce iar deschidein ușile, văruim.cotețul.. -
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. “Găinaţul. trebue răzuit bine "în tonte' serile 
"şi îngropat. Boala asta. se chiamă Holera p& 

sărilor, şi cu toate că seceră mai toate pă : 
sările din,sat,.:dar tot îți dă. de veste, căci - 
cunoşti găina bolnavă: cu o zi mai înainta 
Este, dragii mei, o altă boală la păsări, mult 
“mai primejdioasă. Te uiţi dimineaţa prin “pa 
sări, le vezi vesele, mănâncă grăunţe, și: numai 
că te-pomenești cu-câte una căzând depe cracă 

"ori: depe uluca unde este urcată, 'ca şi cum 
ar fi lovită de glonţ. Nu sunt două luni de. 

„i când au'căzut două găini din podul şopronw 
“lui, moarte, înaintea:.mea.i Plec la şcoală și, 
când să urc scara, văd niște gâște! pigulind 

* ta iarbă verde .pe- dinaintea școalei. Auzii un 
„_-gâgâit repede. şi scurt. Când mă-uiit o gâscă 

„ări deodată în sus, din bună sănătoasă, și fu 
:-îpeloc. moartă. Puii. de porumbei îi . găseam 
 tnorţi în cuiburi, şi dimineaţa dam în totdea- 
una jos din coteţ câte zece găini moarte de 
astă boală 'grabnică. Mica spus veterinarul că 

„boala asta: se. chiamă fâ/nă, şi .că o: poartă 
„vântul dint”un sat' în .altul.: N'are leac, dar 

„ putem feri păsările de ea dacă ținem coteţele 
curate și le stropim des pedinăiuntru cu creo- 

„lină amestecată .cu apă, Unii pun câte 'două, 
„. trei picături şi în apa pe care'0 beau. păsările. inainte de a veni la. noi, în sat holera-și ţâ$ 
„na găinilor, auziam că mor. păsările în sa : tul Măzăroii. S'a găsit O: babă proastă care a: lăţit vorba în sat „că, dacă. vor să- înceteze „boala în găinile lor, să iă toate găinele moarte și să :le_spânzure în niscai “copaci la hotarul. . | satului. De câte ori băteă vântul dinspre apus. 

.



„vină miros urât dintr? acolo, şi a venit boala” 
şi la noi:'vezi, de aia e bine şi'vă: povăţuesc 
ca toate găinile moarte să le îngropaţi. în pă- 
“tnânt, ca să nu:se întinză boala și la alții. . 

Astea sunt, dragii mei săteni, boalele. care 
se iau. Dacă vreţi să nu daţi de neșaz cu'vite 
“bolnave, ci să le aveţi totdeauna sănătoase, vă | 
rog: să faceţi aşă cium face cel mai priceput şi - 
mai cu stare om din satul-meu. Omul acesta 

se Petru. Pantazache; EI ştie că. ÎN nădejdea 
slugii dai de fundul pungii” şi în toate dimi- 
neţile nu se. ştie mulțumit până mo vedeă cu 
ochii lui dacă vitele sunt “toate vesele, dacă... 

mănâncă toate ori nu, dacă sunt țesălate, da- 
„că au curăţenie î în grajd, şi tot aşă trece. cerce- 
-tând şi luând seama dela grajdul boilor la al: 
vacii cu lapte, deacolo la ai calului; deaci la 

 coteţul porcilor, vițeilor; orăteniilor şi aşă-imai. 
departe. Din casa lui nu se isprăveşte creolina 
din sticle. Prin.casă, prin bucătărie, prin graj- | 
duri, prin 'coteţe. nu e dimineaţă î în care.să nu: 
stropească c cu creolină: ori cu 'acid” ten. e, dela . 
spiţerie, amestecate cu apă. Când i s'a îmbol- | 

- năvit vita, lucru care la-el se întâmplă 'rar de. 
„tot, iute o. alege deoparte din cele sănătoase 

şi nu aleargă după descântece și leăcuri băbe- 
şti, ci dă fuga de aduce veterinarul chiar din | 

„ziua când a. văzut vita că e tristă.  Deaceia 
” vitele lui surt totdeauina mai frumoase şi le.. 
vinde mai cu preţ. decât ceilalţi. Nu mi-adue 
aminte, - decând îl ştiu eu, să-i fi murit. vr! ». 

vită omului acestuia. 
Doresc, dragii mei săteni, ca fiecare dintre 

d-voastră să i faceţi așă Cure face Petru Pan-
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_.tazache şi atunci vă voiu vadeă și pe d-voastră, 
„aşă precum doresc cu, adică nici mai bogați, . 

trebue să ne fie de pildă. vu butei 

dar nici mâi săraci decât omul acesta -care 

despre. altțe boale. ale vitelor. Duminica: vii- 
„toare, după ieşirea dela "biserică, vă rog să 

- Vă adunaţi iarăşi cu mic cu mare la şcoală, un- - de o să auziţi multe lucruri de mare folos. 
:- Rog”pe Dumnezeu să ne întâlnim sănătoși. 

A 

| Astea fură, dragii mei, boalele care se iau - 
» dela o-vită la alta. Altă dată, o să vă vorbesc 
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_ Ingrășăzinte 

" de Paraschița, Bindea, învăţătoare în “Rasova, Constanţa .- 

R . 

adessa, nu spre folosul nostru, 'ci.spre al 
d-voastră. Noi avem: să vă spunem multe lu- 

cruri folositoare, pe care d-voastră nu le cu-: 
noaşteţi şi deaceia. munciţi, vă chinuiţi din 
zori până în noapte şi nu puteţi trage foloase, . : 
nici măcar să vă răsplătiți „osteneala ce vă. . 
daţi, dar încă să mai:puteţi pune şi cevă la. » 
'o parte, cum.zice vorba. 'Românului: : să strân- 
geţi. bani albi; „pentru zile negre”?. 

Vedeţi dar că spre binele d-voastră noi. ne: | 
am lipsit de liniştea. noaştră de astăzi și am. 
venit să ne sfătuim asiipra păsurilor şi nevoi- 
lor ce întâmpinați ; noi, care trăim: Împreună 
cu d-voastră, vă - vedem. greutăţile şi. dorim: 
a-vă. „Tidică, a vă: ușură întru câtvă această) _ 
povară. 
Oameni. buni! dacă ne-am n gândi puțin la: 

căvintele spuse de Dumnezeu: celor dintâi: oa- 
 meni, când 'i-a bine cuvântat și le- -a Zis „Cres- Si 

“Incă dei întâlnirea ce ăm avut într”una din : 
- lunile trecute, când ne-am adunat tot aci la: 

şcoală, v'am spus că avem Să vă chemăm mai
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„teţi şi vă înmulţiți, umpleţi pământul şi-t stă. 
pâniţi pre el”, vedem, că pe pământ dar a 

“trimis. Dumnezeu pe om, ca:-pe pământ să “trăiască, cu drag să-l muncească şi. să-l stăpâs 
„„. nească. Pământul, această mamă -bună,. carg 

hrănește sute de mii de Qameni, el este averea 
:. noastră, el este nădejdea noastră. Şi apoi noi . - 
„Românii mai avem norocul că . țara noastră 
„are și un pământ. bun Şi:roditor. Așă cred că 

ați auzit şi d-voastră mai toţi, că în privinţa 
agriculturii, ţara noastră este înaintea multor 
alte țări. Agricultura: a fost şi este îndeletni- . „„cirea de căpetenie a “„Românului, dar răul & „ „că'aici se isprăveşte toată lucrarea” lui. Pămân- - tul Pau lucrat strămoşii NOștri, îl lucrăni noi astăzi şi-l vom lăsă. moştenire şi copiilor ao- 

- Dar. de vr!o'câţivă ani: de zile. s'a simțit „„pe ici-pe colo că nu preă s'au: făcut bucatele, ... cum ziceţi d-voastră, | 
cum Zic unii, că n'a fost ploae la timp ;ba,că a „. fostla timp, dar n'a. fost în de ajuns; ba, că: “aţi sămănat preă 'târziu.: Şi la urma „urmei, „. dacă «nui se fac. bucate din: belșug,:ori se fac mai proaste, atunci-nu vă gândiţi la altcevă decât la Dumnezeu. . Că n'a voit. Dumnezeu să ne deă ! Că asta ori e pacoste, ori pedeapsă. . „Pentru păcatele” noastre ! Dar nimeni “nu se. gândește, că oare nu e vr'g greşeală a noas- iră,. care face ca lucrurile să ne.meargă tot " îndărăt? Nu, la. asta- nu. ne gândim, căci noi - suntem învăţaţi a. aşteptă totul. dela Dune mezeu. ie PI LR a ce Dar, oameni buni Jia. să: stăm şi: șă jude 

și că toată cauza e, după 
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: sQăzmn puţin şi. vom vedeă că: toate vietățile cari 
trăesc „pe lume dela cei mai: mici viermuşori 
şi până la om, ca. să poată trăi au nevoie de 
muncă. "Toate sgârie, toate sapă, toate râcie 

| şi caută în pământ. Adevărat, muncim şi noi, 
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„ 

tar el la toţi ne dă. Dar noi oare în schimb ce-l 
dăm lui ? Nimic. — Apoi uitat-am noi prover- 

bul care zice, că la sacul din care iei, dacă. nu 
mai pui, ajungi de dai de fund şi n'ai ce să 
mai iei. Aşă e.și cu pământul. In fiecare an 
îi luăm din puterea: lui, dar de dat nu-i dăm. 
Luaţi. o pildă cu. noi; oamenii: dacă ja 
ziua muncim, seara cădem: de obosiţi . 

“dacă nu ne-am Jinişti în. “timpul nopții, a 
doua zi o ştim destul de bine că nu.vom mai 
"puteă lucră cu voinicie, ca.în ziua : dinainte. 

a să zică, noi cată să ne odihnim, să ne recâș- 
tigăm. puterile. Apoi: pământului dece nu: 
„i-am lăsă şi lui puțin timp de odihnă? lată. | 
dar, oameni -buni, două rele. care' fac ca pă- 
mântul țării noastre să nu mai producă așă 
ca în trecut: neîngrijirea.. de el şi sila. ce-i 
facem ldcrându-l: într” una, fără să-i lăsăm. şi 
timp de odihnă. 

Mulţi din d-voastră vor. zice că părinții noş- | 
ri nu Pau mai îngrijit, nu lau mai lăsat să se 

” odihnească, şi-l lucrau cum ştiau și. cum. ne-au 
învăţat şi pe noi, şi au trăit poate şi mai bine 
decât noi. Da! așă este, au trăit-mai. bine pen- 
trucă au avut timpuri mai bune, şi cum mai 

“bune? Numărul oamenilor peatunci eră mai 
mic, şi aşă pământul le eră deajuns ca să-i 
tadestuleze, și tocmai reaua îngrijire'a -pă- 
mântului deatunci, din cauza neștiinții lor, 

Lă 
pp
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„iar mu din rea voinţă, lucrarea lui-în: mod cu 
“totul nechibzuit moștenit din; moși strămoși, 
a făcut să suferim moi în urmă împuținarea 
„produsului pământului nostru. Astăzi pămân- 
tul țării noastre -este acelaș 'în întindere, dar 
oamenii Sau înmulțit. Mai înainte 10 hectare 

„de pământ erau de ajuns pentru traiul unei fa-" 
"-milii de 2, 3 sau 4 persoane ; astăzi tot acele 
„10 hectare trebue să deă hrana la 5, 6sau 9 
persoane. Deci ca să-i poată hrăni, ar tre- 
bui să ne deă îndoit cum'ne' da atunci ; dar 
cu modul cum îl cultivăm astăzi nu ne putem 

..
 

mântul a slăbit, e“ sărac și obosit, . 
„Să iertăm pe străbunii noștri că ne-au să-: 

răcit pământul din cauza că nu ştiu şi nu 

aşteptă decât tot la mai-puțin, fiindcă pă- 

cunoşteau nici un.mijloc de.îmbunătățire ! Dar . 
„ astăzi când, ştiinţa a venit și ne dă 'multe. 
mijloace. de îmbunătăţirea pământului, „lucru 
care poate ar îi trecut.prin gândul străbunilor. 
noştri, dar ei mâveau mijloacele trebuincioase 
adică -ştiinţa spre a şi le. îndeplini, nouă zic, 
„nu ne este iertat să -stăm: tot la vechiul obi- 
ceiu de agricultură. Căci, urmând tot aşă vom, 

-; rămâneă cei mai. înapoiaţi între neamurile 
„ câte.plugăresc, 'Toate-ne iau înainte, cu .plu- 
 guri-de fier, cu maşini, cu pământuri îngră- 

şate, precum: ne-au luat înainte cu meșteșugu- 
rile şi cu cartea. Acu, la meşteşuguri, bată-ne ! 

ar e rușinessă ne.bată și la plugărie, pe noi plugari decând 'ne știm. . .. 
Tocmai deaceia ascultați mă, că despre. "imare lucru voiesc a vă vorbi, adică despre 
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îngrășămintea pământului 'Sau înnoirta pu- 
terii. pământului. a at i 

_* Bogăția plugăriei deastăzi și agricultura cea 

_mai' bănoasă şi înaintată se reazimă numai. 

pe îngrăşăminteă pământului. Ingrăşămintele 

-“ sunt de multe feluri, dar eu vă voi vorbi de 

: acel care vă stă 'mai la: îndemână, despre bă-: 
ligar. Da, băligarul, pe care d-voastră nu pu- . 
'neţi nici un preţ şi-l aruncaţi: la Dunăre, ori 
îl faceţi grămezi şi-l ardeţi în faţa casei, um- 
plând asttel aerul de' fum puturos ce iese din 

“el, acest. băligar, de care credeţi că nu vă-e - 
de” niciun folos, este tovarășul cel mai. bun 

al pământului, care :ne. ţine și ne hrănește. 
Prin lepădareă acestui băligar, 'd-voastră daţi 

* banului cu piciorul. Sa SR 
Priviţi, Bulgarii (grădinari) cum știu să se 

folosească de ceiace nioi lepădăm. Avem pilda 

în fața ochilor: vedeţi, ei îl adună cu îngri-, 
jire şi-l duc de-l împrăștie pe pământul pecare 
îl ară, îl seamănă, şi apoi ce mai de zarzavat. 
scot şi vin de. ni-l vinde iarăşi nouă'cu bani, 
“Noi asvârlim băligarul şi alţii îl adună și. 
se folosesc. de.el. Ei își -umplă buzunarele | 
cu banii făcuți în scumpa noastră țară, iar 
noi stăm şi-i privim fără a luă pilde dela ei, 
fără a face ca dânșii. lacă, fără supărare, 
să-mi daţi voie să vă arăt un rău obiceiu 
ce avem noi Românii, că ne place a ne luă 

* după alţii la îmbricăminte, dar la mică, nu 
ne place să avem haine scumpe și frumoase ' 

„ca alții, dar nu şi ţarine sănătoase. 
„Fără .să mai alergăm la alte îngrășăminte 
pe“cari ni le arată știința, să căutăm a ne fo- 

N
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tit : i fut: 

. osi. numai de. băligar deocamdată; căci. ed: 
nu ne costă bani, ci numai puțin lucru, şi să 

căutăm să îngrăşăm Pământul, fiindcă nu-. 
„mai pământurile bune, îngrăşate, ne pot da 
„roade. îmbelşugate.. - - 
"lată, acum vă voi spune şi modul cun tre: 

„+ "buie *să. pregătim această hrană trebuincioasă 
Pământului: Lucrul. nu 'e greu; numai cere 

* stăruință din partea d-voastră:.- 
. Băligarul 'şi udul vitelor, amestecate. cu 

"paie ori cu alte plante, ori cu frunze uscate 
de arbori, formează .ceiace se numește guno- 

. 

iul trebuincios pentru îngrășatul: pământului ; 
zic trebuincios, pentrucă el are întrînsul tos „ce e mai hrănitor'pentru creşterea plantelcz; „Acest gunoi:trebuie să se adune'cu mare bă- „„î'gare de seamă, nu numai din grajdul vitelor „de muncă, adică dela boi, cai și dela oi, capre, "Ci. şi de prin curte, de. prin grădini, şi toate 
rămăşiţele şi să se. păstreze la un loc ferit "de vânt şi de. soare, Şi iată cum: se caută un: “loc meted ca o arie, dar cât se poate mai în + „apropierea grajdului: ca să nu se 'facă risipă ".dE6 gunoi, 'să sapă-.0 groapă mai -mulţ în lung „decât în lat şi cam de :1:/+:m. de, adâncă, lă- sându:se la o parte: un fel de scobitură a- plecată pe unde să putem intră: şi ieşi cu “ roaba. "Dupăce aim săpat groapa, puneri paie. într'însa mai: mult cam. pelângă pereţi şi dăm foc paâielor ca să'se întărească pământul bine; - apoi la-fund batem bine pământul cu un. 

se facă tare și să nu lase 1 în el. Dacă .ni se pare că : pământul tot nu e tare, putem aduce: câtevă 

maiu ca astfel să 
„să se scurgă udul 
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eoabe de pământ galben, îl aşezăm deope- 
trivă 'de înalt peste; tot fundul groapei şi- -l ba-, 

“tem bine cu „maiul,. apoi. începem. să . punem, 
gunoiul în..ea. Gunoiul” se. “poate scoate în 
Tiecare dimineaţă. dela; animalele. mari, sau 1a 
două zile odată, Dacă, mu..se “scoate, în. fie. 

vitelor precum Și: Tizacul ș să "nu se piară, 
Dela animalele mici cum, sunt oile, „porcii, ca- 

__prele, etc., băligarul, se Doate. scoate la 3— 
„4 săptămâni, însă şi; la aceste animale aşter- 
:nutul trebuie să se, reînoiască în. fiecare! zi, 
Aducând băligarul la. groapă, “trebuie. să în- 
-grijim ca să-l punem. regulat, “âdică tot.una! 
de gros şi.nu întrun 1o& mai mult: şi într?al- 
tul mai puțini, şi când grosimea! s'a făcut de 
2—31/, m. în înălțime trebuie să se' acopere cu 
un strat de pământ care să aibe „o grosime 
cam de o palmă şi jumătate, ca astfel: să "nu 
poată să iasă gazele (fumurile) . mirositoare 

„afară, ci să stea înăuntru spre a grăbi putre- 
zirea gunoiului. In anul când ne-ar lipsi. pa- 
iele se pot aşterne sub vite .și papură, tre: 

„stie, rogoz şi frunze de copaci, niimai să. 
nu se piardă băligarul și udul animalului, . -; 

„_ Când însă n'am voi să punem grămada de: 
băligar î în groapă, o putem pune-şi pe pământ, 

"însă atunci îndatăce am așezat gunoiul se 
face de jur împrejurul lui .un .imic şențule, 
care să deă cu capul într'o groapă măricică : 
prin şenţuleţul acela se scurge udul în. groa-. 

, pă, și upăce groapa s'a umplut, el. să. scoate | 
- 2 Ta
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„cu găleata şi se împrăștie întrun mod poiri-. 
vit pe deasupra. grămezii de băligar şi cu chi- 
„pul “acesta băligarul va putrezi mai. de gra- 
bă. In sfârșit când 'băligarul. s'a putrezit de 
jumătate, el se cară pe locurile:sărace. Căra- 
tul şi împrăștierea se face în tot timpul -a- 

- nului” când vitele n'au ce să lucreze, dar tim- 
-pul' cel "mai: potrivit: este iarna. Băligarul că- 
rat trebuie făcut grămăjoare “înalte aproape 
de-un metru şi să fie [a;. aceiaș' depărtare u- 
mele: de altele. Deobicei. depărtarea 'dintre gră-: 
mezi atârnă de lungimea. carului, căci la des- 
„cărcare se face o. grămăjoară înaintea carului, 
iar alta înapoia lui, grijă noastră rămâne a 
hotărî. depărtarea -în celelalte părţi. Băliga-. rul astfel așezat pe tarlă se împrăștie cu o : : " “urcă de fier în toate: părţile și după acea- sta se:ară pământul. Trebuie să mai ținem | socoteala, că nu la toate pământurile punem aceiași mulţime de băligar, ci cu oarecare | măsură, Astfel la pământul sărac de țot pu- „term pune dela 50.——60 care la-un hectar; iar - „la pământul mai puţin, sărac dela. .30 — 40 care. Asemenea și felul băligarului - trebuie să. ştim unde să-l. punem.. Aşă băligarul de | boi şi de. vaci: bunăoară, fiind mai rece, se: poate. pune pe locuri mai. nisipoase, fiindcă ține şi mai mult, iar cel de cal, catâr, măgar,. precum și de oi și capre se pune mai-cu sea- -mă pe locurile, care sunt. cam urnede 'și tări, fiindcă aceste pământuri sunt. cam reci de. felul lor, iar băligarul numitelor animale fi- ind cald face ca aceste pământuri să se facă mai calde. şi imai mărunţite,. : . _ ph. . v . . - , Lo 
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"mânț sau ţinta, cum îi ziceţi. d-voastră, o ju-. 
mătate lucraţi-o cu hrană dupăcum vam-a- 

tă trage mai mari foloase. 

Pa - N . - 7 

„Aceasta este cel mai uşor şi mai ieftin în- 

-grăşământ al pământului şi aș.dori cu cât. 
nai curând să începeţi şi d-voastră a face. -. 
încercări cu băligarul. Faceţi, oameni buni, 
la început o probă pe aceiaşi bucată de 'pă- 

rătat, iar jumătate lăsaţi-o aşă cum se găsește 
pri adică meîngrășată, şi să vedem 'care vă va.. 

da recoltă mai bună, mai îmbelşugată. In alte - 

" ţări: se întrebuinţează pentru îngrăşatul pă- 
mântului ouăle și escrementele sau murdăria 
unor păsări de mare, lucru foarte migălos şi: 

priurmare mai greu; .cu toate acestea oa- . 

menii se muncesc, se necăjesc, numai să poa- 

„ Sunt aproape 2.ani 'de zile decând noi vă 
„vorbim mereu, 'vă strigăm în auzul d-voastră 

la felurite ocaziuni; să nu lăsaţi pământul în. 
părăsire, căci, şi el vă părăsește: căutaţi-l, în- . 
grijiţi-l şi nu-l. lăsaţi la voia. întâmplării ! Dar . 
nu știu dece vorbele noastre nu le băgaţi în 

"seamă, ba ce e 'rhai inult, de multe ori des- 
preţuind şcoala din cauză că vă trebuiă co- 
pilul ca ajutor la -muncă, când el eră ţinut! 

-la şcoală, ne despreţuiţi şi pe noi învățătorii, 
- fără să vă. gândiţi că numai noi învățătorii 
suntem. adevărații d-voastră prieteni, cari vă 

- vroim “binele, şi că numai şcoala, face să fie 
omul. om... 

„ Sunt şi alte feluri de îngrăşăminte, cari fac 
pământul de. muncă după trebuință mai tare 
sau mai moale, mai greu, mai uşor, etc. La 
altă întâlnire o să vi le povestim şi pe. ace- 

3 i
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-- stea, căci am dorința mare de a vă.vedeă o- 
„dată hotărîţi să: schimbaţi chipul cum lucraţi. 

„-» pământul, de a.vă vedeă .că-i: daţi oarecare. 
îngrijire, și.cu cât vom vedeă că 'ne ascultați 
cu mai multă bunăvoință, şi.că sunteţi mul:. . 
_țumiţi de sfaturile noastre, cuiatât mai mult 
şi moi ne vom. sili a cercetă, a află și a vă 
spune. tot 'ce.vă e.de trebuință şi. de folos 
spre. binele d-voastră şi :al nostru -al tuturor. 

La muncă dar, oameni buni, noi. cu mir 
"tea şi: d-voastră. cu braţele, ca să nu . lăsăm 
să „ni. se, ridice înaintea noastră alte: naţiuni 
și să nu înjosim numele scunipei noastre. RQ 
mânii, pe.care în atâtea rânduri dușmanii ve- 
cini au voit să ne-o -răpească,-nu pentru alt. 
cevă, 

„tul ei, Da 
"Să muncim dar-şi. să dovedim că suntem 
vrednici să stăpânim pământul „acesta | Na 
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cultura. cartoiului şi întrebuințăriie lu 

de Vasile Păunescu, înv, în Maia, | Ilfov. 

  

Cp ia în 
” 

+ 

“Sraproprie primăvara! şi: oamenii deştepţi şi | 

harnici încep a'se găti. de muncă. şi AIR 

cu dor vremea când, vor ieşi iarăşi. în câmput 

drag, să răstoarne brazdă neagră în care Sa- 

runce sămânță dătătoare de rod: îmbelșugat. 

Plugarul,: chibzuit. la "treaba lui,: îşi “face” a- . 

" cuma planul. cam ce semănături . să -facă spre 

a avea ci îndestulare hrană, şi pentru. ei şi 

pentru vite, și să-i mai rămâie şi de vân-, 

zare ca să: aibă cu! ce- şi cârpi “nevoile şi să - 

“mai puie şi deoparte cevă bani. albi: pentru, 

“zile negre. 
Am început dela o. 'vrere să ne: încrediia- 

„ Aăm că semănăturile numai de grâu, porumb, 

orz, ovăz, fasole şi. “meiu mu ne mai; îndes- 

' tulează trebuinţele, fiindcă cer prea multă în- 

tindere de loc, şi: pământul s'a' cam strâm- N 

-tat;.pe dealtăparte: bucatele astea nu se 'preă. . 

fac întotdeauna, iar pe vreme de: secetă bai - 

„Be fac deloc. e 
= 

„Şi. acum ne aducem: aminte cu: "groază. că 

- mai acum câţivă ani, din pricina secetei, nu sati 

„ Tăcut aici bucate, nici autreţuri şi. erau să . 

“ - - - 
- p. 

ue.
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“piară de foamete şi oamenii și vitele, dacă, pela mijlocul verii, nu da Dumnezeu o milă „le ploaie din care au crescut ierburi pe câmp. „şi le-au cosit oamenii pentru vite, şi dacă: guU- „ vernul țării nu se îngrijă: să deă oamenilor: -- « paremb pentru hrana. lor și. fân pentru: vi- „„ tele celor cari n/aveau nutreţ deajuns; DE „Şi astfel, noi; o ţară .de -plugari, eră să - pierim de foame, cu vite cutot,.. : . 
"Atunci vam adunat la: școală și v?am spus, . „că oamenii dintr'alte țări, unde pământul este. mai puţin și mai sărac decât al nostru, încă .. de cu multă vreme au fost îndemnați de. ne- voie. să semene lucernă,. şi trifoiu, sfecle şi. „ „cartofi, cari se fac şi la secetă și dau: mult la „Pogon, așă că ei.nu preă:se tem de: foamete în vremuri de. secetă, ori-de preă: multe ploi. „ŞI, ca să vă încredințaţi că vorbele 'mele ; „sunt adevărate, am făcut eu începutul: și am. . semănat lucernă care-mi dă 3—4 coase pe. vară, şi sfeclă, care-mi dă 15-—20 și chiar 30 „de mii de kgr., și deatunci aţi văzut că depe -. „loc puțin cu am nutreţ bun şi din belşug | - şi că vacile mele -sunt totdeauna frumoase „Şi-mi dau lapte mult şi bun. Ne - Mulţi dintre: d-voastră ați venit să vedeţi, „iar altora, vor fi spus. copiii dela școală cu. . „ce poftă mănâncă vacile mele. sfeclă 'tocață: Şi fân de. lucernă, -ba uneori, după sfeclă, le vine poftă să ' mănânce şi paie-de grâu. din aşternutul. proaspăt... „+ "Cu lucerna şi cu sfecla aţi-început să vă . . dedâţi şi d-voastră şi 'mulţi aţi şi pregătit de - 

E ENEA ! . 4 j:



id E „. E i - Fă A ” , - ” - | 53 

i 

cu toamnă ogorul, iar acum aşteptaţi să vie 
-.“sămânţa_ pe care m'aţi rugat să vi-o caut. 

Tot aşă de buni, ba încă și mai mult, sunt 

şi cartofii, pentrucă ei ne dau hrană şi pentru 

vite. și pentru. noi... Știţi că eu îi semăn încă 

de mult în grădina 'şcoalei, și aţi văzut că 

şi pe secetă tot am scos cevă, | - 
Unii: dintre d-voastră: au şi început să .sa-" 

sunt şi ce buni la: mâncare.: -. 
:“Iu,ptimăvara asta trag nădej 

mene cartofi și Sau încredințat ce rodnici. - 

de, că o să pu- 
neți. mai mulți şi.mai câte mult, şi deaceia 

astăzi o să stăruesc,. în vorba mea, mai, mult 

asupra cartofilor. - :- 
A 3 - pa ai o 

Eră o vreme când în părțile. astea nu se 

„cunoşteau cartofii, cum nu se cunoșteă' în- 

to vreme nici porumbul: și oamenii mâncau . 

“mămăligă de meiu. =... Mae: 

„.. Cartofii, ca şi porumbul, s'au - adus pela 

noi dintr”o parte de loc depărtată,-care se chia- . 

mă Americă şi vine dela noi spre soare-apune, 

Dintru început însă oamenii, cum sunt ci fă- 

„cuţi, se fereau de cartofi ca ucigă-l toaca .de 

"tămâie şi nu vreau în, ruptul capului să-i se-. 

mene. Acum vreo. 130 de ani s'a întâmplat 

în-ţara frânţuzească o foamete mare. Atunci 

vin om învăţat și făcător de bine a îndemnat ' 

pe oamenii din aceă ţară să samene cartofi, 

“cari se fac şi la secetă, dar, fiindcă nu-l-as- 

“cultă: nimeni, el a întrebuințat un şiretlic. A 

cerut voie dela Domnitorul ţării să închidă 

“un loc.nisipos şi 'să-l samene cu cartofi şi a 

“mai cerut şi jandarmi să-i. păzească. : locul, ” 

„vezi Doamne, ca să uu-i fure oamenii carto- - 

a!) 
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fii, „Le-a spus însă jaridarmilor să închidă -6- | 
chii şi să lase pe oricine să. fure cât o vreă, 
Oamenii, cum sunt ei 'de se ispitesc mai mult 
spre” cele. oprite, când au -văzut atâta pază, 
şi-au. dat cu socoteala că trebue, să. fie cevă 
de cartofi de-i păzeşte cu jandarmi, şi aşă 

> Yeneau noaptea pe: furiş de furau, până i-au... 
"furat pe toţi şi'au văzut: că sunt buni da ma. - 
“care, lar pe. urină i-au'semănat în zrădini și, 
„pe câmp şi deatunci toți.plugarii de acolo sa- 
mănă cartofi; şi pentru ei şi pentru vite şi de 
vânzare, şi le merge bine de țot: 

„La moi treaba asta o fac mai: mult. Bulga- - 
rii, despre cari noi.zicem. că: sunt. proști, dar 

„gi. îşi văd 'de treabă şi: samănă şi cartofi şi 
"alte zarzavaturi, iar noi deştepţii le dăm bani 

şi. bucate pe zarzavaturile lor, şi ei S'aleg cu. - 
„ Punga “plină, iar. noi cu deșteptăciunea şi cu... 
"punga şi hambarele goale; Dar bune Dume . . nezeu, treaba: asta 'n'o să meargă mult, c?ai 
“început: şi ai: noștri 'a-şi luă de seamă şi a . semână şi ei tot ce le trebue'ca'să nu mai - 
cumpere dela Bulgari» nimic, Și, tragem aă  .. 

puţină vreme tot plugaru o: „dejde că peste | 
„ Să-şi aibă grădiniţa sa de: zarzavaturi şi de 
pomi roditori, -:. i. Dea 

vu . hi Să venim 'acum: la: cartoful. nostru, de care am. spus că este bine să-l punem nu uumai. în grădină, dar şi “la câmp, ca.să-l. avem şi - 
„penirnui vite. 

Lui îi merge bine în- toate pămâriturile 'de .. „Muncă, dar mai ales în cele negre-nisipoase,. -. “Tocmai „aşă -pământ aveți: d-voastră de vale în lunca Prahovei unde fiecare stăpâniţi câte . 

7
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9 ciosvârtă sau o jumătate de pogon, și mult .. 
mi-ar. păreă bine să le văd. pe toate pline. 
de cartofi, că's'ar face acolo de minune; . -- 
“Pământul trebue să fie ogorât adânc de cu. 

toamnă, iar. primăvara. se. întoarce. ogorul şi 
ge pun. 'cartofii.. In. grădină, putem lucră. pă 
mântul cu casmaua, ..;:; | 

- Pentru: sămânță, alegera, soiurile. cele. mai NE 
"bune de cârtofi,; că sunt mai bine de.o mie . 
de şoiuri, și văratici și de toamiă, albi, roşii, | 

„galbeni, vineți, lungi, rotunzi şi ca. Sul, şi nu. 
ioate soiurile cresc bine în : acelaş; loc.. 

“Eu am făcut încercări, în. grădina școalei, 
şi i-am găsit mai buni, pentru: pământul, NO 

"stru, pe cei galbeni mari cari 'se chiamă şi să-, | 
punari, şi când voi 'mai găsi şi, alte soiuri. 

“ bune pentru.pământul dela noi, o să vi le. 
" spun şi d-voastră... . - S 

" S'aleg - numai cartofii de: “mărime mijlocie- 
şi frumoşi la vedere, să. nu fie buboși ori 
„crescuţi, că aceştiă nu sunt buni de sămănat, 
: Ei se pun în cuiburi cu sapa ori pe urma:plu: . 
- gului tot la a treia brazdă. Să căutăm ca de-. 

„ părtarea între cuiburi. şi: între rânduri .să nu 
fie prea mică, nici prea. “mare, Când sunt prea 
mari îi. ajunge uscăciunea la. rădăcină şi. nu . 

"dau rod mult; iar când sunt preă deși şi le 
"cresc lugerii mari, ei se. năbuşesc şi iarăşi 
nu dau rod mult. Depărtarea. să fie cam de: 
3—4: palme. ca numai bine să se umbrească , 
ocul. când ar creşte lugerii şi să ţie umezeală 
la .rădăcină.. Intr? un cuib se pun.3—4 cartofi 
întregi, iar când n'averh. sămânță deajuns îi 
tăiem î în două ori în patru, căci. ei au pe coajă. 

d
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niște ochiuri: din cari dau rădăcini și lugreri. 
'Mai bine este însă dacă-i punem înțregi.. (La 
pogon intră cam 50-60: de duble de cartofi). . Dupăce-i punem în cuiburi ori: în brazde, îi 
învelim cu săpa ori cu brazda „următoare . cam 
de o șchioapă adâncime. --: 

Dupăce au răsărit le dăm o praşilă sauo 
grapă -sdravănă, ca să stârpim buruenile ce 
or fi crescut Şi ca să răsuflăm pământul, ca- "tunci ei cresc mai bine. Când au crescut. lu- - gerii ca de două palme le dăm o sapă bună, 
iar când înfloresc îi Ssăpăm a doua oară și le 

. facem mușuroaie mari la rădăcină ca să aibă ” unde crește cartofii. Dacă sunt ploi preă multe: ori dacă pământul este din. firea. lui preă u- med, facem şănțuleţe de scurgem apa, că.u- “ mezcala preă multă le strică, - 2. "Ei se coc vara ori toamna” după soiul lor, ". Şi se cunoaște că sunt copţi că li se usucă lu- BC 
„Atunci îi scoatem cu sapă, iar cine are mulţi „îi scoate cu un îel.de plug, dar să băgăm de. 

seamă să nu-i tăiem în bucăţi cu sapa. ori' cu 
„plugul. Se mai poate scoate și cu furca de ” fier cu două coarne. Un om mare îi scoate din pământ, iar copiii lui ori nevasta desfac. „cartofii depe rădăcină şi-i fac grămejioare. pe „loc, şi e bine dacă putem să-i lăsăm 2—3 zile „în bătaia soarelui să se. svânteze, iar noap- tea să-i acoperim -cu lugerii lor.că le pasă de rouă și de brumă. Dacă nu-i putem lăsă pe ae a ip ti la loc,-îi aducem „acasă și-i-lăsăm' descoperiţi la „un adăpost înainte de a-i băgă la locul de - Păstrare,. e x S



In privinţa păstrării cartofilor peste iarnă 
savem mare grijă, că lor le face rău şi gerut 

şi umezeala. li putem păstră în bordeiu. ori : 

în pivniţă dacă avem,. ori “în gropi făcute a- 

- nume pentru treaba asta. In gropi se păs- 

trează mai ales cartofii:;pe cari îi alegem de 

sămânță, fiindcă peste ;iarnă nu e bine să 

“umblăm la ei; că degeră. Gropile se fac de . 

„4 palme adâncime şi de 4 palme lărgime, ! 
“iar de lungi după trebuinţă. Pe fundul şi pe 

“marginile groapei punem paie ca să nu s'a- 

4ingă cartofii cu pământul 'şi să se strice de. 

“umezeală. Apoi așezăm cartofii rânduri, tân-" 

duri, şi printre 'rânduri' punem iar paie. De-. 

“asupra îi facem în formă de acoperiș, punem 

paie peste ei şi peste paie pământ ca de o pal-- 

mă și-mai bine. In bordeiu sau în privaiţă îk. 

aşezăm tot în rânduri cu paie, printre ci şi-i 

învăluim tot cu paie și pământ, Când umblăm 

“la” ei.peste iarnă în bordeiu şi mai ales în: 

gropi să nu-i lăsăm desvăliți: că degeră.. 

” Dacă lucrăm pământul bine şi este an mă- 

nos putem să scoatem la .pogon până la 30 

de mii de kgr. şi astfel s'avem depe loc pu- 

ţin hrană din destul și pentru noi-şi pentru 

cite 
Cartofii, ca şi sfeclele, se dau la vite iarna . i 

pelângă” fân, paie ori coceni,-dar totdeauna | 

„trebue şă fie fierţi. Caii, boii şi vacile, oile și 
“mai. ales porcii îi mănâncă cu mare pottă; 

păsările -hrănite cu cartofi se îngraşă şi. ouă 

mult. Vacile hrănite cu cartofi dau lapte mult. - 

“Ei sunt şi mai nepreţuiţi însă pentru „hrana 

omului, care la noi cam duce dorul'de legumă, 

N
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Ei se mănâncă fierţi, copți ori gătiți cu-carne. - 
Lumea' pela ţară :ştie să mănânce carnea tot. : 

. . N „e . ste î_- : numai ca ciorbă: ori ca friptură şi. aia. mare - 
spor. Când ar găti-o însă. cu: zarzavat și mai 

”- ales cu cartofi, carnea ar 'fi şi mai. gustoasă 
“la mâncare și. mai 'spornică.-.. . -.. i 

Cartofii copţi sau fierți se pot imâncă şi. 
“numai cu sare, dar ' sunt foarte gustoși cu 
unt proaspăt pe care' plugarul cu rost la casă 

“lui, îl are totdeatina, căci el se- îngrijeşte să. 
” aibă vite de lapte și să-le'hiănească „bine. 

7 

Fierţi -și frământaţi.. apoi .. dupăce-i. cură- 
ţim de coji îi facem turte pe care le prăjim în 
unt, în untură Ori-în untdelemn şi-i presărăm 

“apoi cu puțin! zahăr sau. şi cu sare şi 'avem: 
asttel “un fel-de, prăjitură foarte: gustoasă şi 
“hrănitoare, cu: puţină casnă 'și cheltuială. 

„ Cartofii fierți şi apoi: frământaţi. cu. făină . 
„de grâu 'se face pâne bună la.mâncare și mai 
eîtină decât pânca numai: din făină. Oame- 

„mii acum nu preă mănâncă pâine, fiindcă grâul” . . 
e mai scump decât porumbul, Nu zic,:şi mă 
măliga e' bună, că ea ne-a crescut “mari, Se 

“întâmplă însă de multe ori că porumbul .nu- 
se coace bine, ori se strică. în porumbar, că 

“se mai; plăpând decât grâul, iar .mămăliga .. 
„din porumb stricat îmbolnăveşte pe:om de ju- 
puială, căreia doctorii îi zic 'pelagră. Din ne-- 

“morocire d-voastră știți: ce boală periculoasă 
e jupuiala de care 's'a bolnăvit multă lume 
în foametea din. 1899, când oamenii au fost 
nevoiți să mănânce și "porumb stricat, fiind=. . "că 'de cel bun 'nu preă se 'găscă, iar. foamea .. “nu face nazuri. Peurmă, porumbul cât de .. 

pp i.
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bun sk fie, tot- poate să aibă prin el boabe 
stricate, şi tot nu 'este bine să mănânce omut 

numai mămăligă, mai ales că ea nu ţine mult. 

'gi-dacă e de 2—3 zile se strică, iar. omul Îa - 
+ 

un drum, la cevă își iă mămăligă în traistă - 

şi.o mănâncă oricât de rece ar fi; ,., 
- Deaceia 'ar fi bine să începem a mâncă şi. 

pâine, iar ca să nu fia scumpă s'o facem cu. 

cartofi. 

diavolul a: dat în gând oamenilor să facă dis 

„cartofi şi spirt... n Cai | 

“Pe moi însă, să ne păzească Dumnezeu de. 
așă păcat şi să nu. mai. ajungem vremea să... 

bem şi băuturi făcute cu. spirt de cartofi, că . . 

“e şi' mai otrăvitor decât cel din butate. Să pu- 

mem cartofi numai pentru hrană noastră: şi a 

„vitelor, iar băutura- să ne fie apa-cea - de 

Dumnezeu  binecuvântată,: cum Wam $pus. Ș% 

altă: dată când vam vorbit de băuturile spir-- 

gi şi bunelor purtări. ::. 
. * A 

“toase; că sunt păgubitoare şi sănătăţii și pun- 

“Şi cu asta isprăvesc. cuvântarea mea de as- 

răzi, mulțumindu-vă „pentru ascultare! şi ru- 

- gându-vă să urmaţi îndemnurile mele, că ştiţi: - 

„că ele sunț.pornite 'din. dragoste şi din ini: . 

mă curată. -: 
- ” . " 

- 

"Din 'cartofi se mai. face şi 'scrobeală, îar 

7



». Cultura zarzavaturilor 

de MA, Alecsa, înv, în. Vuteani, Fălciu, 

„La întrunirea: pe care am avut-o Dumineca 
trecută, v'am spus că astăzi am' să vă vorbese 
despre: zărzavaturile cele ce ne sunt atât de - 
trebuincioase, încât nu este nimenea dintre noi. . 
care. să. poată trăi fără de ele. Şi cu toate că 
d-voastră aveţi zilnic nevoie :de aceste zar: „. 

„zavaturi, tot nu le cultivați, ci le cumpăraţi 
dela: grădinarii bulgari,. cari. cum vedeți vin 
în; satul nostru odată'pe săptămână Dumineca. 

Aceştia vă aduc. zarzavaturile. într?o. stare 
„rea de tot, fiindcă mare parte. din ele sint 
. Neştede, se vede că sunt culese cu două, trei, ... 
patru zile şi chiar poate c'o. săptămână mai.: 
înainte;: dar așă rele cum sunt vi le vând 
“foarte scump. a 

Pe unii dintre d-voastră, se vede că-și mân- 
„tuiseră zarzavaturile cumpărate, i-am văzut du-. 
cându-se la grădinărie, cale de 12 chilome- 
tri, că să-şi cumpere altele. lacă dar,-că pe- . 
lângă pierderea banilor, mai! este şi pierde- 
rea vremii. Apoi unde mai pui, că dela gră-. . 

„dinărie şi până acasă,- puţinele zarzavaturi . 

Bd .
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s'au bătut aşă de rău, și deoparte s şi de alta 
"a căruţei, că mai numai: semănau' a verdeţuri 
-Și mai nu- ţi veneă să le: întrebuinţezi. “ 

“Cauza că mulţi dintre. d-voastră nu cultivați 
-zarzavaturile, nu este alta decât niedeprinderea. 

Unii: de, ierte-mă- Dumnezeu că. spun ade. 
vărul, mu cultivați din cauza lenei, căci știți 
d-voastră: „Lenea e cucoană mare, care-m'are. - - 
de: mâncare”... 

Alţii, fiindcă aşă s'au: deprins s să-şi arunce 
. bănișorii câștigați cu atâta: muncă, în buzu- 
narul. Bulgarului, înloc să-și cârpească alte: 

“ nevoi. 
Bulgarii, pe zașzavatuirile ce ni le. vând, 

iau. dela noi pe fiecare an. peste douăzeci de 
“milioane de lei, „pe. care-i duc în- ţara lor. 

Vedeţi,.dar, că d-voastră cari sunteţi vitejii. . 
: dela Plevna, Rahova, Lom-Palancă, Smârdan . 

“să viriă alte neamuri străine să ne cultive! pă- 

şi Vidin şi câri.: ați scăpat pe. Bulgari: de ro- 
bia turcească aţi, ajuns, astăzi, .din' cauza ne:, 
păsării Și a lenei, să fiți: birnicii Bulgarilor. 

"Nu-i oare. rușine pentru noi, oameni buni, 

mânturile' noastre. cele roditoare; “să se'îm- | 
"bogăţească î în țara noastră, să ne:iă avutul și! 
“să-l ducă în ţara lor, iar. noi să. ămânem tot 

" Răraci? E bine aş 3 
“ Apoi, oameni buni, ca să scăpăm. de birul 

„ce-l dim: Bulgarilor pe verdeţuri, trebue să 
ni le cultivăm noi singuri şi vom aveă şi mul- 
țuinirea, că avem în totdeauna: zarzavături 
proaspete. IDar -poate îmi veţi zice că nu 'pu- . 

„- teţi,. Ei bine, încercaţi. Eu am încercat în gră- 
dina şcoalei, dupăcum veţi i vedea şi d-voastră o
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- 4 'am reuşit ca și Bulgarul, ba pe unele locmăi 
„Si mai bine decât Bulgarul...  --.. 
+" În grădina de zarzâvaturi se: pot semănă:. 

ceapă, usturoiu, varză, praji, „sfecle,. ridichi, 
pătlăgele, mărar, leuștean, ardei, bob, .ma- 
zăre, fasole, cartofi şi altele,  -. 

„.. Acum să vă -spun cum şi. unde se pot se-. 
mănă asemenea zarzavaturi, : . 
„o Fiecare din d-voastră, aveţi pelângă casă ' 
câte o bucăţică de. loc, care e plină. de toate 

.. 

„Dălăriile, aşă că ţi-e frică să ieşi din casă, 
de groaza. şerpilor,. Ei bine, acest loc plin' de a 
bălării, să-l îngrădiţi, casă fie. ferit de ani- 

„„ tale şi păsări, “Apoi din toamnă încă să-l . 
„“araţi cât.se poate de adânc, cu plugul ori cu 
„tasmaua. .  -- 

«- Primăvara, dacă” timpul” este frumos, pela . 
sfârșitul lunei lui Februarie,:iar dacă e u- 
cât, atunci în primele zile din luna lui Martie . 

şi când pământul e destul de scurs de ume» 
zeală, se sapă din nou grădina mărunțind cât. 
ae poate de bine pământul, sfărâmându-se bo- . 

“ tovanii cu. muchea 'sapei şi 'potrivind locul cn 
a greblă. cu dinţi lungi şi deşi... ae 
„Se împarte apoi grădină. în -tarlale. si se 
începe semănatul zarzavaturilor,: e Iia 

— Zarzavaturile. se seamănă ori punându-le* 
„de-a dreptul în pământ, ori prin răsădire. Cete. : 
“ari trebuesc răsădite sunt: varza, pătlăgre. : 
tele, ardeii și prâzul. Varza, pătlăgelete: vi. - . 

„ete și: roşii cum! şi ardeii se seamănă în ră- | 

„i Wângă gardul 

a. 1. n . . „A u ) . .. . sadniţe calde, iar prazul 'în răsadnițe -reci. 
lată cum se fac răsadnițele calde: ! . | 

fie cel despre răsărit, fie'cul 
.. „A
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despre: apus al: grădinii, se''sapă o groapă. 

tungă dela 3—4 metri, ădâncă de-un metru 

și -jumătate și largă de un metru. In această... Ă 

groapă se pune: gunoiu proaspăt 'de'-oi sau . 
de cal, -pentrucă acest. gunoiu produce căl- 

dură; Gunoiul să fie înalt de-un metru.' Apoi 
se îngrămădeşte. pe de-asupra. pământ destui | 

de bun și bine mărunţit, punându-se un strat 

gros -ca: de -douiă „palme și lăsându-se margi- 

ile groăpei. neastupate ca- de un lat de mâ- . 

nă, Aceasta e răsadniţa .caldă, care se .face 

pela' 'sfârșităl lunei. lui Februarie. In, ea. se 

şeamănă într'o 'parte -şi cât de des, semințe 

de -varză, în altă parte sămânță. de :ardeiu, 

şi în alta seminţe de pătlăgele vinete şi 'ro- 

şii. Apoi se astupă sămânţa cu o pătură sub- 

tire de pământ bine mărunțit şi .se apasă cu 

o scândură. Peste răsadniță se pun mărăcini, 

„ Când' se udă răsadniţa, apa se. toarnă peste . 

“mărăcini și aceştia fac ca-apa să pice asupra! 

răsadniţei stropind”o ca ploaia..' m 

- Când  se:simte că ar fi frig peste noapte, 

“se astupă răsadniţa cu rogojini-ori cu strujen:: 

de păpușoi, oc 

= “Răsadniţa,:rece se face;prin April. Această 

" răsadniţa se face din câtevă brazde de..pă- 

mânt 'bun . şi bine mărunțit, în cari. se -sea- Ă 

.. mănă prazul, care trebue să fie udat cât se 

poate. de des, până se făce de răsădit. Varza | 

“de toamnă se poate semănă prin luna Maiu, . 

“tot în răsadniţe reci; având acum destulă căl- .. 

„dură fdela soare. - 
"“Zarzavaturile, cari se “seamănă de-a drep- 

, 

tul în pământ sunt; ceapa, usturoiul, marut-, 
. pa
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„lele, morcovii, cartofii;-ridichile, mazărea, ţe- 
"lina, pătrunjelul şi mărarul, etc; Dintre ace- 

„stea, pela începutul! lunei lui Martie-se sea- 
-măriă: ceapa, usturoiul: Bobul, mazărea, ri- 

„_ dichile de. lună, morcovii, marulele,: măraru! 
și pătrunjelul: a Si | 

„” “Arpăgicul se seamănă aşă: se face cu colțul 
-.sapei un șenţuleţ adânc de vreo 3 degete, în 

„ “curmezișul tarlatei, în el: se pune arpagicul' 
câte un fir.și la depărtare unul de altul de..: 

- 2—3: degete, Apoi tot cu colţul sapei se. face 
„ al doilea șenţuleţ, lângă cel dintâiu şi la de- 
părtare de trei. degete. Acest șențuleţ trebue 
făcut în aşă chip ca să astupe pe cel din-. 
tâiu ;:se pune şi în acesta: ârpagic, şi se ur- 
“mează până. se umple întreaga tarla de se- 
MMĂNAL 

In același chip se pune, și usturoiul, : 
Pe marginea .tarlalelor de ceapă și ustu- . | 

roiu se pot semănă: marule. "Dar ca să nu fie» 
Șemănate preă des, amestecăm sămânţa. lor 
cu nisip şi apâi le semănăm. Marulele trebue -. 
semănate într?o zi când nu bate vântul, căci | 
altfel vântul spulberă'sămânța și cade aiurea .” 

„decât unde vrem noi. - ia > 
“Morcovii.se seamănă cât 'de rari, dacă voim 

să-i avem pentru iarnă, și mai.deși când vrem. 
„Să-i întrebuințăm vara. i 
„Bobul şi mazărea.-se pun-în cuiburi, câte. 
_4—5 boabe în cuib” şi în şiruri drepte și la 

- depărtare de un pas 'unut de altul. Mazărea. 
de harac-se pune cevă mai far. 
„Ridichile de lună se'samănă din 15 în 15 „„zile, astfel ca în totdeauna să avem, ridichi . - 

A
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„ proaspete. Mărarul şi pătrunjelul îl sămănăm. . 
“dacă se poate în Februarie... a 

Către mijlocul linei lui Martie se samănă 
sămânța de ceapă din care voim să. avem 
arpagicul și cea de praz pecare!'l răsădim.. mai 
târziu. Acește sămințe se pun în brăsduți mi- 
ci, în care., pământul să fie bine mărunțit.. 

Către sfârşitul lui Martie trebue să sămă- - 

nănr în grădină fasole și cartofi. Mai ales car- 
“tofii nu trebue să lipsească: din nici o gră- 
dină, căci ei ar puteă fi mâncarea cea mai bu- | 
nă a săteanului. CC a 

Atât fasolele cât! şi cartofii. trebue sămănaţi 
în rând și în cuiburi depărtate unul de altut 

“de un pas și mai binc.: Cuiburile de fasole 
trebue făcute mai în faţă, şi în fiecare cuib |. - 
se pun câte 4—5 boabe.de fasole; iar cuibu- . 
rile de cartofi trebuesc făcute. cât se poate 
de adânci și largi... Ie „ - 

In luna Aprilie zarzavatul' răsare și începe 
să crească. În această lună el trebue pliviz. 
de buruieni și udat cât de des.. Ca să avem în- 
lesnire cu udatul zarzavaturilor ne facem în... 
fundul grădinii.o fântână sau chiar două, da- | 
că grădina e mare. Apa pentru udat se duce 
la zarzavături ori pe șanțuri, ori se cară cu 
stropitori înadins. Stropitori de acestea se 
găsesc la orice tinichigri.. Udatul în luna A- 
prilie se face pela amiază, fiindcă atunci tim- 
pul' e. nai căldicel. In celelalte luni se face 
spre seară. E bine ca apa de udat să nu se. 
toarne pe zarzavaturi îndată ce se scoate din 

IN A
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fântână, fiindcă este prea rece, ci să steă în 
vre-un şanţ ori în putini mari ca s'o încăl-; 
zească soarele. Zarzavaturile cer multă apă, 

„- deaceia udatul să se facă cel puţin la trei 
„zile odată. Când se udă, să se pună apă pe 

rasde până se fac lacuri, adică să se ude 
- cât se poate de bine. Ridichile de lună, ma- 

rulele și castraveţii se poate udă şi mai. des, 
”. căci cu atât dau roade mai gustoase, 

Către sfârşitul lui Aprilie sau pela înce- - 
„putul lunei lui Mai, se face răsăditul verzei, 
al ardeilor și al pătlăgelelor, cari până acum 

„au stat în răsadniță. Acum se scot cu rădă- 
» cîni din răsadniță și se răsădesc într'un pământ - 
gunoit îndestul și bine mărunțit. Când .se 

” răsădește unul din aceste zarzavaturi, să se 
bage de seamă ca pământul să fie umed, prin 
urmare răsăditul să se facă după o ploaie. 

Răsăditul se face astfel: să iă un lemn 
ca de o-palimă de lung, din care se face o e: 
puşă ; cu ea se lucrează: astfel: se înfige în 
locul unde voim să răsădim verdeţurile şi apoi 
se scoate afară. In locul unde-a fost înfiptă, 
rămâne o gropiță. In această gropiță se bagă 
planta ce voim să răsădim, îngropându-se ră- 
dăcina mumai atât cât a fost îngropată în 
timpul cât a stăt în răsadniță. Apoi tot cu a- - 
jutorul ţepuşei, se. strânge pământul împre- 
jurul răsadului și se îndeasă destul de bine. 

| Răsădirea se face: în șiruri şi la depărtă- 
„rile următoare: ardeii la depărtare de o ju- 
„ mătate de pas unul de altul, varza şi pătlă- 

gelele la un pas şi jumătate. - Aaa
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"Tot în 'Maiu se samănă şi castraveţii, - ei 
cer un pământ foarte bine gunoit. Castraveţii 
se. pun în cuiburi şi, pentru ușurința îngrășă- 
rii pământului, se gunoesc numai cuiburile. 

Ca să avem varză ide toamnă sămănăm să- 
mânța în răsadniţe .reci în luna 'Maiu.. 

In luna lui lulie cresc îndestul şi se răsă-: 
desc. Tot atunci se răsădeșşte și prazul. După 

* răsădire să se ude îndată și diestul de bine zar- . 
zavatul răsădit. Dacă grădina e preă mică, var- 
za de toamnă şi prazul se pot răsădi în locul - 
cepei, a usturoiului şi: a 'morcovilor cari -se 
scot pentru mâncare ; iar castraveţii în locul 
ridichilor și a marulelor. Trebue însă ca mai 
înainte de a, se pune aceste zarzavaturi în 
locul celor sinulse, să se gunoiască bine. pă 
mântul. ! 

In acest chip dacă waţi cultivă grădinile, 
cari astăzi sunt paragină, ați aveă destul bel- 
șug: în casa d-voastră, căci pelângă că aţi: 

„aveă toate zarzavaturile ce. vă trebue pentru 
. gospodărie, apoi ceiace prisosește-ați puteă 

să vindeţi orășenilor, după cum fac Bulgarii, . 
„şi aţi luă bani berechet, ca să vă plătiți toate: 

avalelele și să trăiţi mulţumiţi. - 
Cred dar, că fiecare ' dintre d-voastră de 

astăzi înainte nu veţi zmai cumpără zarza- 
vaturi dela Bulgari, ci le veţi cultivă singuri, 
Văzând ușurința cu care se cultivă, şi! fără - 
altă cheltuială decât munca. | , 

Dacă ne uităm, oameni buni, într?o grădină, . 
„vedem: că pelângă: zarzavaturi pot crește şi
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pomi. ca: „metri, peri vișini, cireși, pruni Şi 
alții. | 

_ Despre chipul Ciara: se. cultivă porii şi! fo- 
loasele ce ne aduc, vă voii spune în Duiniriica 
viitoare, când vă poftesc să vă adunați tot la . 

. şcoală şi tot pe  Empăul când aţi venit as- 
atăzi,



1€sumelă, fiuciele şi consârvârtă lor 
de î. Nagrascu, înv. în Parachioi, Constanţa 

  

Astăzi V'am adunât că să vă vorbiri despre 
legume, fructe și Cum! se pot ele păstră.. 

Duninezeu când a făcut pe oii Pa piis ca impărat asuipta tutiitor. buiiurilor pământeşti, fiindcă pe el Pa împodobit cu toate daru. 
rile: cu minte, îiițelegere, judecată, cu. da-: 

„rul vorbirii şi cu voința de a mun. 
"Așădar, ca orhiil să îiidepliiiească poriun- 

ca şi bunătatea tatălui ceresc şi să se arate 
că este vrednic de dariirile cari le-a . primit 

. Şi să se folosească de ele, e dator a mun 
fără preget, â-şi agonisi împrejurul casei lui 
tot felul de bunuri ce-i trebue ca hrană, ca „ Săși fină nevasta şi copiii şi ca să se arate 
ca bun gospodar față cu lumea. - Da 

Este o zicătoare: cun e sluga şi stăpânul 
și după pragul uşii se cunoaşte casa. DI _ Pământul țării noastre este bineciivântăt de D-zeut, din el răsar toate bogățiile, din cari şi alte țări se împărtășesc. | E i 

Inire bunurile pământiiluii nostru Se cuipirid şi legumele şi fructele. Unii din voi poate să 

7
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zică:: ce folos mare putem : să avem dintr” un 
măr, păr, nuc, etc...2. 

Cei ce zic aşă se înşală în. mintea lor, şi 
le voi dovedi că și dela aceste poame putem 
:aveă mult folos. Casa voastră ar fi îndestu- 
lată, maţi alergă la grădinar cu banița. plină 

"CU gTâu, 0IZ şi porumb, ca să luaţi o baniță 
de chiper, precum vă ie obiceiul: plin pe plin. 

Folosul, în loc să-l 'daţi străinului, să-l pu- 
neţi la oparte ca 'să acoperiți alte nevoi ; sau 
banii să-i puneţi la ipăstrare în casa de e- 
conomie: „bani albi; pentru zile negre”. 
“- Oameni buni, o grădină cu legume și cu 
„pomi roditori, pelângă folosul bănesc ce -a- 
duce” este și o frumusețe împrejurul casei, 
unde ceasurile voastre de odihnă să le pe- 
treceţi împreună cu nevasta și copilaşii, iar 

- nu-pela dugheni și cârciume, locuri deunde 
căpătați obiceiuri. rele, în risipa averii voa- 
sire și a frumoaselor. datorii de buni gospo- 
dari. O 
- Dupăcum grâul, orzul, meiul: și porumbul 
le păstraţi prin hambare şi porumbare- pen- 
tru anul întreg, aşă şi legumele la. „timpul 
lor trebue păstrate, ca în timpul iernei să a- 
veţi casa indestulată şi să nu le duceţi da- 
rul. 

" Ceapa. şi usturoiul se piistreaă în funii 
puse pe o culme la umbră până când începe 
frigul, iar atunci se iau și se-pun în beciu! 
(pivniță) aninate de cuie ori pe o prăjină. 

Ridichilor, sfeclei şi morcovului, după ce 
le scoatem din pământ, le tăem frunzele Și mu» 

dă
 

stăţile, apoi le „punerr la: umbră vreo câtevă



zile până se svântează, şi în urmă le aşezăm - 
în nisip întrun loc uscat fără umezeală. . | 

Prazul după ce Pam scos din pământ, îl 
ținem la umbră pânăce se svântează şi în 
urmă îl așezăm în nisip, kdepărtat unul de al- - 
tul, la loc ferit de umezeală. .. - _ 

Pătrunjelul, mărarul şi leușteanul numai 
frunzele, se așează la umbră până se usucă - 
şi în-urmă se pun întrun săculeţ, aninat de : 
un tuiu, în beciu, E E 

Rădăcina pătrunjelului se păstrează ca şi ; 
rdichile. a a 
Conopida se scoâte ci rădăcină, se pune 

la umbră până se svântează și în urmă se 
leagă rădăcina cu aţă, aninându-se de un 
CU 

„Varza albă se păstrează murată şi chiar 
verde. Ca „verde după vreo două sau trei zile 
finută la umbră, se anină: cu aţă de cuie în 
beciu, asemenea şi varza roșie. 

„„ Cartofii se păstrează. în mai multe feluri:. 
în beciu, la loc ferit de umezeală, acoperiţi 
cu paie şi pământ. . Me Ii 

Grădinarii și oamenii cari îi samănă peâtru .. 
vânzare şi pentru hrana vitelor, fac în pământ 
gropi în adâncime de :/; metru, lăţimea de 
1/7 metru, lungimea după mulțimea cartofi- | 
lor, apoi îi aşează grămadă ca acoperămân-. . 
tul unei case, îi acopăr cu paie și deasupra. .- 
cu pământ, iar pe marginea groapei. se pun 
pari lungi pentruca aerul să pătrundă puțin. 

Alţii fac gropi rotunde, le ard, înfig un 
par lung. în “mijlocul. groapei, apoi umplu



groapa cu cartofi. Şi-i, „acopăr cu paie. și eu 

pământ; * iti i 

  

Ardăiul: “(eniperiil) se păst trează în mat mul- 
te: feluri: ca verde se înșiră pe o aţă: şi se. 

pune: la: umbră până în timpul frigului, în ur. 
mă s&-anină prin Cuie în beciu. 
"Se păstrează şi murat,, singur și. chiar. cu 

mai multe legume ; asemenea prin cutii de . 

tinichea: cari se mai zic şi cutii. de conserve. 

Fasolea, mazărea și bobul se păstrează ver- 

de, ise înşiră păstăile pe o aţă, se pun la un- 

bră până când dă frigul și în urmă se pun 

la .beciu prin cuie. | 

Fasolea se mai păstrează şi i rurată în pu- 

tini, în “saramură, punându-se câteun rând de 

fasole și un strat de sare până se uinple pr 
tina, în urmă se înfundă putina. 

Fasolea se mai păstrează și prin cutii ide 

tinichea închise bine, ca-: și bobul. și mază- 

rea. :. 
Fasolea, „mazărea, bobul şi lintea se “păs- 

trează 'ca boabe uscate punându-se prin lăzi 

ori saci, în beci fără umezeală... = 

 Pătlăgelele vinete se păstrează veizi: se 

“taie felii, se înşiră pe aţă la umbră până dă fri- 

gul ;. în urmă se pun prin cuie în pivniţă 

fără umezeală. Si mai, păstrează murate, îm- 

pănate cu ardeiu, cu morcovi, cu frunze de 

* 

pătrunjel, cu postârniac” şi cu rădăcini. de ie- | 

lină. 

rate în: saramură, astfel: se aşează câte un 
rând: de pătlăgele, se presară sare şi deasupra 

Şi 

un rând de foi de vită, pânăcând: se umple: 

Piitlăgelele roșii (dumate) se păstrează azur
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putina itzi să se ptină. apă, căci -ele: lasă zea- 
mă; din timp. în timp, se, „pritocesc. | 

Din pătlăgele, se face bulioriul, care se pune 
prin sticle sau se usucă în formă de pastă. . 

Bulionul. se ace. astfel: alegem pătlăgelele 
zel inai foapte, le punem în putină, presărăm . 
pes ele sare Și le ţinem două zile. In. urmă, . 
ie striviza ci mâna,. zeama. O strecurăm prin 
sitișcă, o „piinem la, fiert până rămâne ca. 
61 de cocă moale de tot, apoi o punem prin: 
sticle ori: svântată pe » scândură. Sticlele. le 
astiipări cu dopuri de plută și. le legăm bine 
cu piele de țiplă. | 
__Cao grădină să 'fie fiumoasă şi bossată, pe-: 
tângă leguine trebue să. .mâi aibă și | „pomi TO-. 
ditori, cari dau - fructe | bune la. mâncare şi . 
cati se pot păstră pentru iarnă. , -. 

in țara noastră au imtulți grădini cu pomi 
- roditori, ale căror fructe le vând în alte țări, 
deunde -au mult folos și casa , îndestulată. 

“In nenuirnărate rânduri am avut prilejul să . 
văd când vine câteo căruță. cu poame, ctim se - 
uită copilașii voştri cu jind la ele. Cât dor au 

„de un înăr ca să-și, îndulcească: sufletul. Nu 
vă e milă de suferinţa copilaşilor voştri 2? Pă- 
mânt aveţi, puţină bunăvoință vă trebue şi 
puteți aveă și grădină. E: 

Dela poinii zoditori aveţi poaniele, letal | 
pentru facerea snultor lucruri frumoase, pre- . 
cum e jemnul. de nuc, din care. se fac: mese, 
scatine și oglinzi. Din alte poare precum, e. 
nuca, se „scoate: uleiul, care penitrur mâncare 
e foarte bun. = | 

2
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Fructele (poamele) se pot păstră și ele 
“pentru iarnă, gi' anume așă: . . | | 
„"Metele se păstrează întregi, le culegi din 

„ pom cu mâna, căci scuturate ori bătute cu 
„_Prăjina, când cad pe pământ se strivesc şi 
prind un fel de'rană care cu timpul strică 
"tot mărul. După ce le-ai cules cu mâna, le 
pui la umbră pe scânduri, depărtate unul de 
altul, la un loc ferit de umezeală, prin poduri. 
In timpul iernii, se așează prin lăzi: un rând 

„de. mere, un rând de paie ori rumegătură 
„de fierestrău, până se umple lada, apoi se în- 

chide cu capac și-se pune la un loc ferit 
de frig și umezeală. - - | 

Se. mai păstrează și în tărâțe ori în ce: 
“mușă, tot în felul de mai sus. .. 
_- Ca uscate: le tăem felii, le 'punem.pe' o 

" cândură la umbră până se usucă, ori ardem | 
“puţin cuptorul și le punem felii până se u- . 
„Sucă, - a i | 
“Merele se mai păstrează şi murate în pu- 
_tini, încât chiar zeama sau cum se mai zice, 
mustul, e “foarte bun ca băutură. Le fierbem 
Şi cu zahăr şi le punem' prin borcane de pă- 

-“mânt ori de sticlă E | 
„_ Perele asemenea se păstrează” ca şi -me-" 
rele. | a | 
„ Prunele se opărest şi se pun la soare până 
se usucă, Sa | 

Ele se mai afumă și iată cum: se face o 
groapă în patru muchii, nu prea adâncă, de- 

“asupra se pune o leasă de nuele şi pe ea se 
pun prunele. Dela marginea lesei se face 'un 
cuptor deunde se dă foc şi fumul ajunge
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Ti, 

sub leasă. Focul trebue să: fie. potrivit, fu 
mul să inu fie prea mare, căci altfel prunele ” 

se iuțesc. Astfel se afumă timp de 14 zile.- 

In urmă prunele se așează în putini. Astfel) 
„afumate le vindem în comerţ cu chilogramul. ES 

'Din prune se mai face un. fel de .magiun 

(pesmet) amestecat cu felii de bostan, de gu-- . 
iui şi de mere. “Tot din ele se mai face po- * 
vidla, un. fel de imagiun, însă mai gros. 
“Din prune se mai! „scoate țuica, se > face şi :.. 

dulceaţă. N 
“Cireşele şi vişinile se. opărese şi în urmă: 

se usucă și se păstrează în săcuşori. de:pânză : 
-la' loc uscat. Din ele se. face o mâncare. nu- -: 
mită chiseliţă. . . - aa 

Nucile se păstrează uscate. -Din ele se scoa- -- 
te uleiul care e foarte bun la mâncare. 

Diersicile se păstrează. în “felul merelor.. | 
Caisele și zarzările, se păstrează: opărite şi 

uscate, | 
- Le putem pune pri cutii de lemn, un: rând 
de caise, un rând. de paie ori rumegătură de . . 
fierăstrău ; apoi fiuchidem cutia cu capac şi. 
le punem la un loc ferit de umezeală. . 
- Gutuile se mai păstrează tăiate felii și us- 
cate. 

Strugurii se păstrează în' mai multe feturi 
şi anume, cârd se culeg viile se taie cordița 
cu strugure, se atârnă la umbră sub streși- 

- nile caselor pânăcând dă frigul. In urmă se 
aleg bobiţele stricate și cordița deunde s'a : 
tăiat se unge cu ceară de -albine, apoi se pun 
în pod atârnaţi cu o aţă. 

In cutii se așează un rând de rumegătură,
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paie ori strujiturile mărunte dela rândeă. și. 
câteun, rând ide struguri ; ;. se închide. cutia și: 

„se pune la un loc ferit de umezeală şi ger. | 
Strugurii, de-i. voim nrurați, se pune în pu- 

tină, must şi hrean. Se închide şi se înfundă/. 
bine puțina, iar fundurile şe lipesc. cu pă 
mânt ; prin Ianuarie apoi scoatem Struguri 
ca să-i mâncăm. 
"Pepenii se păstrează. în paie, în' cenușă ori 

ba tărâţe, feriți de umezeală şi frig... - 
lubiţi săteni, sunt foarte mulțumit. că aţi 

binevoit.să veniţi Și să-mi dați ascultare: | 
Un. sfat vă mai. dau şi vă rog să-l puneţi 

da! lucrare : fiți buni gospodari, împrejurul ca- 
selor voastre faceţi grădini unde să scmănaţi E 
legume şi pomi roditori, luaţi pildă dela mica - 

| grădină a școalgi voastre, ca să fiţi mulțumiți 
a Viasă. şi ca să daţi o. pildă copiilor, ca şi 

et în viitor. să fie buni gospodari și muncitori. 
Faceţi cinste. Țării noastre și neamului nas 

tru  șomânesc, căci Românul e: muncitor. şi 
„când veieste, face totul. 

  



"Grădinile şcolare, intoemirea 

Și. cultivarea lor 

„de Dem. Mândricgi, înv. în Merenii de jes, Vlagea - - 

 Dela « o yremie încoace mereu auzim atât pe 
cei. “bătrâni cât şi pe cei tineri. plângându-se 
psetutindeni, că. lucrurile nu mai merg. cum - 
mergeau alță "dată, că timpul s'a schimbat, 
că totul se îngreuiază din ce în ce mai mult. 
Aşă şă fie oare? Nici nu încape îndoială 

că-i așă, precum deaseimeinea nu trebue să 
„mai încapă îndoială 'şi “despre aceia că pe 
viitor, dacă nu ne vom “deschide. ochii din vre 
me, lucrurile Yor merge şi mai greu, Şi mai 
rău, căci lupta pentru” traiu se înăspreşte ȘI - 
ajunge din ce în ce mai grea, 

“Ce urmează de aci, oameni buni, şi ce, tre- 
bue făcut? Nimic: alta; decât că oinul să tră- 
jască din ce în ce. cu mai multă chibzuinţă şi. 
băgare de seamă, să caute a face din. puțin 
mult, să îndoiască —: dacă Tu "să înzeceas- 
scă — sârguință la IUIICĂ şi 'econpinie, căci 

Yy 

niienai astea d pot scăpă. de sărăcie şi neca- 
44 > 

o „viu,
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De muncă, ce-i dreptul lui Dumnezeu, Ro- 
mânii noştri imuncesc, și încă mult de tot. 
Când e vorba despre chibzuinţă însă şi eco- 

_nomie, de... dacă ne place -să grăim adevă- 
rul, apoi mu putem să spunem că-i .tot' așă. 

„Căci nu-i cu dreptul a se zice căe chibzuinţă 
la. mijloc, când au om e mereu nevoit să-și 
deslege baerile pungii ca să-și deă banul său |!;. 
pentru lucruri, pe care el ar puteă să şi le 
facă singur cu mâinile sale; și nici econo- 
mie. când, uitând că lacul se. face din pică- 

„tură cu picătură, mesocotește puținul ce ar 
puteă să pună la o parte pentru zile negre. o 

Sunt în ţara noastră multe îndeletniciri bă - 
„ moase, cari. ne-ar. puteă face mai bună starea. e 

-, noastră de azi, dar pe cari noi Românii le-am 
cam lăsat la o parte. Apoi, să nu mai vorbesc 
despre meserii şi negoţuri cari aproape toate 
“sunt încăpute azi pe mâna străinilor pe cari. 
n0i, cu banii noștri, îi facem oameni. Așă 

„ fiind, vă voiu atrage băgarea de seamă a-: 
supra unui soiu de muncitori cari cam pe ne-.. 
simţite-ne smulg mulți bani, nouă Români- 

„lor: şi pentru ce mari lucruri, credeţi? Penttu 
lucruri pe cari oricine. dintre noi le-ar puteă 
face, dacă ar vreă. E 

Cunoașteţi cu toții pe grădinarii Sârbi şi 
“Bulgari cari sunt risipiţi cu grădinile lor prin 3 
toate părțile ţării. noastre ; cunoașteţi dease- 
menea și viața pe cari o duc ei, precum şi 
munca ce o fac. Dar v/aţi întrebat vre-odată - 

„d-voastră cum s'a făcut de s'au pripăşit ei aici 
la noi în ţară și camcuce se. aleg ei din munca  
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lor ?. Cred că puţini aţi făcut aceasta. Ei bi 
ne, cu unul am căutat să: aflu, şi acum să vă 

“spun şi d-voastră ceiace am aflat. 
“Ei la început au venit săraci de tot la noi, 
| niimai cu „braţele şi cu câte. o ruptură de sapă 
„Ori casmă în mână; au muncit aşă, peunde 
"au putut, până când au izbutit să-şi strângă 
„cevă parale, apoi cu paralele strânse au îuchi- 
|'riat locuri, imai: întâi împrejurul oraşelor, pe 
cari le-au cultivat cu zarzavaturi ce le vin- 

„„deau orășenilor. Văzând apoi că treburile 
le merg bine şi că câștigă: parale. multe şi-au 
“mai adus şi din neamurile ce mai aveau prin 
țara lor și s'au tot întins, s'au. tot întins, 

- pânăcând ne mai având loc prin, Orașe, s'au 
risipit şi prin sate, aşă că azi avem mai la fie- 

„care comună câteo grădină de-a lor. . 
“La oraşe, ei vând pe bani gata, iar la noi la 

| Sate mai mult pe porumb, mălaiu, grâu, fă-. 
„ină, fasole şi altele „(ceiace vine îndoit şi în- 
treit: mai mult decât în bani) și după cum bine 
ştiţi, productele. ce Strâng, le schimbă. toi în 
„bani, 

Şi știți cam” cat câs știgă ei? Foarte mult. 
Un Bulgar d'ăștia. îmi spuneă, între altele, . 

că numai deia an fir de ardeiu câştigă 5 lei, 
pe an. 

Şi cu acești bani, ce. credeţi că fac ei?. li. 
„ beau ? Ori îi dau pe haine, ori îi cheliuesc-în 
petreceri? Nu ; îi strâng chitișoară şi toamna - 
îi trec dincolo în țara lor, unde îşi cumpără, 
pământuri şi vite, își fac case sănătoase, îşi 
plătesc datoriile către țara lor, iar banii ce le. 

EI



so , 

“rămân muti ţin în casă, ci îi depuit la căsele 
„de economie ori- la „băncile sătești ale or, 
ba unii își cumpără: pământiiri aici li noi în 
'dtaşe, se stăbilesc -aici, se fac negustori ori 
meseriași, oii afeidaşi, propriztâri Şi Cale şi 
„inăi câte, iar 1i0i,.; trageri sărăcih de cdadă ! 
„Ca să ne încredințănmi sidi bine despie al 
iceasta, iă să facem o mică socoteală, -că să. 
„vedem câmi câtă siiină de bâni câştigă €i dela 
“aici. Noi sintem ca: 1 imiliori de familii ță: 
rănești şi vreo 300 imii familii orăşeneşti. Să 

- Bunem Ja țărani, uiiul peste altul, câte 200 d 
“franci pe din de casă, ce? adică vi :5e par 
„preă imult ?. Deloc: gândiți-vă fiecare, câte cț- 
„ace ori ciurele de porumb, de mălai, de -. 
srâti, de făină, şi de altele dați dela Martie 
pânăla Septenibrie ; apoi miai ădăogați cât dă-, 
ți toamna, pentiuica să vă gătiți de iariiă cu! 
varză, praz, ardei, eic. Nu:i așă că întrece! 
„această sumă ? Să zicem însă că fiecare fami- 
lie dă numai 200 de lei pe an, voii aveă dar, 
în toată țara, bani dâți Bulgariloi, vre-o 200.. 
de milioane de franci. Să punem și la Gră-! 
șeni câte 500 de frarici de familie: nu, e mult! - 

" pentrucă ei cuinpără înai multe feliiri decât 
„ iioi. Irică vom aveă și aci vre-o 150 thilioaite 
franci, în total deci avem, pe puţin îrică, în 
toată țara, 350 milioane franci pe fiscare an * 

    

  

   
    

    

dați pe legume Biiigariloi! 
„. Aşădar, car atâta bănet pleacă” odată cu „Cu ei toamna idela noi din țară, bănet case ni se iă pe nebăgate în seamă, din ibâsă 

noastră şi, în loc să ne ridice ţie noi, îi Lc:
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ce pe ei oanieni, iar noi răriăilen tot noi: să- . 
raci şi. lipiţi pământul. Ma (N 

- Sbuneţi, acum, € chibzuinţă. din partea, fioă- 
siră aceasta ? Nu este :deloc. 

Faţă de această grea, dovedite. pentru”. noi, 
Românii, Darienii mai luiminaţi ai țării noa- 

„stre pe cari îi. doare inima de răul nostru, 
sau gândit să vază, dacă nu ar fi chip să. 

și Bulgari, ca să liărn noi. bănetut acela? 
! Pentru aceasta însă trebue mai întâiu. ca. 
“să ne obişnui. şi noi cu felul ăsta de nun. : 
că; Atât e tot: să ne obişnuim cu felul. MU - 
cii, căci știu că muncă grea, şi:.grozavă. - 
nu €. Dar cu cine să începi? Cu cei bătrâni 
ni: poți, că la bătrâneţe nu ești bun de imun: 
că. Atunci au tinerii. a 
Şi așă statul 's?a gândit la copiii poștei, pe 
cari îi-are strânși î în școalele din țară.: 

Ce şi-a zis statul ? Dacă prin ajutorul Şcoa- 
iei dela sat am isbuti să facem pe. fiecare 
Român, ca să-și pună: împrejuriil casei. sale 

" bareim mumai atât, câţ îi trebue să cumipere 
dela grădinarii străini, iată un câştig de câ | 
puțin câte 200 de franci de fiecare familie 
țărănească pe an sau 200 milioaiie de franci - 
pentru țara întreagă ; și dacă aim iai isbuti, 
ca să facem pe unii "dintre sătepii. noştri că - 
să lucreze ei pe viitor grădinile pe. cari azi . 
ie muncesc străinii, iată întreg câștigul aces- 
tora rămas în țară noastră și ititrat î în. n pihgie - 
Românilor noștri. IN



Şi ca să ajungă aci, a hotărît ca pelângă 
fiecare şcoală dela sat învățătorul să muncea-" 
scă cu' școlarii cei mai mari câteo bucată de 
pământ, făcând grădinărie ; acestui loc i s?a 
zis grădină școlară. e 

Iată dar ce se urmăreşte prin grădina şco- 
-lară: 

1) Să se obișnuiască de mic Românul nos- 
tru, ca atunci când va fi mare să-și puie pe- - 
lângă casa: sa tot ceiace îi trebue; - 

2) Să rămână în casă Românului banii ce-i 
nevoit să-i deă acum străinilor; i 

3) Să se iă din mâna Bulgarilor şi Sârbi- | 
lor câștigul, pe care azi îl! duc depe. spina- 

* „marea noastră în ţara lor. 
Nimeni nu se gândeşte că vom ajunge din- 

tr'odată -la aceasta. Dar, azi puțin, mâine pu- 
„țin, peste câţivă aniiată-ne stăpâni şi pe acest 
isvor de bogăție al ţării noastre, cari azi e 

. încăput pe mâinile străinilor. _- . _. 
„Că se poate isbuti într'aceasta, v?o pot pro- 

bă cu cazuri pe cari le puteți cercetă și d- 
Voastră ; de ex. în. comuna Merenii de Jos, 
erau mai acum câţivă ani doi grădinari sâr- 
bi. Decând sa făcut grădina şcolară, au în-. 
vățat şcolarii grădinăria şi au început câte 
puţin a face şi. ei acasă: la părinţii lor ceiace 
fac -la şcoală. După doi ani, Sârbii văzând 
că nu mai pot face nicio treabă:în sat, și-au - 
luat tălpășița și au plecat, căci fiecare locui- 
tor îşi are acum în grădina sa zarzavatul ce-i 
trebuie, pus de fiul său; ba, încă cevă mai - mult: unii din locuitori cultivă și pentru vân=
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zare: ceapă, varză, cartofi, ardei, praz şi al- 

tele și câştigă bune parale. - o 
la gândiţi-vă, unde am aj 

în: toate comunele din ţară am aveă ca. la: Me: 
renii de jos? Dacă am. alungă pe Sârbi din 

toate satele?  . e 
Acum să vă vorbesc .cevă și despre. felul 

cum se întocmește grădina şcolară și cum se 

muncește. V?o 'spun ca să ştiţi cuni ar trebui 

să faceţi. și d-voastră, dacă aţi vreă s'aveţi 

grădină. Mai întâi se fac drumuri pe care să 
umbli și care despart grădina în mai. multe 

ochiuri sau tarkale mici. Se îrnprejmueşte locul 

însă și ieftin este gradul viu de salcâmi. Se 
 desfundă pământul cu casmaua, ca să se stâr- 
pească rădăcinile buruienilor și apoi se sapă 

pământul pe care îl îngrășăm totdeodată cu. 
băligar. De | 
“In grădina școlară. se fac. trei feluii de 

“cultură:, 
:1) Legume şi zarzavaturi, câte sunt: ceapă, 

usturoi, cartofi, varză, sfecle, ridichi, mor- 
covi, pătrunjel, mărar, ţelină. leuştean, spa-; 
nac, salată, fasole, mazăre. bob, linte, năut, 
pătlăgele roșii şi vinete, ardei, castraveți, do- 

- vleci, dovlecei, pepeni, măcriș, bame, ș. a. : 
2) Pomi-roditori: vişini, cireşi, pruni, meri 

„peri, caiși,. Zarzări, duzi,. persici, gutui, $. a. . 
Aceştia. se pun pe. marginea drumurilor. .. 

3) Bucate sau cereale și plante de nutref, . 
apoi plante penlru fir și ulei, ca: grâu, po- 
rumb, orz, ovăz, mături,. trifoi, lucernă ; sfe- 

]. 

de mai multe ori ca să se mărunțească bine - 

unge, noi, dacă. 

cu gard sau ulucă, mai trainic decât toate
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clă, mei, in, cânepă, Yapiţă, floarea soare- 
lui, ș. a. 5 

„Despre chipul cum se muncesc. fiecare dir 
acestea. vă voi vorbi altădată. | . „La: început e greu pânăcând se obișnuesc . şeolarii cu acestea. dar apoi. este o „plăcere 
să-i vedeți cu ce drag nuncesc și ce veseli pri- vesc la ! „munca ior, Appi, “dacă niște copii șI 
pot face aceste "lucrări aşă de: bine, dar d- voastră oameni mari? 

Credinţă, că puteți să! faceţi aceasța și i puz țină voință să aveţi, și totul e făcut. . 
Aţi, auzit spunându-se. la biserică | cum. Isus „a. răspuns apostolului Petru, care neavând 

| ceedință că poate să. meargă pe deasupra a 
pei ca Isus, eră cât p; "aci să se înece, și a în-: - ceput să strige: | 
Mă înec, “Doamne” iar Isus. a răspuns cu: 
vorbele: „Dă din mâini, Petre”, Apoi aşă. 
să facem și noi, să dim, din mâini ca: șă mu 

„ne înecăm. 
E drept că treceri prin timpuri grele, dar 

gândiţi- -vă că „greutăţile ni le puteri inicșoră 
când vom voi şi când vorm: ști: cum; Să câu- | dă dar; șă. ae luminăin mintea" Cu 'sfațurile ce 

„dau. cei cari ne voesc. Binele nostru Și al copiilor “noştri. 
u' ne-o ajunge oare, că până mai acum | câţivă ani strămoşii Şi părinții noştri: mun ciră numai penirua- Turfi, Greci, Î Nemţi, Mags-- eali şi alte neamuri "străine ? Șă suferim şi să. munci şi nai de aci înainte ca să facem Da- meni Și pe Bulgari și ne “Sârbi ? Aceașta ar
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fi o ruşine mare pentru noi şi: pentru toți. 
cari -şi iubesc țara: şi neamul lor. 

Să ne silim să ajungem acolo, ca munca - . : 
Românului să fie a. Românului,. și prin ea 
să: mu se. ridice alte neamuri, ci numai al - 
nostru: şi numai țara românească. 

Aitiel, va fi amar de noi și de copiii noș- 
tri! p : 

,



Pomii roditori 
de G, Rădulescu, înv. în Copăcenii de sus, lfov. 

  

- 

Mă simt foarte mulţumit în sufletul meu, 
când bag; de seamă că ne-am căpătat. încre- 

- derea d-voastră. Dovadă îmi este faptul că 
îndată ce s'a svonit de intrarea noastră în - 
sat, aţi. căutat să vă adunaţi în, număr cât | 
mai mare, ca să ne sfătuim despre cele ce ar * 

“mai trebui de făcut, spre îmbunătăţirea tra- 
iului. d-voastră, spre a vă câștigă un rod cât | 
mai frumos și mai îmbelșugat, cu o muncă 
mu tocmai obositoare și nici cu prea mare 
cheltuială. i Da 

Sfaturile noastre au prins rădăcini în ini-” 
mile d-voastră, fiindcă văd că multe din ho- 
tărîrile luate aţi căutat să le puneţi la în- 
cercare, și maţi fost lipsiți de isbândă. : 

Arătarea.d-voastră în mijlocul nostru € un 
semn, cum spusei, că încă mâi doriţi sfaturi, 
şi pentru acest cuvânt eu mam hotărît să . 
vă “orbesc astăzi despre. cevă la care poate 
nici nu vaţi fi gândit, dar care vă este de 
mare folos în gospodărie. E 

Voiesc să vă vorbesc despre pornii roditori. 

,
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Le zic pomi roditori, fiindcă fac roade bune 
de mâncare, spre deosebire de copaci, al căror. 
rod nu-l mâncăm ori cari mau rod, ca salcia 

„ ori. ca salcâmul, şi cari acopăr o mare parte 
din pământul grădinilor prin sat, fără mare 
lolos.  -- 

Dacă mam vorbit până acum despre pomii 
roditori, pricina este, cum ştiţi și d-voastră 
că am avut. altele de lucru: am avut să ne 
sfătiiim despre plugăria aleasă, despre 'păs- . 
trarea sănătăţii, despre creșterea frumoasă a 
„copiilor, despre îngrijirea vitelor de muncă 
'şi prăsirea de pasări, despre păstrarea cre- 
dinții strămoşeşti, despre înființarea unei băn- 
ci, ca izvor de mântuire al nevoiașilor, Şi al- . 
tele. Insă acestea toate chiar de s/ar săvârşi 
întocmai precum sa stăruit, tot nu sunt de- 
ajuns, dacă mu aveţi şi o grădină „oricât de 
mică împodobită cu pomi roditori. 

"* Dar poate că va zice vr'unul: „Părinţii ori 
bătrânii noștri mau mai avut pomi roditori 

“şi cu toatesastea au trăit”. 
Vorba asta e fără temeiu. Pentrucă vedeţi 

bine, că sunt multe din cele ce nu le aveau 
părinții ori bătrânii, dar pe cari d-voastră le. - 
ați dorit şi le şi aveţi, ca de pildă: plug de. 
fier, car bun trainic, „asă mai largă și mai - 
frumoasă şi. altele. 
„Dece mai umblaţi d-voastră cu plug de fier, 
căci părinţii noştrii nu-l aveau ! - 

lată un, temeiu mai mult, că nu e destul 
să ne mărginim ori să ne. mulțumira numai 
cu cele ce am pomenit dela strămoși. 

Ei au! făcut şi au trăit cum au i putut. Noi, 
„



IN: Da 

însă, Suntem datori „Să, facem mai: mult, ca . unii cari trăiri vremi tot.din ce în ce “iai 
grele, pi ui II Prăsirea de poini roditari ar, aduce unima- -- re câștig fâmiliilor d-voastră. Prin aceasta. ni . 
sar înbunătăți starea de, sănătate a tuturore Săr fai pute O frână furtisagului, ara do- bândi in ajutor puternic. în gospodărie, gin, . -âV6ă un izvor de. Ploi. pe vremuri, secetoase, |. „am! Spor băriul în pungă în loc să-l împu- 
ținăra, şi, pedeasuipra, pomii ar fi podoaba “satelor și a ţării, și. spre. cinstea. neamului: 

„românesc, ci i 
Ain, 25 că prin prăsirea de: pomi Sar. 9n- „* buinătăfi Starea de „Sănătate a tuturora; e. adevărat. Sa dovedit cu prisosință: de către | 

„doctori, că poamele -ajută foarte mult: la mis- tuirea altor imâncări Și sunt țotdeodată răbo. „ritoare, mai ales la înuncă în timpul verii când, 
„din lipsa 'lor, -omul -e nevoit să beă imultă 
apă, din case poate căpăta felurite  boale: 

„Deasemenea şi iarnă. sunt :de mare: foloa în 
biicătărie, afumate ori uscate. 

» „Am măi Spus că prin prăsirea de pomii Sar pie O frână furtișaguliti. Mai,ales Copiii ea în păcatul Hurtişagului, căci văzând un “pom. Gu raod la vecin ori mai departe, ei își fră. 
„mMântă mintea cum ar puteă să iă câtevă pen- | mâncare; şi astfel, furând azi un ou a-. 
“jung să fure mâine iri bou, ian si vreinea să 
intre în temniţă. spre. necinstea lor şi amără-. 

„Ciunea pătinților. pânăla Sfâşirul vieții, Dacă €1 ar ayeă pomi, cu roade, în grădina părinți- 

97, mar aveă de ce ct fe iopitiii să fire.



s7, 

Am mai  adăogat e că pomii aduc ploile. Da. 
e lucru știut, că pomii au puterea să tragă spre 
ei norii de ploaie, şi noi cari dorim. ploile 
pe timpul verii, ar trebui să ne îndeşim gră- 
dinile cu pomi, căci pelângă 'acoperirea ai- 
tor neajunsuri, ne-am bucură: şi de ploi îndes- 
tulătoare pe timp secetos. La munți unde.pă- 
durile sunt dese, cad şi ploile mai des. ” 

- “Am mai spus că S'ar pșăs banul în pungă 
în loc să se 'împuţineze. E foarte adevărat. 
Decâteori nu vedem noi vara pe neica lor 
ori pe lelea Smaranda ori pe fiul lor Costică, 
ieşind cu sita de' mălaiu ca să cumpere 
dela . Alexe precupeţul câtevă poame, da- 
că mu stricate, dar cel puțin crude, iar mai 
pe urmă stau văetându- -se pe prispa caszi, în 
bătaia soarelui, bolnavi de friguri ori de du- 
rere de stomac 1... Dacă ei ar fi avut poame 
în grădină și-ar fi economisit banul ori mă- 
laiul, ar. fi'mâncat poame coapte și sănătoa- 
se, ar fi fost scutiți de boală, iar din prisosul 
vândut și-ar fi mai încropit şi alte nevoi, că- 
ci după cum bine știți, nea Vasile Vârzob, sin- 
gurui în satul d-voastră care are'10 piersici. 
îşi îndestulează şi casa, mulțumește și vecinii, 
dar mai bagă în pungă pe fiecare an şi câte 
o sumă bună de lei. 

Şi iarăşi am mai spus că pomii. roditori ar 
fi podoaba satelor şi a țării. Negreşit. 

Ce ar fi mai frumos, după d-voastră şi ce 
var face mai multă plăcere ?, „Să priviţi la 
o grădină plină de salcâmi cu țepe ori de 

sălcii sterpe, ori la una împodobită cu tot 

felul de pomi roditori, așezați cu regulă, în 

)
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rânduri drepte şi îngrijiţi cum se cuvine ?. 
'Ba eu crez că o astfel de grădină cu pomă 
roditori v'ar face ceă mai mare plăcere. Şi 
cât de 'frumos «e vara. să stai la umbra lor. 
Mulţi dintre d-voastră, mau umbră pelânpă 
casă, cât e vara! Un biet bolnav de-l aveţi, 

îl ţineţi în casa întunecoasă, că maveţi un 
„pom (umbros sub care să-l duceţi la aer şi 

la răcoare. 
Insfârşit am mai adăogat că prin pră- 

sirea ide pomi roditori sar ridică cinstea nea- 
mului românesc. Negreşit. Prin nepăsarea noa- 
stră ide a prăsi pomi .roditori, străinii fac 
mare haz de noi și ne prostesc, ca pe niște 
nesimțitori, lipsiţi de orice mândrie și de gus- 
tul frumosului ori de priceperea de a ne 
 înconjură cu cele ce ne. folosesc şi ne îm- 
bogăţesc. o i o 
„Şi lu dreptate străinii. Am! ajuns noi stă 
pânitorii unui pământ așă de întins, aşă de 
frumos şi de mănos ca al țării româneşti, 
să cumpărăm poame din alte ţări 1... Căci tre- - 

“bue: să ştiţi, că străinii cari sunt mult mai 
„deși în ţările lor şi mau pământ, fac un co- 
merț foarte mare cu poamele pe cari le aduc 
în ţara românească. 'Ei ridică pe poame mi- 
lioane de lei din România, dupăcum vedeți 
că încasează Bulgarii pe zarzavaturi! Când 
treci în ţara nemțească vezi că şi drumurile, 

„şi şoselele la câmp sunt plantate cu pomi 
roditori, pe câtă vreme la noi nu găsim 10—. 

„15 întrun sat. Ba, s'au găsit copii de şcoală 
în unele sate cari n'au știut. să spună cum 

ț 
„
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e mărul ori părul, fiindcă einu văzuseră d'al- 
: de acestea în viața lor! 

Nu trebue să ine punern la lucru oameni 
buni? Eu zic.că da, şi cât mai neîntârziat. 
Văz Că şi ld-voastră sunteți de părere ca și 
mine. (Aceasta mă bucură foarte mult; pen- 

tru ăst cuvânt. vă rog să aveți răbdare ca să 
vă lămuresc asupra felului, când şi cum aţi 
puteă să prăsiţi pomii şi ce, muncă v?ar .tre- 
bui să puneţi pentruca să-i aveţi după 'do-. 

„Tinţă, - . 
Cel dintâiu lucru este să vă faceţi. rost de 

sămânță. Sămânța. ori” o puteţi căpătă dela 
cei cari au pomi ori să io cumpăraţi dela flo- . - 
rii ori sămânţării din oraș. Costul ei nu e 
mare, Pentru păstrarea sămințelor se cere să 
aveţi pungi ori oale. Locul unde se păstrează 
trebue să fie ferit de umezeală și de goareci. 

Locul pentru sămănat nu se cere să îie' 
întins. Doi trei stânjeni pătraţi sunt deajuns 
ca să prăsiţi '100 de pomişori. Acel loc. “tre- 
bue ales în bătaia soarelui şi ferit de păsări 
şi de alte vieţuitoare cari ar puteă bitători- 
pământul şi scoate sămințile. Pământul se 
sapă bine și adânc cu cazmaua fi șe îngrașă 

„cu băligar putrezit ; se fac apoi un fel de: 
„cărărușe sau şănțuleţe: la departare .ca de 2. 
palme unul de altul, iar prin ele se seamănă: 
seminţele, după felul lor, și se acopăr cu 
pământ, unele mai adâne altele mai „deasupra, 

„după cum coaja lor e mai groasă ori mai 
subțire, apoi se udă din când “încând pe timp 
uscat, Se curăță de buruieni și se sfărâmă
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scrobul de deastipra  dacă' Sa făcut, ca să. - 
poată răsări seminţele, _ : 

Sămănatul e bine să se facă toaiiina, pen-: 
truca îi timpul iernii sătiiințele să se lege ci: 
pământul, Cu chipul: acesta. srăbini răsăritea | 
ior, dacă nu în ariil „dintâiu, dar îiici. prea intârziat, căci se ştie. că cu cât coaja sămiri- 
ței e mai groâsă, cir atât răsăre inăi afievoie, 
mai ales când fi'are căldiiră, lumină și. u- 

__ mezeălă îndeajuns. 

l 

„Dacă pomișorii au răsărit şi. încep acăări 
â le crește raniuti în lături, acelea 'se ae, ! v A pa Aaaa Ri Ra carat A „ăsând numai una Care “să crească drept în . . fe. a. De te au AI Se zi 7 Sus ; iar când ei-au ajiins la înălțimea de a- 
„proape un metru şi Sunt groși câm câ 6 lu- 
mânare, se altoiesc.. : 
A Dar veţi zice că ru puteţi altoi. Cred și 
eu, însă aceasta nu € lucru măre ; e înâi mult . 
o jucărie pe care o învaţă şi copii în şcoală, 
Invăţătorul ori preotul -poate să vă ârate ori- şicând. lată în îreăcăt doiiă feluri de al- toire, a 

” (Aci “aim arătat altoirea în mugur Şi spăr- 
tură, servindu-mă de nişte, rămurele, pentirui- 
ca să se convingă ide repeziciiitiea şi -uşurinţa 
cu căre se poate altoi un .potișor: legatul. 
şi. ceruiială ). E 
„Altoaele se prin în pomişori. de acelaşi fel; ele se fac cât mai âpropfate de pământ. Ra- murile pentr altoit se capătă depe la gră- dinarii proprietarilor ori se Cumpără din o-" raş. Prin altoire se îmbunătățește soiul de " POame, ele cresc înai mari, mai fruiiioase şi „nai gustoase. Altoirea se face de obiceiu pri- i 

4 
Ă
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_măvâră, diiilinicaţa. ori scara pe tip noros, 
pentriică dacă ar îi soare altoiul e amenin-. . 
țat să se usuce. Am. zis că altoirea să se, facă 
primăvară, fiindcă, pe. acel. „tip pomișorii au. 
întrânșii mai. aniultă zeamă. care să ajute la 
prindere, . 
„_Dupăte s 'au prins altoii, căutaţi încetul cu 
incetul să vă scăpaţi de lujerii cei sălbatici, 
snrtândur-i prin” tăere din. când: în când, | 

* Când, altoii au crescut de un stat de oră, 
se răsădesc, pentru totdeauna, ; 

Pentru asta se alege locul de mai. înainte 
„Şi se fac gropi de cu. toamna, pentruca, să de- 
sere pământul din <le şi să. se îmbunătăţea- 
scă. Gropile se fac carir de un metru de largi”. 
şi de adânci. Dacă: pământul e slab, atunci se 
băiigărește, cum am mai spus. Răsădirea € 
bine. să se fâcă toamna. lată: Cum se. face . 
aceasta. Se scoate pomișorul din locu-i, i se 
tund atât rădăcinile mai groase cât. și „cevă' | 
din ramuri, se, pune puțin: pământ în fundul 
groapei şi se aşează. pomul în groapă însoțit 
de un sprijin, un par, și: i se acopere ră- 
dăcina cu pământ îndesându-se puţin câte pu- 
țin, iar deasupra. se face un fel de gropiță 
penţru turnat apă din vreme în. vreme, mai 
„ales pe timp secetos. ” 

Pomul se leagă de: parcu teiu topit, așăca 
să su-i roadă” coaja pe timpul când! bate vân- 
tul. Pomul să ni se îngroape în pământ de-" 
cât cu 2—3 degete mai adânc decum a fost 
în jocul dintâiu. Din când în când, pomii, se 
sapă ca. de „un. pas, împrejurul trunchiațiză 
lor și în 1 adâncime cât intră casmaua.
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Aşezarea pomilor se face în faţa soarelui, 
după soiuri și înălțime, de pildă: rândul. cu 
nuci, cari cresc 'mai înalți, să se aşeze mai 

“în fund, apoi perii, apoi merii şi așă mai de- 
„ „parte, căutând. să. cadă în, fața soarelui cei 
„mai mărunți, fiindcă umbra! nu le priește. De- 
părtarea dela un pom la altul, se ;schimbă . : 

„potrivit cu înălţimea și. desfacerea ramurilor: 
9—10 metri sunt deajuns pentru cei mai mari 
dintr'înşii. , 
Pomii trebuesc curăţaţi de uscătură și pă- 

ziți de boale întocmai ca și omul.  - 
Printre duşmanii pomilor găsim rugina, Ca- 

„re îi usucă dacă nu băgăm de seamă să în- 
trebuințăm pământul cu bălegar şi să „punem 
udătură îndeajuns. 

Mușchiul se face din pricină de prea multă 
umezeală. Acesta. e primejdios, căci trăind cu 

„zemurile! pomului îl. lasă pipernicit, iar' cu 
vremea se încuibă acolo felurite viețuitoare . 
vătămătoare. Muşchiul însă se poate curăţi 
sau răzui cu cevă, iar locul unde a fost + se 
unge cu apă de var. 

Crăpăturile coajei iarăşi aduc 1 un rău pormi- 
lor. Pentru. stârpirea.. lor facemi tot ca şi cu 
mușchiul. , 
 Omizile. prăpădesc pomii 1 nu numai pentru | 

un an, dar chiar pentru doi şi trei ani; şi, 
dacă nu le- stârpim, este că nu “voim. Se “ştie 
că păsările mănâncă multe omizi, dar câteo- 
dată ele se prăsesc aşă de multe, că nici pă- 
sărlie nau ce le mai face. Și frigul le o- 
„moară, însă inu. întotdeauna. In acest caz'e 
de: datoria. fiecăruia să-și curețe pomii, cu- 

,



legând casele omizilor şi inelușele depe ra 
muri în cari se află ouăle lor şi dându-le 

" foc. Dacă primăvara se mai văd omizi înviate 
pe ramuri, acelea se stârpesc atingându-le: cu 
o cârpă inuiată în untdelemn ori gaz, legată 
în. vârtul 'unei prăjini ; iar ca să împedecăm - 
venirea lor de aiurea, unge trunchiul. fie- . 
cărui pom cu. păcură, zeamă: de var, gaz pri 

 untdelemn.. 
In :potriva păsărilor. e cari ciugulesc poanele- 

când se coc, facem niște ciocănitoare ori chi- 
puri de oameni pe cari le aşezăm în grădină. 
“Când (un pom: are preă multe-poame, a- 

- tunci: le mai împuţinăm, fiindcă altfel ar. ră- 
mâneă prea mici şi fără gust. 

„ Culesul poamelor se fface numai atunci când: 
ele s'au copt. Pentru unele poame cari cad 
singure, se pune dedesuptul pomului unstrat , 
de paie ca să nu se strivească, ori 0 o plasă, ori . 
se culeg; cu mâna. 

După kules se opresc atâtea poame câte. | 
trebuiesc pentru casă, iar r prisosul se vinde, 
pe bani. 

Afară de pomii de cari vorbii mai sunt şi 
_* pomișori ca. agrişul, -coacăzul și viţa de vie. 
„Cei idintâi se prăsesc ifoarte lesne. Despre 

vița de vie, fiindcă cere o îngrijire mai ma-. 
re, Vom. vorbi altădată. 
Toată. munca. ce ar urmă: să faceţi pentru 

„ prăsirea pomilor roditori este mai mult o 
plăcere. şi nu se săvârşeşte decât atunci când 
vă aflaţi în ceasurile de odihnă, precum și 
iarna, a ip
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Prin prăsirea de pomi roditori aţi împli-, 
ni. un imare "gol în: nevoile d-voasiră de toate. 
zilele. şi. v'aţi 'face gospodăria fie a familie;.: fie a țării întregi, cu mai, multă: vază ori cin- ste în faţa străinilor, ... . 
'Mulţumindu-vă pentru “ascultare, nădăjdu- 

esc că. chiar în primăvara aceasta să; faceţi 
un început și pe tărâmul prăsirii pomilor ro.. ditori. - a a
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znseoiele vătănăte Lear e . plantetor 

mai ide:T „ Ionescu, înv. în  Paşeaai, Suceava! N) 

. 

..
 

Na, rândurile trecute, “cind ne-am sirâns cu 
“toții aci, vam arătat: cât e de folositor să... 

“Seultivăm fel de fel de.plante, cum trebue să. 
pregătim sămânța, cum trebue săsalegem, să - 

„ îngrăşăm şi să lucrăm pământul, care pământ | 
“prieşte fiecărui, soi de plantă, Cur Şi când 
trebue: -să semănăm; care sunt îngr ijirile: tre-: 

”buitoare fiecărei plante, cum să strângem. de- 
De câmp, cum să păstrăm. roadele” şi“ cum :să 
' vindem pe. cele ce” ne ptisosesc, cu ajutorul. 
Tovărășiei noastre de. desfacere. : 

“lar cum că cele spuse de mine nu erau nu-. 
mai vorbe, vam doveidit-o cu încercările ce 
însumi am "făcut cu copiii d-voastră în grădina 

 şcoalei, unde ați văzut pâlcuri de ptante verzi 
și frumoase de-ți luau ochii, alăturea de al- 
' + tele mult mai slabe şi pipernicite de nu-ți mai. 

- veneă să te uiţi la ele. Cele dintâi erau “culiti-: 
vate. după oaie: regulile ce-wam spus şi d- 
„voastră; „iar. celelalte după obiceiul: „d-voa- 
„Stră de e a cultivă. 

tu, 
Da | | Do 7
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| IE | “abiţi săteni, 

. Câteodată drăguţele noastre. plante. Siităr” 
„stricăciuni, “sunt vătămate de nişte gângănii, ' - 
pe care le numim jzsecte văfiimătoare plante. 

tor, şi iată, tocmai despre. acestea am șă vă 
vorbesc eu astăzi, arătându-vă și mijloacele . 
de sfârpirea lor... . " 

Şi fiindcă aceste izisecte sunt foarte multe 
la număr, deaceiă am să vă vorbesc. numai de 
cele cari se 'iscă mai mult în localitatea noastră. 

Şi fiindcă primăvara e aproape de. noi, voi - 
începe. CU cea dintâi insectă pe. care: trebue 
să o.stârpim chiar, depe acum, “dacă cuiva, 

“iam apucat,să facem astă încă de cu toamnă, | 
Și anume cu ormizile pomilor. -. 

Omizile sunt cele mai mari vrăjinăşi ai pO-... 
"milor, Ele se: nasc' din ouăle fluturilor, prin . 
“urmăre cel mai.bun mijloc de a le stârpi este. - 
acela -de a prinde fluturii până „n'au apucat 
să-și pue onăle lor, „pe cari, le întâlnim. gră- 
madă. pe. trunchiuri, „crengi și - frunze ori pe - 
pari. şi graduri.. . 

Dacă” “ifiuturii au: apucăt să-și - depue: ouăle, 7 
apoi grija noastră va fi.să culegem- cuiburile ă 

. de ouă și să le ardem. Acolo unde nu ajungem 
cu mâna, întrebuințăm .niște., foarfeci. fă- 
cute anume pentru treaba asta, cu ele tăiem ... 
mlădiţele “încărcate - CU . cuiburi, „Această. lu- -. 

„<rare se face ori de cu toamnă ori iarna, cel 

mai. târziu pânăla 1. Martie, până nu.dă .căl- 
- „dura. care! ajută, la ieşirea omizilor, Dacă au . 

“ “ .
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apucat să. iasă, apoi s'a 'sfâ it, căci ele.dau ' p Pi 5 „măvală asupra florilor şi frunzelor fragede, 
„despuind pomii până şi de muguri şi de mlă- : 
“die. şi-i lasă ca ami deti-e mai mare jalea. - Ş L Ş [ I Te] "să-i priveşti... Isprăvind. cu pomii. pe care ari 
„Crescut, omizile se duc. și în alte livezi, așă 

“1
 „Că dacă întrun 'satiunul din gospodari mu și/ar' 

"“curăți pomii de oimizi, ar aduce pagube şi con-. 
sătenilor săi, deaceia şi legea (art. 96 din - "I&gea poliţiei rurale din 1868) prevede că: 
toți proprietarii, arendaşii şi chirigii sunt da- „tori pânăla 1 Martie a fiecărui an să-și curețe: 

) ” i „a - pomii de omizi, _.. e __ Culegere să se ifacă pretutindeni, în: gră- » “dini a şi. în păduri, şi fiindcă sunt” unele „_î.  Omizi careies încursul anului, deaceia trebue * Să, faceni stârpirea omizilor-de mai multe ori 
Be a E e Cur: vedeţi, acâste jivine sunt  îngrijitor „de sstricătoare, ddeaceia Românul când a vrut: ” “Să poreclască pe dușmanii.săi cei mai neîin- ! 

„păcaţi, i-a asemănat cu oimizile, scoțând cân- 
tecul: 0. a | « 7. Ă pe 

"Frunză verde pălăimidă 
a “Plină-i fara de omidă,, 

> îi .- De omidă ungurească 
„+ Side gărgără săsească. 

| Apoi dacă Românii s'au unit să'și scape .. „. scumpa [or moşie de omilla ungurească şi 

acești hămișiţi dușmani! E 

de gărgăra săsească, nădăjduesc că și, d-voa--- 
. stră vă veți uni să scăpați bieţii poimişori de ..
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Sunt pângănii, dragii mei, cari: strică rugi- | 
zele şi mugurii tuturor” pomilor. ? Numai. mă-: 
rul e stricat de mai bine de 10 feluri, dintre 
gari mai însemnate sunt: marele păun de noap- 
te, sucitoarele de foi, ni:c:!, păun de noapte, 

_ curățitoarea de frunze, iaseia: „ruşinoasă sau 
“"smerită, ş. a ? ” 

Cărăbişii sau. gâniuzii de Maiii, în unele 
“primăveri se ivesc “cui grămada; despoind po- 
mii de-muguri, frunze, flori și chiar de mlă- - 

“ diţele tinere. Trebue să-i scuturăm și să-i o- . 
morâm. (dimineaţa pe iăcoare când stau as- 
“cunși. printre frunzele pomilor. După “înpre- 
unare, 'femeiuscele se încuibă în pământ unde 
pun ouăle, din cari ies un fel.de viermi al- - 

„burii şi mari. “Acești. viermi rod rădăcinile po- 
"milor şi. ale altor. plante: O parte din ei se 
pot stârpi la: “săpat, iar alta 'se poate otrăvi,. 
-turnând peste ei apă amestecată. cu gaz. Un + 

- mijloc şi mai bun e să punem. prinire pomii: 
“tineri mac şi lăptucă. Vierimilor acestora le 
place. foarte mult să mănânce. asemenea sră- 
dăcini, și îndată ce vedem 'că-una dinir'ace- 
“ste plante. sa veştejit, o smulgem şi cu ea 
scoatem viermele. pe-care îl omorîin. Mi 

" Cărăbuşul unic. (găinuş a cu cap mic)-roade . 
florile şi frurzile, iar înainte de, a ieși. din. 
“pământ: rădăcinile. 

Coropișnițele : sunt. insecte puternice, cari - 
petrec pe:sub. pământ, rozând toate rădăcinile Ă 
pe carele întâlnesc în cale. 'Ca'să le-stârpiin 

-căutăm până dăm 'de gura borţii lor, care e 
rotundă, Și le, prindem 's stârpindu-le şi. ouăle. .. 
Ele se mai pot prinde - și în oale îngropate î în 

, 
4
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ă pământ, sau când săpăm pămânţul, ori tu, 
năm în bortele or gaz cu “untde-neft, 
“Ca 'să le stârpim. în. riuniăr mare, să. i tate 

da cu toamnă: o groapă mare care se umple E 
cu gunoiu proaspăt de cal. Când-dă frigul, : 
coropișniţile -se adună în. aceste gropi, iar a 

IP 4 colo le-prindeni şi le omorim. 7. 
Viespele” fac stricăciuni mâi-cu seamă poa: 

telor apoase și cu deosebire strugurilor. Pe 
„timp ploios şi zece le putem luă.cu cuiburi 

cu toi şi le aruncăm în foc ori în apă clocotită, . 
"ori. le legă de „pom o. sticlă cu mi iere otsi- 
vită, 7 - 

 Urechehițile se pot prinde î în. mănunehi de, 
i aie, în mortovi. ăuri i. ori în oale “de . flori. ţi 
urm ptute pe jumătate. CU : mușchiul. .+ 

Gărgăriţile ide pomi, aduc multă stricăciuie, 
sfredelind -mai ales: mlădițele “tinere. Se pot: 

„ stârp) astfel: le scuturăn de mai multe ori 
-pe o pânză şi apoi le ardem sau, le opărim. 

Furnicile umblând după. niieie, strică flo! 
_rite, Ele se stârpesc. înfășurând trunchiul cu 

buci “Sscărmănați,. ori (Stropihd furnicar ul: Cu 
gaz, :ori presurându-l cu var stins, : cenuşă Ş. 

„a. Dealiinintrelea “furnicile ine ! 'aduc î şi folos: | 
Căci, stârpssc păduchii lepe! frunze. o 

“ În contra păduchilor de îruize“'se îutrebu- 
inţează stropirea cu zeamă de tutun, cui apă cu! 

„2. săpua, ori. cu apă amestecată. cur: puţia gaz, 
„„heşie tare şi funingine. In ziua: următoare, : 

frunzele itrebuesc spălate cu apă curată, „dacă: 
Cumvă nu plouă. ii DI: 
ca să. opri “suireă gângăniilor. pe. pomi, 

a 

p
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" legăm trunchiul cu o-făşie de'hârtie, făcând-o. . 
„ca-0, leică cu gura în jos, și' pe dinăuntruro ! 
ungem Cu grăsimi... a 

„ „9 bine ca trunchiul pomilor să-l văruim până 
"la o înălțime de câtevă palme dela pământ. 

- . Gărbărița erâului este un mic gândac ne- 
gricios, el petrece iarna în crăpături, lasă ouă- 
le în grăunțe, din cari 'viermele, roafle toată 7 
partea făinoasă. OC CC 
"Molia grâului 'sc' arată prin August și Sep-! . 

tembrie ca niște -gogoloaşe de grăunţe legate 
„ printr'o pânză de- păianjin,. cenușie, și prin. 

- murdărțe albicioasă făcută de omizile albe ale 
moliei., Ele mănâncă 'făina boabelor şi apoi 
împăinjinează. Omida se ascunde în Septem- 

” brie prin crăpături de'scânduri și grinzi... Boa- 
„.bele de:grâu, din cauza acestei insecte, pierd .. 
“mult din:greutate, iar pâinea făcută din ast- 
„fel ide grâuie rea și poate pricinui boale. Grâul | 

stricat de molie nu-mai încolțeşte căci da i-a! . 
ros tocmai colțul. .-. N 

» «Impotriva acestor vrăjmaș trebue să  ţinerm .: 
magazia curată şi aerisită, să. văruim crăpă- 
turile şi. încheieturile în lemn, să îndepărtăm: * 
rămășițele ce le lasă adesea prin colțuri şi 
să idăm bine la:lopată. Cu.deosebire primă- 
vara şi în Iulie, grâriele atinse-de.:nolie şi de” 

_- gărgărițe itrebuesc scoase din magazie, pen-. 
„truca să spălăm. bine magazia cu leşie şi Id 
nevoe să o lăsăm metntrebuinţată un an în-. 

„ treg. iE.bine a seceră grâul înainte de asefi 
„copt cu desăvârșire, clădindu-se îndată fn" ci- 

„ rezi. In hambar, lângă grămezile 'de grâu, se
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vin la lumină. şi seîneacă. -. ... : | 
Alta: musculița helsilor al căreiă vierme se 

„> găsește. toamna, în măduva grâului: unde pe- | 
” rece toată iarna. Primăvara viitoare iese mus-. 

+” uliţa care trăeşte câtevă zile, îşi pune ouă- 
le -pe foile grâului, -din. ouă ies viermi pari, 

„+ SG lasă pe paiu în jos pânăla-nodul întâi sau. 
„al doilea, unde sug sucul paiului. şi-l -slă: 

besc într'atâta încât o ploai& ori furtună îl. 
dă la pământ: Viermele se îmbracă în. gogoa- 

 şe, din cari 'ies al doilea. rând de. musculiţe, ' “ 
“cari îşi pun. puăle pe mirişte. Ca: să le stâr- - 

„7 pim, dăm foc miriştei. Sămănătuile! târzii su- PI 
“tăr mai puțin de acest vrăjmaș care mai cusea- , 

„« "mă. toamna poate să strice întreaga sămănă-. -.: 

în. Ţigărașii ierâului. pricinuesc boala numită - 3 

călcâiu sau cucurezul., Ei se grămădesc mai . . - 
„mulți încolăciţi în bobul de grâu care rămâne - . 
„mic, negru și cu două trei (înțepături) ascuţi- - 
„turi la vârf. In bobul de grâu țigărușii pot trăi. 

- + “ani” întregi în amorțire, dar se deşteaptă în 
pământ, ainde pieliţa bobului plesneşte sau pu- N 

; îrezește de umezeală, aci se așează: între foi. 
" vătămând pe cele .tinere. , Creşterea 'paiului -. | 

„„ Urcă ţigărușul în. sus, 'iar. e!'își pune, oul în Să 
îs: Floarea grâului. Din ou ies apoi viermușorii . 
„cari umpluboabele: : sr 

„. Ca să scăpăm grâul de țigăruș, niuiem' boa- | 
bele în apă cu vitriot .(1 la 150 părţi apă)..!. . . 
Schimbarea. culturilor şi arderea spicelor bol- . . 
nave încă ajută, 

„ Păduchii de foi fac în unii ani mari stiică-.. 
„N 

NY 

n 
a , eg 

ptin candele: în farfurii. pline cu apă, fluturii Aa 

LS 

* .
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ciuni' &rânelor. Ca să Scăpăm as; « ei trebue sa 
semănăm “din vreme şi în pământ bine ucrat, 

. apoi să întoarcem miriştea. 
Gărgărița Imazărei: şi: a. bobului este i ua: mie 

gândac de culoare neagră și cu, pete albe. Gân- 
dacul se află'.pe: plante pe timpul: înfloririi : 
“sau. cevă “mai înainte „dt: desfacerea florilor. 

„ Femeea lipeşte ouăle ei pe.păstăile . abiă. for- 
„mate, câte. unul . în fiecare! păstae. Verimişo= . 
rul clocit din ou intră înăuntru păstăii, sparge. 
pielița grăuntelui încă crud, borticica prin care 

a întrat se închide şi-rana "făcută se. “tămădu- 
eşte; așă încât nu 'se. mai <tinoaşte. urma pe . 

.unde-a intrat, 
* Dacă: prăuritele « e târe, vierimuşorul crește 

 înipreună cu dânsul, iiar dacă bobul e slab 
viermuşorul se mută în grăuntele - vecin. Când 

„boabele sunt. coapte se vede pe le un punct 
“negru, acolo e insecta. Indată: ce dau de căl- 
dură, viermii rod. capacul și ies afară ca flu- 
turii. Boabele: bortelite. astfel pot. încoiți, îu- 
să plantele! ieșite din, ele sunt :slabe.: Ca să 
scăpăm bohbele. de această boală, le puniera.. 

„la 6, căldură - ihare - (50 C.)care omoară îii- 
- sectele fără câ. să strice colțul: Ca'să deoze- 
"bimi' boabele: sănătoase .de cele bolnave, le .: 
“punem. în apă, și cele bolnave ies deasupra, pe- 
„când cele: săiiătoase: se lasă la fund., Unele: 
gărgăriţe strică și fasolea și' lintâa. Culegem 
păstăile” bolnave. şi, îndesăm, pământul la. ră 

* dăcină, 

Purecele rapiței. e: negru verzui, cu “capul 

+ 

"galben. Viermele. lui « se.  îveşte primăvara, când - 
9... 

S
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| vătătorul 6 în regiunea viilor. ALI .. 

05 

plantele, vătămate se : văd, cu eiloarea cate- ! 
nie, nu verde... . : 
Ca să scăpăm rapița de pureci, să-o "seană-i 

năm .â n pământ Pogat: și nu tocmai. de vreme. 
Pe întinderi mici putem. încercă presărarea 
cucenușă și “udatul cu. must-de băligar..; . 
“Viespea, rapitei. lasă ouăle.pe foile de-ra- 

“piţă. Viermii ieşiţi rod cu: totul foile rapiţei 
"Şi apoi se ascund în pământ pentru: iernare. 

Primăvara încep din nou a roade . aducând 
astfel mari stricăciuni. -.. -... 

Viermele rapiței este cel mai. rare vrășmas 
al ei, mănâncă . foile şi. ramurile. tinere. : 

Purecele arămiu strică foile „rapiței. 
“Omida Păpuşoiului se iveşte în anii seceteşi, 

ea se vâră în strujan Şi roade măduva, așă că; 
. planta piere. Uneori 'atacă și ciocalăul.. 

op inel betejește! 'mai cu seamă: frunzele vi: 
„ De ele se: scapă cu praf de: „pucioasă. RR 

“ Răpitorul viei atacă la viţă foile: mai linse 
și netede. Pentru. stârpire opărim coardele. 

„ toamna, .Sau . culegem : ouăle ori Je. afurmăra 
- cu . pucioasă. 

- Țigănarul atacă v via, “plopul, Salcia părul. | 
gutuiul Ș..a.. Insecta. această taie codița foi- 

lor şi o sucezte ca: o “țigară! în mijlocul: că- - 
reiea îşi pune Suăle. “Pentru stârpire se strâng : 
toate. foile sucite şi se:aruncă în foc, Să 

filoxera 1) « cel mai îngrozitor dușmân al 
viei, de dânsa cu greu - puteri! scăpă. Zeci de: 

mii de pogoăiie de vii au fost pustiite de ea, 
r 

E Filoxera- va îi subiectul unsi atregi conferințe, dacă in 

Pad
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revărsând sărăcia și jalea: printre bieţii- pod- 
Qoreni, 
"2 Lăcustele sunt o pacoste de care ne-a ferit 
“Dumnezeu ide niulți ani, Bieţii locuitori din . 
„Dobrogei sunt însă supăraţi grozav de -ele. 

„ Din,cele. ce_wanr.spus, cred, că aţi înţeles 
"cum Că plantele fiind bine cultivate și prin ur- 

mate puternice nu sufăr -de stricăciunea in- : 
„Sectelor., 

„ Pentru stârpirea acestor vrăjmași, omul mai , 
are ajutoare la cari poate nici nu se gândeşte, 
acestea sunt: broasca, șopârla, ariciul, cărti- 
'țe, liliacul, etc.,. şi mai cu seamă - păsările cari 
seikrănesc cu insecte. e 

* lată .pentruce, dragi săteni, pe: copilașii d- 
voastră, ce mi i-aţi dat la școală, i-am legat 
într'o -tovărășie sau societate. de ocrotirea 

„ păsărilor folositoare și stârpirea, insectelor vă- =. 
tămătoare, 'dupăcum  inai. acum “vre-o -trei arii 
am iformat cu dânşii 0 societate contra. beţiei.. 

„ „Astultaţi idar și urmaţi aceste sfaturi „i. a-: 
“tunci ogoarele și grădinile d-voastră 'vor fi 
pline de roade 'mulțe și mândre şi nu veți 
mai: aveă- atunci” lipsă de, nimic” și veţi scăpă 
atunci ide a cumpără poame dela: Jidani și le-:-. 

- 

“gume dela Bulgari. 
A a 

a | : 

a. 
ȘI
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Gândacii âe. mătase. că mijloc. 

- de îmbogăţire. 
de PI Rădutescu, înv. în “Muşeteşti, Ari zes, | 

  

- 

/ 

Îmi pare rău .că trebue să încep. mai tot, 
" deauna worbirile ce am cu d-voastră tot cu: - 

„ „oarecari 'mustrări şi să: arunc vina relei stări Să 
"de care nă plângem tot asupra: noastră. Cred . 

„. însă că mă veți iertă, căci pedeoparie, mustră- -. 
„rile 4 fac altora mi-le. aduc întâiu, mie, iar pe 
. dealta, că mam alta de gând cu ele. iecât bi- 
nele d-voastră. “Apoi.maâi pre sus de: toate când... 

"e. vorba să grăeşti adevărul, însuși : -mâniui- 
totul Hristos a zis: : spuneţi ce es te asă, așa. 

„ce. nu, nu. 
| Mereu ne văetăm de sărăcie, de necazuri şi 
de grtutatea: vremilor! în: cari aim ajuns. Se IE 
cade dar să: cercetăm prieina- acestei rele stări. 

„"ă noastre, Un. înțelept a. zis: „Suferințele au 
"izvorul în fiinţa noastră și mai toate ne via” 
„din. neștiință”,- cu -aş' adăogă 'că. Şi: dih în-: 

O 

dărătnicie „și. mai. ales "din riepăsare. Mi. se. -. 
pare: că: drept: a: grăit acel. înţelept, mai cu- 
seamă în ceiace priveşte sărăcia, căci : dăcă 

ag a a a ff 

„este: 'sub'-soate vreun ipopgr: care trebue - Bă 
| raul țumească lui: Dumnezeu pentru marea: sa -
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„dărnicie, apoi acela este cel 'românese, al că- 
"rui' pământ niănos a.făcut şi face pe străini. 

să, râvnească la el. 'Vedeţi că pecând noi ne 
văetăm de sărăcie, şi ne vine să luăm lumea 
în cap, mulţimi de limbi- străine vin peste noi, . 

"se așează aici şi găsesc îndestulare, ba încă : 
din ce agonisesc la noi 'duc şi în ţările lor. , 

_ Intadevăr în pământul nostru. stau ascun- 
„se mari comori, dar nu. ştim să me folosim de 

„ele, “Țăranii altor neamuri au pământ cu mult 
„.* hai puţin decât noi, ba încă trebue să-l care 

cu cheltuială spre a-și face o mică grădiniță 
„Şi cu toăte acestea stau bine şi .nu se plâng . 

 “de“ațâtea necazuri, . i 
„- Bărbaţii luminaţi cari cârmuesc această ţa- . | 

ră, doritori de binele nostru, sau gândit cum - 
„să ffacă şi “să deștepte şi! în țăranul român . 

» "dorința ide o vieață-mai bună și. să-l întdiru- 
„_mieze. pg calea apucată de sătenii altor ţări... 
„Ei s'au gândit că pământul țării noastre” este 

„ “destul de bun şi imult, că vremea. (tempera | 
tura) destul de dulce și priincioasă, că braţe . 

_s . “avem destul de vânjoase și minți destul de 
isteţe:. mințile. trebuesc.: însă sfătuite. Spre . 

-, acest.scop ne-au îndatorat pe noi, cari: sun- -. 
„„»." tem. os 'din joasele d-voastră şi cari avem a- 

„ celeaşi. nevoi şi aceleași dorințe, ca să vă po- 
„ Vățuim ce e. de făcut, ca: să ajungem “vre-. 
muri mai bune. . = E AA 

:1O. vorbă veche şi înţeleaptă zice: „cu ui 
ceas de ascultare se pot scuti ani de necazuri”? : 

_” Deaceia, vă rog: să! mă: ascultați, căi vreau, să. 
Vă vorbesc despre, un izvor de bogăţie, care a. fost- odată. în mare cinste și. căutare. la pă-" 

a ps ——— *
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rinții noştri, dar. pe care e lăconiia străinilor l-a 
„. otrăvit cu 'otrăvurile aduse din țările lor, iar. 
: nepăsarea Românului ajunse de pomină l-a . -.. 

lăsat în. părăginire. . "Mijlocul de câştig des- . . ! 
pre care “vreau Să vă spun nu numai că ar 
aduce banulîn Casa săteanului,cu puţină mun- 
că; nu numai că i-ar ridică cinstea, dar l-ar 
feri de a mai curipără putregaiurile, și destră- i 

„măturile străinătăţii. EI apoi, ne-ar împodo-. 
“bi trupurileși casele, cu haine făcute de mâ- . 

na sătencii noastre, “haine cari altădată erau - 
numai trumușeţe ȘI. meștesug. Ah ! Doamne, 
și bine-i mai stă ţăranului în haine lucrate 

“de. femeea Îui, din “material produs depe-pă- . 
mânţul lui şi prin munca lui. Acest. ininunat, * 
şi “lesnicios mijloc: de. bogăţie sunt. viermii 
de: mătasâ. | 

Ca să creștem gândacii de.mătase ne trebue 
„o odaie făcută din scânduri, mai. mică. ori 
nai mare după mulţimea viermilor ce creştem 

. 

şi după numărul .duzilor ce avem. Putem. fo-. 
-losi. chiar, Şi O: odaie a casei, numai să tie Cu-. 
rată şi cu.o căldură” statornică... 
„la ea. se aşează “nişte mese sau mai bine 
rafturi, p& cari se pun gândacii la. crescut. Mâi . 

- avem nevoie de : sămânță bună şi de soiu, 
cum şi:de frunză de dud. Sămânță.se poate 

" căpătă prin primăria “satului, dela.d-l Minis- -. 
„tru-de. Domenii, care în dorința sa de a ve- .- 
„dei răspândită. 'aceastii ocupaţie o dă fără 
plată oricui îi cere. ... 

- Dudul numit de străini pomul de aur, ir “pen: : 
trucă din; frunzele. lui: curge aurul: când. ştim - 
să le, folosim, „crește. repede, şi, aproape : în -
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“orişice fel de'pământ. El ne, mai dă şi fruc-. ! 
te, cu cari:putem hrăni păsările de curte, ori 

: facem din ele dulceaţă. Sunt două feluri de 
duzi: albi şi negri. 'Foile duzilor: albi sunt 

„mai bune pentru hrana gândacilor,. .. .... 
„.* - Primăvara, când a.început să deă frunzele *. 
„de dud, se. pune sămânţa. la clociț. Femeile" 
sătence o pun întrun săculeț și o'poartă me-: 

- Teu în sân, până ce înviază viermii. De 8 ori. 
în douăzeci și patru de ore,-o scot ca săiă 
aer. Alt chip de'a cloâj sămânța este şi a- . 
cesta: se pune într'o' cutie.de carton şi se a- 
șează între :picioarele 'sobei,. dându-i aceiaşi 
“căldură -pe tot timpul clocitului.. Unii. umplu 
3-sticle, fiecare ca -de' un litru, cu apă fiar: -. 
tă ; între ele pe un petec de pânză curată puii 
sămânța, iar “sticlele le acoper cu o bucată: 
„de postav de lână. De 6—7, ori pe zi preme- 
nesc .apa din' sticle. După 8—10 zile. gâu- 

„dacii înviază. ln: cea dintâi 'zi. mai puţini,. iar 
în cele următoare” tot. mai mulți, până. ce ies 
toți. Peste gândacii înviaţi se pun câtevă frun- 
ze de dud, ca ci-să se aigațe de ele, apoi îi - 
mutăm pe rafturile. acoperite” cu 'pânză ori cu 
hârtie.. Aci „li se:dă mâncare frunză „tocată. 

Numărul mâncărilor'e de S în-.24 de 'ore. : 
- La.culesul frurizelor trebuie să fim' cu. bă- 

- gare de seamă. Anume cel care adună. frunza 
să. fie spălat pe mâini, iar uneltele de: care - | 

„se servește:să fie curate, Să ne păzim inai a- |. 
"les de sare, căci ca este o otravă putetnică |. 
pentru viermi. Pe-timp ploios frunzele:se scu-  - 
tură .și se sbicesc.: Culesul se! face înainte de: 

- asfințitul. soarelui, iar. peste noapte: fiuuza 

7
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„nevoie şi'să-i premenim:la aș şternut.. Căldura? 
„se păstrează. cam aceiași, iar în “odaie să:fie . 

N 

se: păstrează într'o odaie aerisitii şi. nu pusă Să 
grămadă ca să se încingă. . 
După, 5l-zile gândacii încetează de a. mai . 

mâncă 24 ore, adorm și schimbă pielea. După - 
„acest. timp trec în vârsta â 2-a: Acum. tre- - 
buie să-i mai rărim, să le dăm.-mâncâre mai: 
multă și să -le premenim - aşternutul.. Răritul 

“ gândacilor se- -face ori cu frunze, ori cu mu- 
"- cava găurită, care 'se, „pune peste "gândaci, ră-.. 

zimându-se ca să nu-i: strivească. „Deasupra: | 
mucavalei se pune frunză. : 
"După 5—6 zile gândacii iar-dorm, își schiin= , 

"bă iarăși pielea şi trec! în vârsta "a 3-a. Li 
se dă mâncare mai niultă ? în. ele. dintâiu pa- 

„tru zile A ae 

Peste 7.'zile iarăși idorm si iarăş năpârlese 
„şi trec în vârsta a 4-a. Acum' li se dă mân= 
care. din' 4 în-4 ceasuri. In sfârşit după 8 

zile trec în vârsta a: 5-a. in toate aceste vârste 
trebue” să: avem grijăsă-i rărim, :decâteori € 

- curățenie mare. 
La vreo 10 zile, pielea gândăcilor” se. , albe- 

'şte, iar ei dau semne de neastâinpăr, umblând - 
cu "capetele. ridicate pe -marginea rafturilor. 
“Asta e semnul că. voesc să-și facă gogoșile. 
Pentru aceasta piuiem printre ei: crăcuțe de 
ştejar ori de măturică, mai dinainte, pregă 
tite. In trei zile gândacii bine crescuţi se ur- 

„că și încep a-și toarce firul cel lung de 1.500 
„metri. Ceice nu s'au suit în acest timp trebue 
- hrăniţi înainte; 'După, 10—12 zile, gogoșile 
fiind d isprăvite le adunăni și le” punem. la” soa- 

o 
or 

AL,
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„re ca să se svânte. Pe cele mai bine.crescute . 
“le alegem de sămânță Se iau câte de bărbaţi, . | 
ațâtea și de “femeiuşti. Alegerea- o faceri du- 
'pă următoarele: semne: gogoșile de femeinşti, 
sunt mai mari și mai “umflate, îar cele de băr- 

baţi sunt mai mici şi sugrumăte “la mijloc. 
Aceste gogoși le: punem la loc uscat, ferindu- - 
le de soare. După ce ies fluturii, .ei se așează . 

"7: pe o pânză curată uhde.se împărechează. Băr- 
bătuşii, cari sunt mai mici, îi aruncăm ;. feme- 

Austile fac câțe, 400-—500' ouă, apoi mor. A- 
dunăm sămânţa, O punem într'6- cutie de car- 

pra unui. vas cu; apă fiartă în. colcot,. ca să: 

“ton Şi o! păstrăm. la loc svântat şi cui căt - 
- dură potrivită până primăvara... Ra 

„ Gogoşile pentru borangic le punenr 'deasu- > 

--omorim fluturii din ele, căci. înviind Fluturii o 

ar Strică firul.. Apoi, alegem gogioșile cele al- | 
be de cele galbene, iar din acestea se dau dă-.. 

+) parte cele moi, cele! pătate şi cele ce mu 
„sunt ideplin cresciite: „Ca să scoatem borangi- 
cul, punem: gogoșile. în apă fiartă ;, apoi cu. . 
un “băț căutăm. icapațele firelor și le: depă- 
năm cu roăta.'In alte țări sunt” mașini „pentru 
tragerea borangicului. 

- Rămâne acum, iubiţi săteni, să vă mai spui 
că aceste mici fiinţe lăsate de Dumiriezeu: 

* Tată-le:: 11. Slăbiciunea, sau întârzierea în 
creștere, care vine din pricina neîngrijirii « ouă- 

„lor: lasclocit şi a desimii viermilor în' vremea': | 
creșterii. 'Tâcmai ideaceia' vam -spus că tre . 

„bue să luăm seama și să -rărim mecontenit 

“tru ifolosul. nostru, au măi multe poale care. . 
îi omoară: |
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_- gândacii. Pe cei cari rămân slabi îi hrănim. 

mai bine... ai 

2. Inţepenirea vine dintr”o ciupercă ce tră- 

eşte în aerul umed. Săminţele ei, căzând: pe 

„:. “pielea viermilor, încolțesc și i-0.acopăr cu un. 

“myicigai „alb ca praful de. cretă, care 'se: vede . 

la gândacii. morți de această- boală... 

„-. 3. Pătatul se cunoaște după nişte pete ne- . 

„-.- gre ce se arată pe pielea gândacilor cari mau” .. 

__ fost, ţinuţi în curățenie. Viermii slăbesc, se .. 

immoaie și se băloşează. Pricina boalei sunt . - 

„miște corpuri mici rotunde, care se îmulțesc 

"peste măsură în trupul gândacilor. Ce 

2 4: Putrezirea gândacilor este -o boală care : 

„.. atinge mumai pe unii dintre ei, căre trebuesc a- 

munca, a 

5. Gălbenarea este o boată rea, care se cu- . - 

„noaşte după aceia că gândacilor li-se umilă 

corpul, iar pielea .li-se face galbenă. Când îi 
i ; 

- atingem cu. degetul iese depe ei: un fel de » 

- puzoiu: galben. Pricina . boajei este “răceala. 

„6, Moleșirea, “este “o boală de maţe, care 

loveşte pe viermi când. trec iute dela. frig la 

căldură, când mănâncă frunză de dud bă- .. 

trân -şi acoperit: cu: muschi, când şed în aer - 

stricat şi umed. Ca să contenim boala este bi- 

ne să răspândim în odae puţini aburi 'de o- Da 

„et pus pe un vătraiu încălzit în foc. 

„7. 1 7.+Ottica se ivește între” vârstai a 3-a şi a” 
„4-a: -Viermii din cauza acestei boale. sunt sla-. 

"bi şi piperniciţi, „Pricina  boalei :este ori păs- . - 

' 4area seminţii la/prea mare frig, :Ori aerul . . 

„-- Vedeţi'că pricina, boalelor arătate pânăaici . 
Cs 
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Sunt numai. neîngrijirea la. hrănitul “gândaci- „lor. şi la tlocitul lor, “desimea, umezeala şi. necurățenia, IO 
lată fraților, lăudatul isvor de -bogăție pus Ă la îndemâna noastră de-bunul Dumnezeu. Şi... cât de lesnicios! Cu oimiuncă. uşoară şi fină. „de heitueli. .Ardevărat, că trebue. să ai grijă. „multă şi stâtomică timp de 30—40, de “zile, dar apoi 'ea e răsplătită cu-o frimușică su-" „o MĂ de Dani Din 25 de grame de sămânță se poate scoa- , te 40 chilograme de gogoși., Borangicul du- „i Pă cum știți: şi dinnneavoastră, este 'foar- e. „te scump. Voim să câștigăm mai mult? N?a- „ Veni ddecâtsă ne, punem ogradă de duzi,. ca.:să „putem crește gândaci cât de mulți, căci oste- „cala este aceiaşi:. Şi cine „oare îndeplineste - » “munca ?: Femeia şi copiii, în vreme ce bărba- tul “face: altă. muncă cu, folos pentru. casă. . - * Unde mai pui foloasele ce aduce. gospodări- - ei 2 Maramele, şervetele, fețele de masă. şi i „de perne, perdelele şi iile lucrate: tu. mmeş- . „„teșug;. câtă podoabă. mar face 'casei' pi câtă „. Cinste mar. aduce femeilor. noastre? .-i: 

ăi Inainte: vreme boierii. cei mari: puriau (haj-.. „”ne.de borangic făcute de jupâesele lor. Bă-.. „ „ trânii duzi, plini azi de muşchiu, pe care-i vedeţi pela vechile curți boierești, ne. încre- __dințează despre aceasta. Prin luna. lunie, ne. „_. Spune mun scriitor de-ai noştri, vedeai. cârduri : - „ „de. femei adunate pe marginea gârlelor, îm- . 
”  Prejurul cazanelor din care ieşeau - aburi, tră- :... „gând și depănând 'borangicul, din care apoi - 

„. . . , . Sp s 7 | - . -, a =
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pretul” ocalei de sămânță de gândaci eră de 
"800 . lei, iar kgr. de borangic se; vinicleă cu.o. 
liră. In 1863 ţara noastră ap. vândut străi-, 
nătății borangic- de: 5. milioane lei. ' 
"Unde mai sunt acele timpuri bogate ?: C Cu. 

co a înlocuit săteanul nostru: acel! “lesnicios 
isvor de.bună stare? Astăzi femeile roastre - 
cumpără Porangicul străin, scoțând din casă 
banii, cari sporesc bogăţia: “altor neamuri. So- : 

| cotiţi la aceasta banii dați. pe buihbac, apoi * 
pe zarzavaturi, cei daţi pe băutură fără, rost. 
„Și. pe tutun, şi. apoi miraţivă de; ce sun tem 
„săraci? , ERE IE 

“Trebue, fiaţilor, să ne- iicredințăim. de ut- 
mătorial jucri: Duna stare a unei case, ca şia 
unei ţări, stă într?însa: să cumperi puţin dela: 
alții: şi să le vinzi mult. Omul bogat este'a- 
cela care are nevoie de puţine: lucruri Şi pe 
acelea şi.le face singur. Aşă e oare la noi 
“Românii? Aproape tot ce ne'trebue cumpă- 
răm din târg, iar târgul. aduce dela străini, 
astfel viața “noastră și a pământului nostru 
îngraşă pe alții. Altfel ar stă: lucrurile, când - 
„am “mai încercă şi alte mijloace de înavuțire 

„Și când am mai îmbunătăţi „pe „cele cari le 
-mâi avem. 

Din cele spuse 'cred că v "aţi convins. decât 
folos ne-ar fi creșterea gândacilor de mătase. 

Ce xă trebue ? Sirhânţă de gândaci, şi .duzi.: 
Sămânţa, cum vam spus, vi-o dă Ministerul,. 
fără plată. Pui de-dud vă dau eu din grădina” 
școalei. Deasemenea stau cu, dragă i inimă pen 

_ Ăarna, făceau. diferite pâuzeturi, cari de: cari i. 
“mai subțiri şi mai frumoase. Pela anul 1860 :
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“tru d-voastră, ca să. vă dau orice desluziii -. 
mi-ați cere, A E 

„Faceţi. acest lucru! şi: hărnicia țărancei . va 
creşte, : avutul “nostru va' spori, iar casele ne, 
vor fi mai împodobite. Copiii d-voasttă vă 3 

-.Yor pomeni numele cu drag, căci le-aţi lăsat 
de moștenire un mijloc de trai. Însuși pămân- 

„tul care stă plin de burueni, vă va binecuvân-. . 
„tă, îşi va “deschide 'sânul şi din: el va răsări. 

“ îmbelşugarea, care va creşte dragostea 'din- 
„tre moi şi el. Iar-bunul Dumnezeu va: privi 

„cu. idrag stăruința noastră 'și ne va. ajută.! 
-..:: Dumnezeu să vă lumineze mintea şi să po- 

„_.-goare în inima d-voastră duhul cel bun, care „4. Să Nă îndemne. a ascultă sfaturile date, - 
| | E, 
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cultaţi cu, băgare deseamă. - 

to - i. pi PI îs 
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.. Aibinele şi folosul -ce nisl'adue. 

| de Șt. Niţescu, înv, în” Ceptura, Prehovă | n 
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Duminica trecută, ştiţi. ătunci când van 

= 

Mi-aduc bine aminte, că Duminica trecută -: 
Waţi imirat când 'v'am spus că pe urmă gân- 

dacului de mătase trăesc mulți oameni: Cred 
că o să .vă miraţi și acum când: veţi vedea 

“din. cele ce vă voiu spune că. şi după urina 

albinei — o gânganie aşă de mică — trăeşteo - . 

„mulţime de lume, dar din păcatele noastre nu! 
la noi, ci întralte ţări. AU Ie a 
. . j iși Ai : INI - , Dă ANI . 

“Ei | dragii mei săteni, mă doare inima când : 

„mn gândesc că noi trăim în țara unde-curge 

nu. numai lapte și miere, dupăcum se: spune - 

că eră o ţară, ci în “țara. în! care curge grâu, 

- 2 

„o ubiți săteni! iai po 

vorbit, despre'creşterea gâudacilor de „nătase, 

la despărţire, var făgăduit că am-Să- vă vor-. 

_“besc astăzi despre albine: iată dar. că mă ţin - 

'de vorbă şi vă rogi să fiți buni şi să mă as-- ” 

lapte și miere, şi apoi tocmai noi cumpărăm 

„cu bani scumpi şi miere şi ceară. dela străini.



Veniţi seara dela miunică istoviţi de. puteri, 
cu pura îriptă. de arșiţa soarelui și. de vânt, 

Și,;înloc să vi-o răcoriți cu o lingură două 
de, miere într'un pahar cu apă, alergaţi de yă 

„ otrăviți cu: "basamac-rachiu, cara vă prăpăde: 
ste şi trupul și sufletul, pelângă. că vă gole- 

> “şte Bi punga. Duminica şi în: celelalte sărbă- . 
„tori, când vă: duceţi la. biserică să: ascultați 3 
sfânta slujbă, duceți câteo lumănare. de ceară: 
cumpărată. dela cârciumă — așă credeţi d-. 
-voastră că este de ceară: — dar, când ați a- 
„prins-o, înloc să arză bine şi să deă un mi- | 
ros plăcut, ea arde tu fum și strică zugrăvea-! 

„la depe pereți şi depe sfintele icoane; ba dă . 
“Și an miros tiesuferit de urât. Acelea . dar . 

cari ard urât nu sunt tăcute din ceară curată, 
ci. amestecătă cu “un fel, de pământ, adesea. 
și acela: cumpărat tot: dela: străini. Auzi, d-ta, 

"să cumpărăm și pământ, să. „Cumpără țărână 
care e pretutindeni !; Pi : 

Vedeţi, că chiar înaintea lui Dumnezeu nu 
„duceţi lumânări curate de ceară;. pentrucă n? a- 
veți ceară, şi dacă n'o aveţi asta-e numai din |... - 
vina d-voastră. Vedeţi € dar, „că daţi bani. curaţi Să 
pe, lucruri necurate.; = E IE 
Inainte vreme veneau. A străinii depeste nonă 
mări: și ări de cumpărau dela. noi: miere - 
ceară. Mierea românească eră-foarte. mult cău-. 
tată pentru g gustul și mirosul ei: Sultanul Tiur- . 
ciloi “trismeteă într'adins . de-i aduceă : miere. 

„din fara: noastră. :lar- astăzi o cumpărăm. moi | 
dela, străini. Mai. mare, ruşinea.!. aia 

_- Da, rușine şi: ocară. pentru. noi Românii, că... 
toată” vara călcăm .: cu picioarele pe: flori, a-.
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dică ipe uniere și pe ceară, şi nu creşte at- 
bine ca 'să ne-o strângă ! i 

Dar văd pe moș Gheorghe râzând! Mă, | 
“prind că Dumnealui zice în sine-și : „Hei, d-le: 

N învățător, Spui că mai înainte vreme.eră mie- 
“re şi.csară multă, la' noi în jară, da, aşă este, 

., 
eu ştiu bine că așă eră, dar vezi. peatunci. erau . 

livezi, fâneţuri și : păduri: hai în. toată. țara, 
“acum însă nu mai sunt !?. De, moş Gheorghe, 
poți să ai dreptate pânălacun loc, dar. să vezi 

că. nu .prea multă. -. 
Mai (de mult erau, moşule, mai amulte li- 

„ivezi.: Bine.. Dar o. bucăţică de loc pelângă- 
casă -au. şi acum. oamânii ca şi atunci. Ei, 

"vezi, peatunci mai :toate casele sătenilor: erau E 
înconjurate de „stupi, “dar astăzi sunț, încoa- 

: jurate de ciuliini, de bozii și. de alte burueni, | 
„şi aşă! e că nu este “tot una 2. 

- Insfârșit, albina nu. cere: mici "mâncare, a- 
“*proape mici . băutură, -nu plătiți nici ierbărit 

” pentru ea, nu nimic; Pentru aceasta: deci. fie- 
care. din d-voastră, să caute să aibă stupi cu . 

- albine. Casele cu grădini împrejur. şi cu stu- 
„pi arată că sunt locuite de Gamerii muncitori, | 
iar cele cu burueni. împrejur arată a fi pustii | 
“sau a.fi nişte vizunii de. “fiare” sălbatice. „i 

Să treşteţi albine, şi-apoi din. ce vă adiuc” 
„ele niţel folos,. dela gândacii de” mătase. ni- 
“țel, din altă parte „niţel, o.să “faceţi -treaba ; 

“adică o să puteți strânge: cevă bani pentruca. - 
să vă buteţi îngriji de copii şi să! puneţi și. 

„cevă. deoparte: pentru - bătrâneţe. . i. | 
“Albina este. folositoare nu.ntimai că ne dă | 

“miere şi ceară, dar: "ajută mult la legatul poa-...-.
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“melor, fiindcă 'ele. duc pulberea “aceia galbe- 

multe: flori ar. rămâneă sterpe... 

nă dintro floare într/alia, fără! care. ajutor, 

-:* lată acum: pe 

matca sau regina, albinele'lucrătoare și trân- 
torii.. Matea ni face alteevă decât ouă, adică: 

“scurt cevă despre. albine: *. 
Întrun Stup albinele! sunt de trei: feluri: 

“înmulțește albinele stupului, Ea esta mai ma- N 
„Te, şi ate ac, dar nu înțeapă pe nimerii cu: 

el decât numai;pe Alță matcă. Matca este foar- 
te tricoaSă, așă că la cel mai mic: sgomot fuge - 
„tocmai în fundul stupului: Nu iese din stup 
“decât o singură dată ca. să se 'întâlnească cu 
„trântorii. . CI aa 

” “Trântorii Sunt. bărbaţii, ei:nu sunt; buni la 
alta decât-că se: întâlnesc cu matca: :Ei sunt. 

„mai scurți'și mai groși și n-au ac. 
“Albinele lucrătoare nici nu se întâlnesc cu 

„trântorii, aici nu ouă. Ele sunt mai. mici, şi 
la partea dinapoi a pântecelui au -fiecare câte 

„un ac:cu care înțeapă pe oricine le supără.” 
- Ele adună. miere, polen şi un “fel de materie 
„eleiaosă mumită propolis. Toate'florile au înă-. 
„„untru. lor nişte apă dulce, iar albinele cu gura 

lor. sug. acea” apă şi: apoi, 'prin. meșteșugul . 
ce le-a dât. D-zeu, din “acea 'apă: pot face 

păturile Ja stupi. Această. materie” este culta- „să de albine din: mugurii, de :cireși, .de vișini . și de alţi porni.” : 

”. miere şi-ceară. “Cu materia” aceia "cu nume . 
te cam ciudat, adică cu propolisul, lipesc cră-. . 

Albinele lucrătoare aduitiă mierea, fac cea-: - 
„ra, “fac: fagurii, cresc puii:d& albine 'şi păzesc 

"stupul de:vrăjmași, Şi:e :mare minune cât'de ..
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bine trăesc între ele. Dela albine oamenii pot: 

luă exemplu de muncă și de rânduială: . 

, Din cauza prea 'multei munci ele: îrăesc-pu- 

* - ţinz abiă.vreo lună, două, dar “se înmulțesc 

repede; In timp-de 20-—22 de zile. o albină : 

„e Bata de muncă. Albinele; într'un -stup sunt 
: pânăla 50.000, dar' aceasta atârnă d& mări-. 

"mea stupului. Când,se. înmulțesc: preă 'inult : 

ele roiese, oo 

“ “Am spus, că albinele fac ceară, dar din 

„1... ce? O fac din: miere şi anume aşă că strică: 

_.15—10 părți miere până să facă o parte ceară, - . - 

1. „adică pentru. un chilogram de ceară trebue: - 

să strice :dela. 5—10. chilograme de miere. 

"Dar pelângă aceasta cât timp pierd, căci: ele .- 

“+ înghit mierea, apoi. o: 5cot în chip de, toite, 
"printre inelele dela. pântece, apoi o. iau! în 

«gură, o amestecă cu scuipat de al lor, o îră- 

- mâută bine şi după aceia .o aşează la:loc cu . 

“mult. meșteșug, făcând. faguri. * i: -. 

„ Cumeă albinele fac ceara din miere: s'a des-.. 

“- coperit acum 135 ani.de:un om învăţat ; până 

aci se credeă, că albinele*culeg;. ceara de-a. - 

* dreptul. din polen ori.din unele. flori anumi-. . + 
te. Albinele culeg şi polen; dupăcum aţi vă- 

„ut adesea pe picioarele lor, dar nu ca să facă 

__- din el ceară, ci ca să hrănească cu el puii de 

„=. “albine şi de trântoii.. E 
Oamenii învățați văzând că mai mult: fo: - | 
„7? los ali dela miere decât dela ceară, au făcut 

"* faguri cu' maşina, tot din ceară, ca să nu mai ..- 

"piardă 'albinele . vremea “făcându-i. Pe aceș- + - 

-- stia; dacă fi“punem în :stup, albinele îi lipese - 

bine de rame și apoi îi.umplu cu miere. + 

e Ă ei - . . Ț
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"Maşina cu -care se fac. fagurii seamănă cu 
/ X A Sarit i. 4 Ie po. 4 E două tăvițe puse una întralta. -.. .. :; | 

3 . 

Ca; să nu 'se strice fagurii când scoatem 
„mierea, este o mașină ânumită, in fel de pu- 

» „tină mărişoară cu 'un tel. de vârtelniță înăun-. 
tru: se destupă 'celulele cu miere. răzândiu-se 
cu un cuţit, apoi se agaţă 'rama. de acea vâr-' 

„telniță, şi, învârtindu-ses repede, se scurge 
„mierea. -. a 

. "Mierea dupăce s'a scos se pune în vase de 
“lemn; de tinichea ori de pământ smălțuite 

» „bine, apoi se astupă. şi dupăaceia se pune 
Ja păstrare în locuri uscate și răcoroase. Mie-. . 
_rea'o mâncăm ori aşă cum:e, ori o întrebuiri- 
țăm la facerea 'prăjiturilor, a turtelor dulci, 
ori facem din ea'tin fel-'de vin și 'oţet bun. In | 
unele părți. se. întrebuinţează şi ca . dortorie 

„—-anai ales contra tusei — amestecând-o cu: 
„:iloare de pucioasă. : e 

„„ Ea să” alegem ceara, o topim întrun vas . 
spălat! bine puind și apă, dupăaceia punem,. 
vasul pe focul potolit şi-l lăsăm-până se to- 

„peşte ceara ; apoi topită așă, o sturgem prin-. - 
„to pânză întrun. vas' curat în. care .se află 

„apă rece tot. curată. Aci, cuim. cade se întăre- .. 
" şte;. Ca, s?o avem .curată cu desăvârșire; 0 
"topim şi o'strecurăm:de mai multeori. 

“Ceara se întrebuințează mai mult la face- 
„Yea . jumânărilor, dar se mai întrebuințează 
“Și la ceruitul scândurilor şi al' pânzelor. .! 

Creşterea albinelor atâmă mult de. stup şi , 
de îngrijirea ce trebue să 'le-o dăm. Stupii 

» „sunt de două feluri: stupi făcuți din trurichi 

. a 
ti 

„d
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- de copaci scobiţi s Sau! făcuți din scânduri, ori | 
“ din muiele, ori din papură în cari Tagurii nu 
"se inișcă: fiind lipiți' de pretci, gi - stupi cari: 

în loc de pretei. au înăuntru mai multe cer-: 
cevele 'mici Hiecare cu câte un singur ochiu. 
“Acele ceircevele se. numesc':rame; Stupul cu 
ramie este mai bun. El este ca o lădiță culcată 
ori ridicată în picioare, are capac sau uşă! 
pecare o deschidem când vrem să luăm O ra-- 
mă plină. cu “miere, ori: mai multe, ca! să pu-. 
nem în Jocul lor altele. - 

» 'Albinele din stupii. CU rame, “putera.. să le. 
faceră să roiască oricând.. Să. vedeţi la vară: . 
'am Să fac să roiască un stup dela imine de' 

1 cei cu rame, de faţă cu D-voastră, ssă vedeţi 
„de uşor este (să faci un koiu prin mutarea rame- 

„ melor pline de pui și a unei! părți” din albine 
ănpreuriă CU O matcă în, stupul” în care vrem i 

"să. băgăm roiul... ...., 
Şi stupii fără rame Se pot face să roiască N 

dar ifoârte. greu ; ei: roiesc când vor “și de 
| _ multeori! roiul: fuge. tii 

„Stupii cu rame sunt de -mai! i nulte feluri 
şi au mai multe nume Şi cam ciudate de ținut . 
minte. N | 

“Tată câtevă numiri : : Dzicizon, Berieps, Her- - 
„mes, idar mu este” trebuinţă să ţineţi: aceste nu- .. . 
me jninte, ci este trebuinţă! să: ştiţi dacă cos- : 
tă ieftin. a NN | 
"Ce ste drept, sunt cam scumpe . şi greu 1 

„de lfăcut, dar pe; unele câre 'sunt mai uşoare . 
le putem face şi noi. Cei mai mulţi din 'd-voa- 
stră vă „pricepeţi “să. puneţi osii la care, să .. 
Iegaţi şi “să  înfundaţi pui, dar atâta treabă
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să nui faceţi?; Poate să vă speriaţi, că tre- 
buesc. scândurile: trase la rândeă şi: încheia- | 
te. Nici. această nu 'este greu: Eu am rândeă, 

„vi-o dau'eu când vă va:trehui ; — pelângă a- - | 
ceasta, âm să vă arăt: cum se face — Și 0 - 
să vedeţi cât este de. ușor. “De, trebue să ne 
căsnim. niţel, căci nimic! nu :se face fără nici- 

„un felde casnă: - . 7: 
“Dupăcum. vă “spusti, am. și eu stupi cu ra-, 

"me: şi. văra- Stau. în grădina: gcoalei ; vecinii 
„toţi ştiu. Păcati că acum . e iarnă și nu pot să 
“umblu la ei ca'să vă'arăt ce fel "sunt, dar. o 

» 

-veni drăguţa. primăvară -și atunci o'să. vedieţi. o 
Din. stupul Cu rame scoţi: mierea curată, 

nu. omori albinele. 'Mierea poți s?o alegi după 
felul florilor.. Cu. stupul: fără, rame. nu: poți : 
să faci ce, vrei. * .- . 
„Dacă omori ialbinele: și le: striveşti. cu. mie-. 

-re şi ceară cu toi, ce miere mai este aceia a- 
„meştecată: cu zeama din: albine? :Acea. miere.. * 
* este 'ameăstecată până. şi, cu otrava din bă- 
şicuţa „e se află la rădăcina. acului. Acea. o- 
travă din: băşica, acului.nu omoară .pe nimâni, .. 

" dar face'.să “simțim. durere: de: stomac : îndată , 
ce: imâncăm miere, "dobândită, după cun vă . i 
Spusei, :a mestecată cu zeama. de. albine... 

Deaci :$ Sa -măscut și. credinţa, că. nu este 
„ bine să mănânce. omul miere multă că-l doare 
stomacul. - : 

Stupii, ori ; în stupărie, ori în i grădină, tre- 
bule”; puşi pe o'laviţă ăe cel puțin: o'palmăiîuăl- 
țime „dela pământ; :apoi acoperiţi -bine și-de. . 
„se poate mai la umbră; îniprejurul. lor: buru- -a 
„enile “trebue prășite Şi pus: nisip curat pe jos, 

x
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| apoi. tnteun: vas curat de lemn aşezat la um 
br se pune în fiecare dimineaţă apă cura: 

; iar 'pedeasupra se pun, câtevă surcele..sau 

mai multe 'scândurele găurite, pentruca al- 

„binele când. vor. 'aveă trebuință de apă să 

„găsească numai decât, Și stând pe: acele sur- 

cele Să nu se înnece. . -. 

Cum a venit frigul și “albinele. nu mai: pot 

ieşi din stup, toți. stupii, opriți . pentru . pră:- | 

: silă se iau cu încetul şi se -pun' într?o casă. 

curată îi câre să nu fie sgomot,, să nu fie. lu- 

mină, nici să se facă preă cald. ..-- 
„Unii pun/stupii în temnice — un “fel. de. 

“bordee, dar acestea nu sunt „bune, fiindcă al-. 

binele adesea mau aer Clirat, uneori, temnicele 

sunt umede, iar;alteori se prăsesc în ele ȘOa- 

„reci şi fac rhult rău stupilor. Alţii: lasă stupii ; 

„afară iarna, dar şi, aceasta. este. rău penirucă ” 

- albinele pot degeră. - 
 farna ne uităm din, când în cână la stupi. 

şi idacă "găsim că vreunul nu mai:are hrană 

deajuns punem miere. pe.o farfurioară mică. 

„Mierea trebue să "fie. bună, dacă" se. “poate să, 

“fie iscoasă. chiar. atunci din. faguri. Când ma- 

ver. iniere dăm. albielor « ca hrană zahăr îo- * 

pit în apă. Unii *pun mierea . întrun -burete - 

curat din care albinele o sugi. a 

„Im stupii cu rame putem pune una ori: mai- 

multe rame cu faguri plini. de miere înot 
„dela. alţi stupi cari au miere destulă; sait pu-: 

nem rame cu: îaguri „plini cu miere - păstraţi | 

într'adins. 
Dupăcum. vedeți, nu, se cere nutancă “multă in



_. 

126 

la creşterea. albinelor, ci “mai. multă Chibzu-, | 
“ială,. 

“Albinele, ca: orice: vistate se: - bolnăvese Şi 
_ ele de iriulte boale, „dar cele: mai (însemnate, 

sunt: 
1. Disenteria.. Nu' se sti anume din .ce.'- 

le vine boala asta, pântecaria- lor. Se crede. că. 
"l€.vine dintr”o hrană prea mare d€ miere. 
„12. Putrezirea ouălelor -şi larvelor. Această 
„boală este” foarie periculoasă. și vine din Îne 

și lipsă de hrană . . .. . 
3. 'Mucezirea fagurilâr. Vine din preă mul 

“tă umezeală și când stupii sunt aşezaţi prea 
la umbră. Fagurii umezi trebue „tăiați, iar. în 
pereţii Stupului trebue făcute Săuri ca să se 
aerisească, i 
| 4, Ainefeala. Când. albinele” adună | miere 
'din flori de tutun, de lar, de cucută și de: 

+ măselatiță amețesc, — dar aceasta - mu este 

, 

i boală periculoasă. Tine puțin... 
Vrăjmaşii albinelor suni: Păianjenii. « cari ! 

“le prind în pânzele: lor ;; -viespele cari caută să 
 fure:imierea, și molia! stupului ale cărei larve 

- numite, sfaieţi, strică fagurii. Când sunt sfa- 

s 

“ieţi în stup se cunoaşte “Fiindcă pe policioara. 
de ;jos se află imurdării. - - i 
“Unele păsări' cum sunt: rânduniicile,, las 

.  tunii Și prizoriile asemenea fac mare rău stu- 
pilor, şi. e greu să te aperi de ele, Apoi! Soare: . 

_cii iarăși le fac mare rău. i. 
„Unii idintre. d-voastră dacă aveţi: câte un. 

| stup. îi vâriţi pelângă vreun. gard, jos pe pă- 
mânt, neacoperit, „nelipit şi ascuns de mici 

“nu se vede din buruieni. — De te uiţi î în el, 
is 

*
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fagurii. sunt n&gri, urâţi şi plini de siaieți. 
De întrebi pe stăpân decât timp îi are, îţi 

răspunde : De Domnule, îl am de 5—6'ani. 
şi nu roieşte, nu merge deloc bine ; 5 a schim- 

bat timpul. Sti 
Ei! (dragi săteni, nu timpul sa: schimbat, 

ci d-voastră v'aţi schimbat, căci' nu' voiţi:,să 
mai îngrijiţi de stupi. li lăsaţi în voia Dom- . 
nului, apoi cum “Să meargă bieţii bine? . 
Am să regulez cu consiliul de administraţie 

-, al societății noastre. Merezul, ta din fondul 
de rezervă să dăm premii la toţi sătenii care 
la toamna viitoare vor aveă mai mult de trei 

stupi: îngrijiţi bine. "Şi vă făgăduesc; totdeo- 
- dată că am să dau orice deslușiri despre stupi | 
oricând veți aveă nevoie. - 
"Vă povăţuiesc să creșteți toți câţi puteţi 

_1.. stupi şi am mare nădejde că veţi face aceasta 
fiind. spre folosul. d-voastră. Știţi când vă. 
povățuiam să. sădiţi vii altoite cât de greu 
vi: să păreă, şi acunr dupășe aţi “ascultat 
vedeţi ce bine e? N RI 
Dar până ain înființat. societatea Merezul a 

la noi în comună, ştiţi cu toții. că patru ani . 
am stăruit !. Când vă povățuiam. la asemenea 

- lucru, “unii râdeați, alții. vă miraţi, iar alţii 
nici nu voiați Să auziţi de așă cevă; „dar când 
"waţi încredințat că vă povăţuesc la bine maţi -- 

„ascultat şi am, HKăcut societatea, care vă este 
“de mare folos, Şi vă pare bine și sunteţi mân- 
dri, că aveţi în comună bancă, ceiace locui- 
torii “din comunele vecine mau. 

Ei bine! fiţi” încredințați, că” şi acum ca 
în totdeauna nu vă doresc decât numai binele.
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Şi dacă: sunteţi. încredințaţi că .nu vă. doresc 
decât numai binele, ascultaţi-mă dar și acum 

și. creșteţi albine, fiindcă veți aveă: miere şi 
ecară „pentru casă, iar prisosul vâizându: ID tot: | 

ă prindeţi” cevă bani. 
: Domnul Ministru al. _şcoalelor : ține. Foarte 

“mult la săteni, şi deaceia ne-a sfătuit pe noi 
învățătorii: să creștem albine Și gândaci de 
mătase, și apoi noi să vă îndemnăm, Şi- pe 

.
 D-voastră. Vedeţi: bine. că lumea să înmul: 

țit, şi cu ea şi ievoile, Apoi ca să -întâmpinăm ., 
nevoile, trebuesă muncim mereu. Şi este știut 
că idela albine niţel, dela gândacii de mătase . 

| niţel, din alt loc.nițel, se face multicel. Pro- 
"verbul spune curat: din picătură: se face lac. . 

Acum sfârșind, vă zic cu sufletul plin de 
bucurie: să ne vedem sănătoși. Dumineca, vii- 
toare. Atunci vă rog să veniți mai. devreme, 
şi să luaţi toți. nevestele, fetele. şi. băeţii că 
am să vă spun cevă despre. farmece şi. răal ce . 
-vă fac. descântecele. și ghiciturile cu. cărțile, 

„sie cu bobii: e



op de Dum. Georgescu, înv. în Uda de sus, Argeş .-. 
. : i i — - . . ă PR . e 

  

N 

“ “Frati, 'săteni şi  sătencă, 

“Nu odată, ci de, sute “de ori,'şi nu pe uW- 
i sul, ci pe: mulți + oameni i-am auzit întrebân- 
du-se. De ce-i atâta sărăcie de bani în. iară, 
unde or fi ei: ascunși Şi cine Dumnezeti: i-a 
strânse - e -: 

-- Multe sunt cauzele. care au făcut casă: fie. 
„această. lipsă de .barii, dar 'una din cele mai 

“ însemnate este, fraţilor, dragostea ce! avem 
moi de a cumpără toate dela străini, până şi 
frânghia dela boi, aţa de-cusut şi pânza. de: 

" Rmbrăcat.. Ne-am ticăloșit aşă, că ni se pa 
re lucru ruşinos -pentiu. Român să-și aibă 
cămaşa, aţa, sacul, pătura” lui şi toate din . 
inul . sau cânepa semănată de el, şi aşă pe . 
fiecare lună ' dăm.. cu .suta, ba pe bumbac, 
ba pe stambă străină. lată. unde. se duc banii, 
iată cine.i-a strâns, iată de ce este lipsă, căci „ 
"banii daţi. nu mai vin la noi, mavem CU ce-i - 
- răscumpără. Am crezut că vă voiu aduce cu a-. . 

o ceasta folos, deaceia astăzi 9 să vă vorbesc -
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despre in şi despre cânepă, "ca să vedeţi fie- 
- . care cum [e-arn. puteă. aveă și ce foloase/ne- 

ijărputeă. aduce, nouă celor care ne-am în- 
„deletnici şi cu. cultivarea lor. 

LÎnul: creşte mai bine şi mai, frumos în pă 
snânturile nQi, în țeline cam umede, 'pe Jocuri. : 

“despădurite şi foste mărăcinișuri. Ajunge pâ- 
măla 4 palme de înalt şi firul său este sub- 
„ţire. Dacă locul ma măi fost: muncit, șe fac -- 
„toamna 2 arături în" eptembrie “ Și Noembrie, 
iar primăvara încă 2, una în. Februarie și alta. 
la semănat prin începutul lunei Martie. Semă- . 

„-natul. se face cu mâna, punându-se. la. pogon 
cam 100 ocă, dacă vrem să avem șămânţă. mai 

"multă, și 120. dacă -vrem să avem. îuior-.mai , 
mult. şi bun: Sămânţa. să fie: lucioasă; grea, 
„să lunece în- mână; Cea” mai bună este. aceia 
“care “vine. din. Rusia; numită de: Riga, însă..." 
„trebue schimbată. după 3 ani. Locul semănat 
“şi: grăpat, dacă” a“ avut. umezeală şi căldură, 

* este acoperit de firișoare. răsărite * după vre-o. 
„8.zile.; Dacă, se: ivesc; pureci atunci îi. omo-- 
“rîm, cernând! seara : pe: timp “liniştit cenuşă - 
„de: fag ori de cer: (lemn). mai ales.  - - i: - 

- 'Burliienile cari răsar. prin. €l, ca: sânzenia, - 
 răgaica, volvură şi osiga se smulge fiind mi- 
ci, iar: de tortel scăpăra dacă ciuruitm bine să 
mânţa la semănat. : 

Prin Iunie, -inul 'se coace, adică paiele « se 
fac galbene şi. cele:10 semincioare din mă- 
“ciulii sună ; 'atunci' inul se. culege. Cel 'nu- 
“mai pentru, “fuior : se culegă mai înainte: Tim- | 

- pul' culesului: să fie. uscat, şi firele să nu fie. 
pline de Touă.. Mănușile de i in le ținem spre 

”
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-a se. svântă. vre-o 12 zile, apoi. măciuliile le, 
-sdrobim cu, uri. măiușor ca să scoatem sămân- 

ţa, care.spre a îi curată se dă la ciur (dâr- | 
mon) şi la vânt, iar: după aceasta se: păs- 
trează: în loc uscat, fără umezeală, Mănușile . -- 

„se pun la topit într? un l0€ cu apă curgătoare, 
“unde stau 7—10 zile după cum şi tinipul 
va fi mai mult sau mai puţini călduros. La' 
inul “topit 'fășioarele se deslipesc Ușor depe : 
puzdării. Când inul Sa topit; atunci mănu- 

„ şile se scot, se spală. bine, se lasă vre-o O zile”. 
sprea fi rouafe sau! “ plouate (să. şe scro-- 
bească) : și pe un. timp. frumos. se. pune. la'a- 
dăpost, ori se meliţă. Spre a 'se meliță..cu 

- înlesnire, mănușile trebuesc sdrobite său bă-. 
tute'cu un măișor. Dia mănuşi avem fuioare,. 
"care spre a' fi cu desăvârșire. curate, se. piap- 
-tănă, se dărăcesc, se. perie. şi. apoi. se. căe-; 
” rese. .Ceiace rămâne. se numește sgrebeni şi - 
“din ei îndrugați se fac saci, ori. pături, mai 
proaste. Din celalt se face tortul, care dat pe 
fuse, pe rășchitor,, pe mMosor şi “țevi, se țese 
şi “din el se face. o pânză mai subțire ori mai 
“groasă dupăcum a fost şi tortul, Din sămân- E 
ţa 'de in se-poate face uleiu. de. inâncare (la. 
100 ocă 'dela 25-—30),-uleiul de vopsit și de . 

„ tolește. diiterea de: stornac.. | 
Un pogon semănat cu! in poate să ne deă 

290-—250 kilograme fuior. (cm 150-200. N 
| ocă) şi 120-150: ocă. Sămânţă.. pe 

„e 

“ars. Tot 'din sămânța fiartă 'se face. mân- 
” zala cu care trebuiesc unse firelg de: urzeală, 

ca să fie mai alunecoasă la” țesut. Făina e! „a 
“ bună contra gâlcilor, .iar Sămânța fiartă. .po-
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“ Câisepa creşte cu: anult mai” înaltă decât 
| “imnul, de 8—10 palme. Pământul trebue să fie - 

gras. şi îngrăşat cu bălegar putred și călduros, 
„pe fiecare an. Se fac 'trei arături: una toam- 

“ma şi două primăvara, cât se poate de mă-,. . 
runţişoare: Luncile cu vânturi şi cu: umezeală 

“sunt. foarta priincioase cânepei. Cânepa -su- 
„tere de frig, deaceia se seamănă pelă sfârși- . - 
_tul' lui Aprilie. Sămânţa să fie lucioasă, grea . 

şi umflată. Se: seamănă cu mâna- dela 80—.. - 
"100 că la pogon.' Pământul 'să: fie grăpat 
şi despărţit în şenţuleţe dela 2—3 metri (10— 

„12 palme) ca-să putem mai lesne culege pe, 
"cea de vară. - .-: : 

; Când locul afost umed'ori “după semănat a. 
i urmat o ploaie, atunci:după 4—5 zile cânepa > 

__ răsare. Trebue păzită. de păsări care o .mă-.. , . 
 mnâncă“cu lăcomie. Buruenile nu-i sunt vătă= . - 
 mătoare, căci cânepa crescând repede le înă- 

=
,
 

_. buşe. Cânepa de primăvară se coace cam pela . 
| Sfântul Ilie, iar, cea de toamnă pela Sf. Ma- : 

. ria Mare, Culesul, uscatul, scoaterea semin- * . 
ţii, topitul, uscatul iar, sdrobitul; melițatul, - 
dărăcitul şi căeritul se "fac înţocmai ca şi la. 
“in; însă cea de toamnă până să-i luăm să-. . 
mânţa trebăe păstrată” în glugi, iar la topit 

"trebue lăsată 1:2—15 zile, dacă e mai frig. 
“. Fuioarele de” cânepă sunt deo. calitate mai 

groasă, dar şi mai țepene decât cele de în, 
_Şi se! întrebuinţează mai mult ca împletituri _ 
cum sunt frânghiile, funii, apoi pânzeturi gToa-. 

se, preșuri, saci şi pături. : » 
“Depe un pogoncu cânepă putem aveă 250-— - 

| 300 ocă fuior și 200—250 ocă sămânță.
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Ca sămânță pentru semănat se îă. cea. din | 
scuturătura dintâiu a mănușilor, iar restul se 

întrebuinţează la scoaterea uleiului, de. mân- 
„care (22/.), de vopsit şi de' ars în lămpi. 

lată pe scurt: chipul cum am „puteă să se- 
" mănăm şi să folosiin inul şi cânepă, plante 

cari nu trebue, să lipsească nimănui, fie bogat 
ori sărac. Şi oare, ce n'am putea” noi câștigă 

„din cele 200, jocă de fuior de -in 'ori 300 de 
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ocă cânepă luate depe un pogon?. Din cele” 

“în zilele de post? Sau de le-am.vinde mam 
“luă bani? Nici sătenii altor. ţări. străine nu . 
băgau îni seamă. aceste plante! altădată și erau - 
mult ai. în lipsă decât d-voastră, astăzi, în- : - 
să sute de niii trăiesc și' s'au îmbogăţit nu- 
mai din in și din cânepă. Ruşine “pentru: noi 

să cumpărăm aţă 'şi frânghii dela Nemţi; Un- 
“guri, Ruși şi Italieni ; stămburi. vopsite, pu- 

(50 de ocă sămânță de in, sau 100 de cânepă. : 
__ ce'ne-ar:prisbsi, oare m'am aveă noi 12—14 
_ocă uleiu cu/care ne-am puteă găti mâncarea | 

_trede, dela străini ! Oare inul şi cânepa noas- 
tră mu se poate vopsi, dacă iubim împestri- „] 

| - rile? . 
Vă rog, dar, luaţi î în seatnă cele ce vă spun : 

„„Bemănaţi mu' un DogoII,. nici pentru, târg, ci 
„2—3 prăjini pentru casă. Atuncii “banii. vor 
“rămâne în pungile “d-voastră, riu' se vor niai 
„duce “ia străini. peste "nouă țări și mări, iar: - 

în -locul lor vor. părăsi țara“ fără nicio silă 
acei venetici de tot soiul de neamuri, ce şi-au 
"înfipt. rădăcinile , în pungile celor. „neșocstiţi; | 
dintre, noi.



| Industria casnică 
„de lon N. Rodoș, în înv. “în  Ciuniţe Eostaţade, Muscel” 
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Ma bucur € că, ați răspuns cheniării mele adu 
mându-vă astăzi aici, spre a mai.stă de vor- 

"bă așupra nevoilor noastre. Aceasta. însem- . - 
 nează că. d-voastră: ştiţi a. preţui: îndeajuns n 

. Xolosul sfaturilor. ce vi 'se dau..:Și. mai ales. 
mă bucur văzând între. d-voastră multe „fe- 

„mei şi fete, căci mai ales lor am, Să, le vor- 
besc; astăzi. a e 

a) săteni, 

Ta timpurile trecute nu. erau fabrici așă 
de multe; ca astăzi. Românul 'se.ocupă şi pe- : 
atunci - numai cu lucrarea: pământuiiui Şi cu 

“creșterea vitelor, iar femeea. cu ale, casei. Și „.- 
chiar, de erau. fabrici; dar mai mult în ţări de-..: 

| părtate. “Trenuri şi drumuri bune nu erâu,.-: 
„aşă că mărfurile “nemţești! şi 'franțuzești cui 
„mare. anevoiriță și cheltuială veneau în' ara. 
„noastră ; ori şi de veneau, erau scumpe şi nu 
„puteau. cumpără decât cei bogați. Lucturile. 
trebuincioase casei părinţilor Și 1n0$ șilor . „noş- E
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tri se e lucrau de mânile lor şi: ale soțiilor lor 
„în casă. Tocmăi deaceia industria. casnică eră. 

„cu mit-mai răspândită . şi mai în cinste decât . 
„este astăzi! IDe-ţi. tre uiă - săpun, nu eră alti 
„mijloc decât să-l faci! îri. casă.. De- ți trebuiă. 
lumină în' casă, trebuiă să te îngrijești din 

| „vreme-de seu şi să-ți faci singur lumânările . 
“ în. casă, Îţi trebuiau haine. -pe tine, jemeia 
trebuiă să ţeasă singură şi să facă, pânză 'ș 
'pănută. Azi te repezi-cu banii” în mână KE 
„Cumperi dela neguțător lumânări de-a gata, 
săpun de-a gata, hairie- de-a gata, unelte “de-a | 
gata și 25 ă mai departe: - = 

„Dar o'să' ziceţi 'd- voastră : “foarte” bne, & 
mai lesne astăzi ! Şi eu zic că e mare înles-. . 
nire când găsim în târg de-a gata unele lu-: 

-- cruri şi unelte de cari avem. nevoie şi pe cari - 
“du ni-le putem - face singuri." Așă. pălăriile, 

de pâslă, .cismele,' oasele, 'secerile şi plu-: 
“gurile. Dar imi se „pare, că ne-ain' deprins pe... 

. nesimţite a. Cumpără. de-a data şi. lucruri pe. -. 
"cari mi-leam puteă “face. noi: singări în casă. 
„Şi.câte nu trebues=.la casa, oniului ! 1 Azi dai 
“dai bani pe unele; mâine. pe altele ; anii însă 
sunt scumpi, căci “dacă stai tot numai la' mun- 
„ca câmpului, și nu mai lucrezi. nimic, în. „casă, 
„Huimai ai pe, ce să toț, iei bani.. Tată: dar'una - 
din cauzele mari. ale “sărăciei ce ne bântue: 
şi decare ne plângem cu toţii decâţivă- ani. 
Cum să, nu fie: lipsă. în 'casa' noastră, când 
cumpărări . totul de-a. gata ?: Cum să nu fie ” 

lipsă când trebue să “dăm mai mulţi bani de-. 

cât "putem" câștigă? „Când cheltuiala e . mai, 
mare decât. ni. e „venitul muncii noastre? 

Li:
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“Vedem « cu toţii că. pământul se impuţinează 
“din an în an, pentrucă noi ne înmulțim; ve- -.. 

dem că el sărăceşte. și produce mai puţin din 
„an în an. Abiă dacă ne mai dă cât-trebue 
“pentru casa: noastră, ba de multeori nici a-. 

tâta - îndeajuns. lar” când! ne-a: ajutat timpul. . 
să facem cevă roade de prisos, le ducem de-. - 

grabă la târg, le: vindem fără preţ şi, cu ibaniă . 
“luaţi. intrăm repede în. prăvălie ca să cumpă- “ 
-răm "de ale îmbrăcămintei — cevă ce te prin- - 
de de ochi, ba madipolon pentru cămăși, ba. » 
mătăsuri, fireturi, orboţică și alte lucruri stră- - 
ine.:.Și aşă vapoarele. și trenurile străinilor 
„se întorc încărcate ; ducând în ţara lor grâub 
“nostru, “aurul nostru, sudoarea .noastră, pâ- 

nea copiilor noștri, şi în schimb ne aduc câte : 
putregaiuri - -de pânze, . “de stofe ticăloase, ji- 

. dănești, lucrate. în fabricile lor.. Când produ- 
-cem așă, de. puţin Și dăm atâta de mult, nu 
„de 'mirâre că” am! ajuns „săraci în țară bo-. 
„pată! PP, Lasă-i: pe străini.să se îmbogăţească 
în ţară şi pe spinărea noastră: lasă-i să-şi, bată 
joc de noi, dacă nu ne-om'.hotări să ne pu: 
nem pe: muncă cu pricepere şi economie şi să 

- învăţăm a ne face singuri, în casă lucrurile 
de care avem nevoie. .; . 

Moșii şi strămoşii: noştri e erau mult mai 
„harnici în ale casei decât noi. Femeile. și fe- a 

tele peatunci' nwşi pierdeau timpul în nimi- - 
curi şi sfezi ca azi. Ele lucrau :de dimineață . 
şi până seara la argeă,. la tors lână și fu- 
or, la creșterea gândacilor de mătase, la cu- 

| 'sături, jesături,. alesături . și alte: îndeletnici- 
'ri casnice, Țara noastră eră cunoscută “peste 

+ : 
n
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-nouă mări Şi țări, ca ţară bogată; iar părinţii 
Şi moşii noştri deşi nu erau aşă procopsiţi -- 
în carte; şi .în învățătură ca cei "de azi, erau 

__ însă buni gospodari. Mierea şi ceara lor eră - 
- căutată. Intre alte biruri-ce ne cereau Turcii 
_eră-şi' o anumită cantitate de. niiere Şi de 
unt, pe fiecâre an. 

E bine să ne mărturisim păcatele: noi dăm 
înapoi cu industria casei noastre. 
Am pierdut zi cu zi din ceiace. ne-au Tăsat. 

părinţii noştri de moștenire ; piere şi ce bru= 
ma mai avem, piere văzând cu. ochii! Mai-. 
muțărim portul străinilor, cumpărăm, haine- 
le, şi nu ne învăţăm minte odată că.sunt rele, 

„ răscoapte,. sunt putrede. In străinătate însă! 
nu e așă, acolo industria casei e în mare cin- 

.- ste; ba a ajuns lă atâta iscusinţă că nu-ți 
- vine să crezi. Nu mai departe, treceţi munţii 

în Transilvania noastră și vedeți traiul fra- 
-ţilor. noștri și munca ce.le iese din mâini! - 
-E uimitor ! Acolo o fată nu-i vrednică de mă- 

- gitat, dacă nu ştie. să frământe pâne, căci pÂ- 
nea se face-la ei în casă. Am avut ocaziunea . 

să călătoresc odată prin câtevă sate din Tran- .. 
-_silvania şi între altele mi s'a spus că. tânărul 
„când vine să. facă logodna, pe mireasă: tre 
„bue să o găsească la „capistere” cu mânicele 
_suflecate, trământând pâne.. Noi, aici, pânea 
“o luăm gata, dela brutar: scumpă, rea,. mică 
„şi fără niciun gust. ŞI încai. dacă “'brutarul: 
"ar fi Român, tot am aveă mângâierea . că am 
:procopsit pe unul dintr” ai noștri, dar el e. 
;. Grec, Bulgar o ori Sârb. 

Ss
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i „Frați săteni, ” | 

“să fie ca un copac cu mai multe ramuri. Așă, 
o rămură sau o cracă ar fi creşterea și îngri- 

_jirea . vitelor, altă cracă cultura :și lucrarea * 
ănului: şi a cânepei,a lta. creşterea albinelor, ar. 
gândacilor de. mătase, apoi aite ramuri: cre- 

: şterea. pomilor, torsul, cusutu!, țesutul, ale- : 
_săturile,. fabricarea - “vinului, a brânzei” şi al- 
“tele, Toate aceștea la un loc alcătuesc. gospo- 

„- dăria „unei agriculturi, “dupăcum-- crăcile, ra- 
:“anurile şi frunzele alcătuese copacul. Numai 

-. acel om care se ocupă-de toate âcestea se poa- 
"te-numi un bun gospodar. ai A 

“Minca pământulini sau agricultură. trebue. 

“Ca să mă: înţelegeţi mai bine să luăm ca 
pildă casa unor buni .gospodari. Intri în curte, 
Vezi pretutindenea. gust, rânduială. şi curățe- 

„mie. Casa curată. ca un pahar ; vitele - fru- 
„„ "moase şi bine îngrijite ; sura, grajdul, Coșa- 
“rul în bună „stare ;-ici grădina de “flori şi 
stupii așezați frumos” la rând; mai dincolo IE 
cuptorul de: pâne;. plugul, căruța, grapa şi 
toate “uneltele de muncă puse la locul lor. . 

“In grădină tot felul de: pomi altoiţi, şi de. 
soiuri: minunate ; 'mai încolo câțivă duzi: ti: 

"meri, deunde soția. îşi iă frunza pentru gân- 
daci. “Omul: nostru pe: vreme de ploae, când 
au poate ieşi la câmp, lucrează: acasă :subi 
polată; înfundă un butoiu'ori îi pune cercuri ; 

„_Wlrege o roată ori pune o osie Ia car, ori îm 
pletește coşuri din ,răchita adunată dela ZĂ- 
"voiu, pe cari le vinde « cu preţ. bun. Ce 

. 
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In casă vezi munca femeii şi te. minunezi, 
căci ea pu nmuai. că ajută pe soţul său la 
munca câmpului, dar se ocupă în casă cu de- 

" toate ca o adevărată albină. Așternuturile” pa= 
“tului sunt lucrate/de mâna ei; pernele. tot.aşă, 

“perdelele dela: ferestre, maramele. şi Şerve- -- 
: tele de.prin cuiere alese ori cusute în" felde- 

fel de podoabe, sunt.toate lucrate în casă: 
"Apoi în ladă, țrâmbe, de pânză, stau -grămă- : 
dite, şorțuri şi fote, toate lucrate“ cu “multă. 
măestrie. Războiul: e nelipsit din. casă, fur- 
ca € în mare cinste. Ici vezi lână dărăcită și 

„ făcută 'caere ; dincolo. legăturile de tort aș- N 
teaptă mâna stăpânei ca să.le iă la rând. 

- Wemeea 'se ocupă 'cu lucrarea, cânepei şi a i- 
nului și cu creşterea gândacilor de mătase. : i 
-De stai la masă, ori cu: ce” te întâmpină, In 
cămară se găseşte uiat alb şi topit, lapte, brân-. 

„ză de casă, zmântână;- ouă, ete. Apoi legu- 
„ „me pregătite spre a se puteă păștră (conser- . 

ve) 'magiun de'.prune, şuncă; murături Şi. al- - 
"te lucruri bune. Această femee aduce. în casă... . 

aproape :tot atât venit 'din mâinile: ei cât şi 

+ “bărbatul dela afacerile lui. Aceasta e casa. - 
„„.. YXericită și îndestulată a unor buni. gospodări ! 1 

'Apoi noi, fraţi. săteni, facem numai .murica 
goală a câmpului; iar. 'de celelalte nu ne în-.- 

grijim. Nici de pomi, nici de cânepă, nici de 
 nimic.: Vai-şi amar de casa unde totul se cum- 

„păr de-a gata.. De ar intră avuţiă cu! carul 
“ în 'acea.curte, ea se cară cu. poala, pe lucru- . 

„rile cumpărate de afară, şi- sărăcia. nu va în i 

 târziă să se așeze aci ca la ea acasă... 
O faţă de masă,” de ce să fie cumpărătă 

pi -
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dela Ovreiu, când e.de o mie deori inai fru- 
moasă,. mai trainică și. mai românească cea 
lucrată de soţia ta?. pr 
“Ţineţi minte, nu sunt nici trainice, nici de 

gust lucrurile cumpărate din prăvălii. Te mo- 
- mesc ele şi-ţi fură ochii prin culorile lor cele. 
„wii, dar iute iute se rup. Şi apoi, noi Românii 

să "purtăm în ţara. noastră. lucruri străine, e, 
„chiar de ocară ! Bine-ar fi să ne oprim odată 

- şi-să ne întoarcem luarea aminte “către ceia- 
Le putem produce: noi în casă, către industria 
“casnică: Ni-e groază de muncă? Datoria noa-. 
stră cât suntem în viaţă e să- muncim. "Mun- 

„ca — cum zice un mare învățat — ne scapăde |. 
trei, lucruri: de urit, de Sărăcie- şi -de. „fapte - 
rele. Să ne deprindeim deci a 'lucră tot'ce ne” 
“trebue. pentru casă și așă să creșterm- şi pe | 

„copiii noștri. Fetele, cari.au o mamă harnică, A 
„cuminte şi econoamă, vor învăță din casa pă- 
vintească şi vor, fi tot astfel: când le veţi da 

„la casa “lor. Proverbul zice: „Omul harnic, 
“are totdeauna praznic”, . 
Nu trebue să vă luați după acei ce zic că 
“ lucrul de casă costă mai scump. decât cel de 
„târg, E..socoteală greșită. 

„. Cea de casă e mai trainică,-e mai românea- 
_.scă., + Leneşelor „le „place să șază, şi e'fi- 

resc lucru ca leneșele să: alerge. tot la „Aueruri 
cumpărate, de-a gata. 7, 

“In gcoată, fraţilor săteni, s?a: introdus as 
câtvă timp, lucrul manual ; pentru băeți îm- 
Pletituri « de pae, de papură, şi de răchită, la 
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unele şcoale! se învață şi fringheria şi altete. 
Fetele învaţă cârpitul, cusăturiie, împletitu- 
rile'cu iglița; facerea ciorapilor şi altele. Toa- 
te bune, dar aceste începuturi nu trebue lă- 
-sate baltă lai ieşirea din şcoală. Atunci ce fo-. 
los ! Atât băeţii cât și fetele să' lucreze mai 

- “departe. ceiace au învăţat la școală. Nu-poa- . , 
te fi mulțumire mai mare pentru un tânăr, .: 

decât să poarte vara pe cap o. pălărie lucrată 
„„ de mâna lui, Nu poate fi lucru mai de cinste | 

"pentru o. fată decât hărnicia ei, când. ceiace. 
* îmbracă pe dânsa la muncă ori: la. horă e. 

e ieşit” din mâna lei. Aceste neînsemnate. lu- 
-" ceruri ne-scutesc 'de multe biruri: ce. le plătim 

aL 

„străinilor, da, biruri cu mult mai grele de- . - 
cât birul ce-l -plătim. statului.. 

In fiecare comună se găsește un, om. mai. - 
îndemânatec, :ori o femeie harhică şi. price= : - 

“-pută în-ale casei... Să .nu.vă fie rușinea 
merge, să învăţaţi dela dânşii meșteșugul ca- . - 
re.e așă de preţios. Femei şi fete, nu vă taie. . 
capul că vă stă cu mult mai frumos în por- 

-“tul”d-vOastră românesc decât în, talia şi fu- 
' “sta. de târg? O maramă de borangic e nea-: 

semănat mai plăcută „decât 'o broboadă ori. 

un tulpan ori. o pălărie de târg! Luaţi pil- . 

dă dela Majestatea :Sa. Regina, care îmbracă 
lă- sărbători în palat frumosul port național. 

„Pe urma Ei multe fete şi. doamne mari s'au . 
“. “ îmbrăcat în iie şi fotă. Chiar şi: în. țări stră- : . 

“ ne se, poartă frumosul și meșteşugitul port al... 

femeilor noastre dela munte.. Erau odată în 
țară, și ar trebuii să se înființeze din:nou, a- .. 

- 
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» cele expoziţii âle unui județ, sau şi a mai - 
multor judeţe la un loc, unde sătenii şi să- 

„i tencele noastre “să-și poată'-arătă iucruri de 
„ale mânilor lor. In- Transilvania: 14 Sibiu, a ' 

/ fost înainte de răsboist'o asemenea expoziţie. : 
- "Eu mam văzut-o, dar. gazetele:cari aduc ve- 
“stea de peste, nouă 'mări-şi nouă țări, se în- 

„treceau care 'de care să laude: hărnicia băr- / 

+" Paţilor. şi a' femeilor din Ardeal; Noi de ar : 
„n “fi să luăm parte la..o -expoziție ca: aceia 'ce. 

' am: duce?. Vre-o- jachetă'ori vr-o fustă - de 
„ten, ori o batistă cumpărată diri târg! -- -. 

„. “Noi pe zi cetrece ne înstrăinăm şi-portul * . 
„i: şi “lucrurile: din' casă, şi toate. Nu. uitaţi că 

„„. dimba, portul, obiceiurile și credința. sunt cari: 
deosibesc-pe Român de alte nearhuri. Vă spui 

a. doua :oâră,.nu vă luaţi după aceia: cari vor:!. 
-.. bese: împotriva ucrurilor-făcute în casă, zi-:- | 
„3. când că stint scumpe.. Intmadevăr, o cămaşă .- 

„„Vărănească cusută '€ -cu mult mai scumpă! de-. 
„cât-una scrobită Şi de cutie ;.dar deosebirea. 
„e "mare, căci. e-mai trainică, mai sănătoasă, 
mai frumoasă, ne putem mândri cu ea căe! 

“lucrată și. — pedeasupra — e românească, 
„„ “ăcută de mama ori de sora noastră. : i 

e dubifi săteni, 
Na e îi . sei | N e - ” 

" Bine ar fi să ne întoarcem, gândul la. im- 
„ dustria. casnică. Bine ar fi să încetăm cu mo- | 

i da asta păcătoasă, că îndată ce te-ai ridicat .: - 
puţin şi ai;ajuns la-cevă stare, să arunci răs- . * ;. Poiul şi furca și să dai fuga în prăvălie la XV a . , 

upânul IN) 
d
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Să ne gândim că timpurile sunt grele şi o 

să vie o zi când n'o să avem pe ce cumpără - 

“Şi atunci o să ne vie greu de. tot să ne întoar-. 

cem iar la ceiace se lucră în-casă. Su 

: Mamelor, creşteţi „pe. fetele „d-voastră cu 

„furca. în: brâu pelângă învățătura “de. carte, 

-. deprindeţi-le -de mici. cu răsboiul căci așă e: | 

s. 

românește. Altfel, o să. înceapă a punc cor- 

set, a-şi tace părul creţ, și a cântă: prin € casă: 

 Foarce, furcă, “caerul + 
Toarte- te-ar: Pârdalnicul.. 

7 - : 

Mai Bine c ceiace aţi dă pe “ucruri, din pră- 
vălie: să .rămână în, casă, căci cu aceşti bani 

“multe nevoi se pot! întâmpină şi multe zile 

„ 

" negre se: pot îndulci. “Țara noastră este una - | 

. din cele mai bogate şi din cele mai blagoslo- 

“vite din câte o lăsat bunul Dtimnezeu pe pă 

mânt. Alţii însă se bucură de, bogăţia. ei, nu 

noi: “Ţara cea mai bogată nui e'aceia cu ve  : 

nituri. -mai mari, ci' aceia care nu aruncă: pe 

-nimicuri banii ei .peste hotar. 
Tinere fete, hu disprețuiţi ineliţa şi. dara: 

cul şi nu “fugiţi de lucratul cânepei, căci e m. 
| Tușinos, când se cântă: i | “ 

, (N 

o i s 

ScoaP bărbate. nu mai stă, 
ML la coasa şi gresia IE 

A Simi coșeşte cânepa. | 

4 

Marne, dâţi zestte fetelor voastie, pelângă Ă 

altele, iubirea de ce e naţional Și, priceperea, | 

întale casei.
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„» „Aici e vrednicia, aici e fericirea familiei ! - 
„+ Feriţi-le 'de franţuzisme,. feriţi-le de. pian .. 
- Pianul care trebue să cânte în casa săteanului 
„român să fie” răsboiul de ţesut! De 

„. Şi, când ne vom deprinde a'nu mai aruncă! | 
banul câştigat cu sudoare pe lucruri străine,  . 
când pelângă iubirea de ţară; vom aveă drago= - 
stea şi „priceperea în munca câmpului şi n 

» „trebile casei, atunci, Români: neaoși în țara; 
„românească, ni! vom mai aveă să ne plân=- 

„„» gem de sărăcie, pe toate cărările, ca nevoieșii.” 
. : : - , 
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„3“ wabrăcămintea ţăranului: 
- de Gonst, Agapi, înv. în Comăneşti, Bacău . 

Rei 

OTibiţi săli şi sătence, 

„- Multe sunt nevoile cu cari ne luptăm şi, 

4... dupăcum .vedeim, "ele: n€ îngreuează traiul zi. .. 

“cu zi, şi despre multe am “avut prilejul să vă 

-- vorbesc până acum, decâteori ați avut drago-.. 

stea să vă adunaţi și să mă ascultați, împreună 

cu soțiile. d-voastră. Multe sfaturi ce vam . 

“dat au fost spre folosul d-voastră, -dupăcum 

. Waţi încredințat în urmă. Şi astăzi am Să vă 

___ “dau nişte poveţe, şi anume despre îmbrăcă-” 

7 "minte, Lo i 

”- Veţi crede, poate, că maş.aveă-cam ce lu- 

cruri grozave 'să vă spun, când e “vorba .de 

- . îmbrăcăminte ; dar” dacă mă veţi ascultă, din” 

__- “cele ce vă voiu vorbi, tot o să folosiţi cevă.! 

"Să-mi răspundă, îl rog, vrunul dintre bă- 

trânii- ce mai trăesc astăzi printre d-voastră, 

„CUM eră îmbrăcămintea strămoșilor noştri, cu 

„+ 40 ori 50 de ani în urmă şi chiar mai încoace ? 

„....„* Şi ce "deosebire “e între îmbrăcămintea ce o 

| purtau: ei pe acele vremuri și ăceia pe: care. 

*“o poartă bărbaţii și femeile de astăzi ? Răs-. 

- punsul-e așă: ne-am înstrăinat cu totul de îm- 

..



N 

as 

146 : 

. 

4 

" brăcămintea ce au purtat-o. părinţii « şi stră- - 
„ “moșii noştri şi am împrumutat obiceiurile al- 
tor neamuri: de oameni, așă că dacă ar ficu -: 
putință să se. trezească astăzi vreunul depe a-.. 
cele vremuri ca să ne.vadă, nici. nu i-ar. mai 
veni a crede după îmbrăcăminte; că suntem 
'Români, ci mai! “degrabă. ar crede că suntern: 

“cine ştie. ce liite: de -oameni veniţi de prin 
lume. Căci înadevăr, ce fel de. haine! îmbra: 

gărești şi nemțești. şi furceti, adică mai Dbin€ 

N 

„că cei mai mulți dinire d-voastiă ? Haine bul 

: toate ovreești, că dela Ovrei. le cumpăraţi. Eu. 
nu zic:să nu împrumutăm. dela străini. obice- 
iuri cari sunt frumoase” şi -ne pot aduce vr'un. 
folos.. Dar tocmai aci e'răul, căci noi nu am 
împrumuitatvr? un lucru frumos şi Dun şi ca- 
re: să ne: folosească “mai mult decât al nostru. | 

„O. Să. vă 'spun eu “dece şi::cum. 
“Când e vorba de îmbrăcăminte, cu toţi ştim, 

| potrivită; bine “lucrată și din material bun, 
„că o, bună îmbrăcămirite e aceia-care € bine 

! trainică şi-ieftină. Voiu căută să.vă. dovedesc, » 
„. întrucât îmbrăcămintea strămoșilor, noştri, eră. 
“mult mai bună, mai trainică și costă mai pu- 

“ini decât îmbrăcămintea. ce o purtăm - astăzi.  - 
Dar să vedem întâiu, care eră îmbrăcămin- 

„ tea: femeilor noastre din trecut, din ce: ma» 
"terial. eră făcută, cine o făceă şi ce costă? . 
Incepând dela cămdşă, apoi fusta. sau. fota, 
sumanul şi broboada, cu alte cuvinte-de sus 
până jos, toate erau “făcute, de 'mâna, femeii, . 
din. materialul ieşit din gospodăria casei sale. - : 

“Fiecare femec-aveă pe ogorul. ei semănată o. 
bucată cu „cânepă ori cu in, din care făceă 
 . pi. e 
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“fuiorul, pe care singură şi-l torceă şi-l nă- 
vădeă, singură îşi ţeseă pânza cu care îşi îm- 
brăcă bărbatul, se. îmbrăcă pe ea, pe copii şi 
casa întreagă. Pânza nu costă nu știti-ce muri-, 
că multă și o făceă 'mai ales în timpul ier-. - 
anii, când îu. aveă altcevă de lucru. Fota şi: 

. sumanul erau făcute din lâna oilor pe.care fe-: 
meile o torceau, o ţeseau scoțând. dintr'însa 
pănură; Broboada: eră tăcută. din pânza de.. 
în ori de cânepă,.ori din borangic, căci aproa- 

"pe fiecare femee creșteă vara şi gândaci de 
„mătase. Din borangic îşi ţeseau și. ștergare 
frumoase și pânză aleasă pentru cămăşi „pe 

“cari le puneau mâi mult la zile “mari. 

a 
2 

„mai vorbesc. .. .. 

„Imbrăcămintea bărbaților eră “făcută tot din . 
pânză şi din pănură. Cămașa, ifarul cât şi 

Sumanul, erau făcute tot de femee, din. in, 
„din, cânepă şi din lâna oilor, cari,se licrau 
„”şi se țeseau în războaele ce nu lipseau din nici. 
„o casă, atât vara cât şi iarna, încât hueau sa-.. 
tele de vatale .pe acele vremuri. Bărbaţii. pur- 
“tau cojoace, căciuli şi opinci. făcute din piei-- 
le oilor, a meilor şi a animalelor din gospo- 
dăria lor. Unde mai punem,apoi,.că întrea- 

„ga casă/eră îmbrăcată cu fel- de fel de-ve- 
line şi scorțuiri alese, .de-ţi luau ochii. când 
întrai în ca. o E i: 

„ Cheltuiala acestor” îmbrăcăminte eră puţi- ” 
„"nă, eră-aşă de. puţină-că zău- nici nu'eră luată 

în „seamă ; iar (de trăinicia hainelor nici nu: 

la uitaţi-vă d-voastră acum a portul. ce-l 
“purtați și. vedeţi mai seamănă cu a părinților 

„ noștri din trecut, decare vam vorbit ca din 
7 , 

. . . ” pr . . îti 
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poveste? Să vedem cu ce, e.aţi înlocuit d-voas- 
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tră, femeilor, pânza pentru cămăși și fotă? 
Aţi înlocuit-o cu _americă şi stambă putredă, + 
cumpărată dela Evreii din. târguri pe: prețuri . 
de spaimă, şi vă faceţi: haine cari nu vă apară. 

„de căldură vara, nici de frig iarna, și cari 
în loc să vă împodobească trupul '— după 

- cum credeţi — mai rău vi-l. sluțesc. In -zilele 
„* noastre 'abiă când mai zăreşti i ici şi colea- câ- - 

„ teo femee îmbrăcată în „Bortul național strâ-. 
moșesc: — adevărat românesc, şi ţi. se pare 
că ai văzut o zână din poveste, - 

„Ce pildă: mai mare vreți să vă. dău' ca' să 
vă rușinaţi, decât că î însăşi iubita noastră Re» . 

„gina Maria îmbracă la zilele de sărbători 
mari fofa, cămaşa cu altițe şi broboada de 
borangic. Tubita noastră Regină îmbracă hai-:. 
mele țărănești — "Şi doar e Regină ! — pentru Dă 
“frumusețea lor, şi d-voastră le lepădați că. 
sunt urâte? Măre Doamne ! „Ce-i place. Re 
“ginei, nu Vă place Vouă |. .. i 

Dacă femeile și-au schimonosit portul, apoi = 
bărbaţii, “deștepții de ei, nici ei mau rămas- 

„ “mai pe jos. Pe cei mai mulți. dintre d-voâs- 
- -tră îi văd cu pantaloni largi bulgărești, ori * 

în haine strimte, cumpărate gata dela târg, 
“pe preţuri mari, şi Cari pelângă că-s putrede şi ! - 
„8 'rup degrabă, mu apără nici iarna de frig, 

aici vara. de căldură, dar: apoi, ce e mai u- - 
rât, e 'că vă: schimonosesc trupul, încât .nici 
nu 'semănaţi a: Români. Căciulele pe care al- 
tădată vi le făceaţi din pieile micilor d-voas-. 

„tră, azi le cumpăraţi gata dela Evrei, putrede 
„şi vopsite. Dela “Evrei, vezi- bine, că. mieii îi
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„vindeţi. Dacă mai vedeţi pe ici pecolea câte 
„Ain suman, apoi şi acela e cumpărat gata de 
“la vrun bâlci, căci și lâna oilor d-voastră - 

„» ovindeţi pe nimic Evreilor dela cari apoițot, . 
W-voastră o cumpăraţi pe preţuri în7reife. : | 

Ce bine ar' fi apoi ca în-loc să cumpăraţi. 
pălăriile de pâslă, grele şi scumpe, să vi le. 

„ Iucraţi singuri din paie de grâu şi secară, du- 
-: păcum fac copiii la şcoală. Vara aţi mai. - 

„Suferi de căldura cea mare și war veni mai. 
ușor la lucru, cr 

„Despre încă/făminte, adevărat, maş aveă de. - 
zis multe, dar. oricum bine ar fi ca în loc. 
să cumpăraţi cisme și ghete gata dela târg, 
singuri pe copiii' d-voastră să-i deprindeţi a 
vi le face, dându-i de mici la meșteșug, ori 

„-" mai bine obicinuiţi-vă cu .opincile, cari -sunt 
mai puțin costisitoare.. . ._ “: 

„.--. Cum vedeţi,.e mare deosebirea dintre îm-... 
. brăcămintea ce o purtaţi d-voastră azi și aceia 
„ din trecut:. 1) Că nu are trăinicia hainei de 

„= casă; 2) că nu vă încălzește bine trupul iar- 
“na, nici nu-l răc6reşte vara, 3) vă. schimono- 
seşte trupul, făcându:vă să nu mai semănaţi 
a Români, 4) dar cel mai mare rău din toate 
că cheltuiţi cu ele:un amar de bani, pe care 
„-ați puteă întrebuință cu folos în altăparte. 

- Judecaţi 'd-voasţră, ce deosebire: e când plă- 
1. “teşti azi la târg 50 sau 60 lei metrul de stam- 
„Dă sau americă, pecând 'un 'metru de pânză 

de casă nu ţine decât pe 'jumătate ? i 

7 

„Ne mirăm mereu cum strămoșii noştrii tră- -! 
„ fau mai bine, erau mai avuţi, iar noi ne plân-. 
gem că dăm tot înapoi ca racul. Ne plângem, 

II ii a. i | | IA ( 
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dar r?avem dreptate deloc. Ia să ne întoar-“ 
„cem. privirea în urmă și să vedem, “facem şi 
„ noi ceiace făceau strămoșii noştri, și apoi să' . 
ne plângem ! Mi;se. pare.că nu. Unde. mai ve- 
dem! azi acele șezători, ce-altădată se. făceau 

"în timpul nopților ltingi ale iernii, când la'lu- 
mina opaeţului zeci .de. femei și fete se adu- -. 
“mau la o' casă cu furca în brâu, și la: auzul 
„basmelor și cimiliturilor, ce spuneă câteunul, - - 
„tiecăreia” îi sfâriă fusuliîn mână, torcând. şi 
lucrând câte şi mai câte. Azi, mi se pare,că 
mai multă plăcere găsesc femeile în petreceri '.. 
cu paharele. la cârciumi, uride-și chelțuiesc ba-.. , 

„ni pe' băuturi spirtoase cari le otrăvesc îru-. 
"pul. Înloc a vă duce la. cârciumă, ce birie. ar. 

„-di-să veniţi la şezătorile ce' acum se. fac la“ 
Şcoală! e 

» “Banul, ce-l.daţi pe 'americă, stambă şi alte 
„. putregaiuri deprinitârguri, pe acea vreme ste-: 
„teă în casa gospodarului, care eră mâi îm- 
„belșugată, nu ca azi. Apoi, oare, niai”aveţi cu- 
vântul să vă plângeţi? “Astăzi, pe fiecare an 

„milioane de lei stint storși din mâinile d-voa- * 
„stră pe lucrurile ce am. spus că le luaţi dela 

„ târg și. se duc în-străinătate, îmvogățind pe! . 
- străini. Noi care avem pământ. bogat şi oi. 

„- cu lână îmbelșugată, noi ne dăm vânduți stră-, - 
„inilor, Ne vindem lâna străibilor, pentruca a- 

„poi tot noi. să o: tumpărăm dela e:, făcută: 
“. pănură, dar'ce pănură, ticăloasă şir putredă.. 
“Și.așă vecinic rămânem: săraci în țară bo- - Ra | „Bine, dragilor mei, dar cine ar puteă să în- - 
drepteze acest. mare rău, cu înstrăinarea- por- - : 

i i
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ului nostru strămoșesc, : cul care ne duce, 
dupăcum vam spus, la ruină ? Cui îi-stă în 
putere să ne întoarcă iarăși la portul româ- 
nesc şi la haine făcute în: casă? -- 

Răspunsul. este ușor, și aţi puteă răspunde 
şi d-voastră: Numai femeile ! Numai când. fe- 
meile vor aveă dragostea de muncă, când vor 
semănă fiecare” cânepă și. in'şi vor toarce! și 

vor ţese. şi nu vor mai zice: „Ard o focul Câ- 
nepa, că-i mai bumamerica P”, cum zic multe 
azi, când vor, crește gândaci de mătase, când | 

_nu.vor mai vinde lâna oilor, ci singure o vor . 
lucră, făcând: îmbrăcăminte bărbatului, ei şi 
copiilor săi, când: nu-și vor miai pierde Vre- .. 
mea bete. prin cârciumi, ci vor lucră! acasă, - 

- numai atunci “portul. ţăranului român adică 
portul d-voastră, va fi iarăși ca în trecut, iar 

„ belșugul va luă, locul sărăciei de azi în casele 
d-voastră. | 

Să nu fie-cu supărare, dar eu. învinuesc 
pe femeile noastre că sunt — iartă-mă Doam- . 

me — că sunt leneșe. Ştiu ele bine,.că hainele - 

“ de casă sunt mai trainice și mai ieftine, „dar 

mu vreau să lucreze, mai bine cumpără putre- 
gaiuri gata. De! Pânăce să vezi -inul și: CÂ- 

„mepa pânză şi lâna pănură, trebue multă imune: 
că, iar femeile zic: „ce. să mai munceşti. atâta, | 
mai bine cumpărăm de-d gata, şi în, vremea 

„cât, am murică, mai bine stăm .la cârciumă ori 
în sat la vorbă cu cumetrele”. Iar fetele cresc - 
în “lene „şi . nepăsare,. căci ce 'văd că fac” 

mamele, fac şi ele. Astfel în loc: să creşteţi. 

bune” gospodine, din mamă în fată vă faceţi 
tot mai rele gospodine. SR
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Puneţi-vă pe muncă, femeilor ! Imbrăcaţi-vă 
casa, folosiţi vremea şi învăţaţi pe fiicele voal. 
stre să fie gospodine şi harnice, şi atunci nici 
d-voastră, nici bărbaţii ce-i aveți nu vor mai 

„stă tot la cârciumă, care este isvorul- tuturor. 
„relelor! Dee: 
+. Dupăcum, deatâtea veacuri de ani, ne-a 

iubit şi am păstrat- neschimbat /imba; legea 
„şi neamul, tot asemenea să iubim şi să ţinem 

» “la portul nostru- strămoșesc şi să urâni por- 
-turile străine, căci după cum zice proverbul:. * 
„haina Străinului nu ține cald 

„Vă mulțumese.dar, iubiți săteni şi sătence, - 
_de "dragostea „ce 'aţi avut de a 'mă ascultă. 
şi am 'toată nădejdea că cuvintele mele să 

„vă fie.de mult folos și îndemn, pentru binele * . 
- Şi fericirea: atât a d-voastră cât şi a ţării noa- 

+ 

o stre, a a
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„o Vara-şi iarna ţăranului - - - . - 
+ de Nleolat i, Pâslaru, înv, în Caşin, Baciu 
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„Mă simt foarte vesel, oridecâteori mă aflu | 
între d-voastră, că-mi daţi prilej să vă spun 

_“multe lucruri. spre binele şi. folosul obştesc. . 

+. Adunările acestea vă sunt folositoare, pentru-.- - 

> 

_* că strânşi cu toţii la un loc ne putem sfătui . 
asupra păsurilor şi "nevoilor zilnice şi pen-. -: 

-- :4rucă vă împiedică pe mulți de a petrece tim- - 
-“pul în pagubă pe aviţele cârciumii, unde pe- 

"* lângă că maveţi ce auzi mai bun decât vorbe, . 

„rele şi de vrajbă, apoi. Sunteţi: ispitiți a vă 

cheltui "şi: banul ce aţi puteă întrebuință 
cu mult folos în altă parte. Fiind zi de sărbă- 

+ toare şi neavând de lucru, după ieșirea din” 
"biserică şi regularea treburilor. zilnice: depe- 
'Tângă gospodărie, cel mai frumos și folositor . 

: lucru e adunarea aceasta, ce o facem aici în 
localul şcoalei.. E frumos lucrul acesta pen- 
trucă aci totul se petrece în linişte, în regulă - 
şi în bună înţelegere. E folositor pentrucă a- 

7. . N ae i
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"veţi prilej 'a ascultă şi a învăță lucruri ce .. 
vă pot fi de mare îolos la . ușurarea. neyoi- | 
lor voastre. | 

a Oameni buni, i 

Omul ca să poată trăi trebue să. muncească. Sa 
mereu. Numai prin muncă putem. să ne ago- - 

“ misim cele trebuitoare! pentru. viață. Numai . 
“prin ea putem: ajunge a' fi mulţumiţi şi.fe- - ! 

riciţi, aşă că am puteă zice cu multă drep- 
„tate: Munca e fericire” şi fericirea este mun- ., 
„că. Să luăm. pildă dela vietăţile: "cele. rai mi- 

"ci, dela albină” şi furnică, cari -aşă: dela ele. 
și 'mesilite de nimeni știu să- “şi agonjsească 

"cele: trebuitoare. prin muncă și osteneală. 
“Munca pelângă că ne dă putere și sănătate, 
şi. ne îmbogăţeşie, apoi ne oprește dela păcat 

"şi dela tot lucrul cel rău, pecând lenea me 
„. duce-la urât, la a fapte, rele, la: sărăcie, la foa- - 
„mete, -: a 

„+ Dar ca să muncim cu folos și cu spor tre: 
'bue. să, avem chibzuială” şi: pricepere, puterile 

| pierdute. trebue 'să ni-le ; recâștigăm prin” Q-. 
- dihnă şi hrană îmbelşugată. Hrana și munca: . 
“sunt surori de eruce.: “Muncești, ca: să-ți CÂŞ-. 
tigi: hrana: şi: te! hrăneşiti. câ' să poţi: munci. 
Cu. cât te hrăneşti. mai bine cu atâta poți! mun | 
ci mai cu. spor. Lucrul acesta îl puteţi băgă. 
de: sâamă chiar “la vite,: Boul ori calul în- 
grijit: bine; şi hrănit îndeâjuns iduce inai les- |. 
„ne “şi cu nai bunăvoe plugul decât cel ne 
hrănit și neîngrijit. i. 
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Dar d.voastră faceţi to-mai cum, ru trebue; 

vă krăniţi prost şi. munciți şi mai prost. . î 

- Am zis Că: munca. să îie făcută cu. chibzu- 

: ială și cu. pricepere. "Da, aşă e. Munca e chib-: 
zuită când.o faci cu cumpit. Când te simți 
obosit, să te odihneşti ca să-ți recapețţi pu 

terea pierdută! printr?o odihnă potrivită, prin- 

tr o mâncare: hrănitoare, iar nu bând. rachiu, : 

care crezi că-ți dă: putere, dar. care nu face o 

altcevă 'decât te slăbește şi mai rău. "Munca 

e' chibzuită, : făcută „cu pricepere: şi toțodată 
“uşoară” când. instrumentele de muncă: sâpa,. | 

casmaua, secera, oasa, - toporul, barda. şi le. . 
„restrăul sunt bine îngrijite, bine. ascuţite şi 
făcute din bun material. Să vedem acum dacă 

d-voastră urmaţi” așă,. dacă aveţi regulă. la 

muncă şi la odihnă. Trebue să vă Spun încă, 
dela înc coput: Vara: munciţi peste măsură, dar. - 

„iarnă vă: odihniți prea mult. D-voastră irăiţi 

“mai cu seamă din munca câmpului 'şi creşte- | 

rea vitelor. Aceste două. ocupațiuni vă sunt ă 

nai dragi. Vi-e “drag 'codrul cu' frunza . ver- 

- de, câmpul“cu' flori 'şi cu spice | aurii. Inima | 

vi se umple de bucurie la: sosirea: primăverii. o 

„ 'Atunci vine vremea. să. ieşiţi afară la. câmp 

cu plugul și 'cu sapa; “mai târziu. cu: secerea . 
şi cu coasa, ca să vă. „lucraţi țarinele și să | 

„„ mai daţi uitării nevoile și necazurile. Vă sunt i 
| dragi. vitele, cari, vă dau hrană. și ajutor. . 

. Dar alte. ocupaţituni nu vă preă plac. N? - 
“veţi. tragere . de inimă pentru imeserii şi pen- * 
tru negoț. “Acestea sunt două -izvpare, foarte . - 
mari de bogăţie. Și - nemerit. ar fi dacă unii . 
dintre d-voastră ar deprinde: aceste lucriiri .
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nespus  debune, Dar, tie șia așă, nu vă plac, Și, 
„pâce. Sunteţi plugari, apoi să fiţi plugari cum, 
se cade. Dacă nici plugăria n?0 pricepem, a- : 

- tunci vai de noi ! Şi n'o pricepem.! Ziceţi d- 
voastră: „dar nu. muncim destul ?* „Ba: mun 

-. ciți, dar rău! Munca. câmpului numai atunci 
poate aduce folos omului, când e făcută cu . 

„pricepere şi chibzuială, când omul pune mult. - 
"preţ că arătura să fie “făcută adânc și măruntă, 
când! câmpul -arat de cu toamnă şi întors pri-: 
măvara e semănat cu sămânță sănătoasă, de 
bun soiu, bine aleasă: şi bine păstrată, când 

„pământul. e. bine îngrăşat cu gunoiu 'şi bine 
"muncitiși curăţit de burueni, rele, când vitele 

: sunt bine: îngrășate şi bine hrănite”?, 
“Aud pe uriii zicând: „Când: dă Dumnezeu, 

-se fac bucatele şi pe drumuri; chiar ne semă-. 
_nate şi ne muncite”?. Negreşit că Dumnezeu e “ 
mare și puternic și 'din a lui voinţă se pot. 
întâmplă şi. minuni ; dar tot cuvânt dumneze- 

„esc e şi acesta: „Ajută-te și te voiu ajută” şi 
“apoi noi Românii zicem: Dă Dumnezeu, dar 

nu bagă nimănui în traistă. Nu vă învinuesc . 
că nu munciţi. Da, munciţi decum se despri-” 
"măvărează Şi până dă iarna.; dar vă învinuesc. 
-dealtcevă: că nu munciți cu pricepere, că unu: 
“puneţi preț pe pământ îngrăşat, pe arătură | 

„adâncă şi măruntă, sămânțe bune, vite îru- 
*. moase; că nu vă hrăniţi bine,' ca să puteţi :- 

- munci cu spor, .că în timpul muncii depeste. 
zi.nu fâceţi popasuri îndeajuns, -mai ales când 
simţiţi că puterea. vi se istovește, pentruca 
“printr'o odihnă potrivită să vă întăriți pute- 

ă rile slăbite. Vă învinuesc că mnciţi și la mii 
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tocul: zilei celci 'mai i arzătoare cu capetele goa- 
le, ori acoperite cu niște căciuli cât un min- 

„te, din care: pricină mulţi vă. îmbolnăviţi. Vă. 
aduceţi aminte că astăvară,. loan. Vrânceanu, 
din pricină Ca staţ toată .ziua la: lucru și cu 

| capul descoperit pe o fierbințeală foarte ma: + . 
“re, s'a mbolnăvit așă de tare de durere de. 

N 

cap încât bietul om a şi, murit după scurtă 
vieme. 

-La inijlocul zilei, câid mai ales. soarele e... 
“pred fierbinte, ar trebui .să.staţi două, trei - . 
"ceasuri la umbra unui copac, oridacă n'aveţi 
copac, -sub “un cort făcut anume. din. pânză 
„albă.. Intotdeauna : la muncă pe „timpuri . căl- 
duroase trebue să aveţi: capul. ăcoperit cu o 

- pălărie de pae ori. cu O cârpă albă... * - 
, Aşădar, vară munciţi de daţi pe brânci. lar - | 

iarna ? Să vedem ce lucraţi dela Sf. Dumi- 
- tru .până la Mucenici, adică aproape jumătate: 
“de an. Zilele de iarnă trec cu greu din pricină. 
„că omului când nu muncește i se pare tim-. 
“pul lung. Porumbul din hambar și merindele . 
„se iduc rând pe. rând, fără ca dvoastră să pu- 
_teţi pun€ în schimb cevă la loc. Câtevă luni 
vă puteţi bucură de rodul. muncii ; dar nu vă - 

„gândiţi: în ce chip ați mai puteă adăogă ce- 
vă. Deacum urmează să vă fac cea mai, mare - 

-- învînuire, D-voastră munciţi vara ca să' aveţi. 
ce mâncă iarna! Atâta! Şi e răul Doi, trei . 
„dintre d-voastră cari cunosc vre-un meșteșug, 

ori unii cari. fac: cevă cărăușie ducând. lemns 
„dela pădure la oraș, mai încopcesc cevă. Cei- . . 
„alți au “faceți aproape nimica în: tot. timpul . 
iernii. "N'aveţi: pe. ce. “prinde. măcar: un ban, 

, , . N , m | : i - 
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ba vindeţi” din bucate. pe: preț "de: nitnica ca. | 
8 "acoperiţi oarecari chelțueli trebuircioase. Is- 
prăviți Şi bucatele, Şi. în urmă vă îndatoraţi ca. - 

„să, le puteţi cumpără” 'Cun “preţ de două şi * 
"de trei ori maj mare; dar nevând cu ce plăti. 

- datoriile: vă” vindeţi” munca depe vara. viitoa- 
re, când sunteți. „siliți să munciţi” ogorul celui 
'care Wa dat bani 'de: iarnă, iar al d-voastră 
„rămâne nelucrat-la “timp ori chiar deloc. Ba, 
'ce e mai trist, neavând de “lucru tot timpul - 

„iernii dormiţi” 'cât e ziua, iar dacă nu, petre-. 
' ceţi răzimând păreții cârciumilor, pierzând: pu- 
 țina "agoniseală din timpul verii şi. ruinân- . . 
divă sănătatea. 

Mă. întorc la! vorba dintâiu.. Cutia munciţi 
„destul 2 Muriciţi, șease luni, iar altele şease îi 
„staţi ca ursul în vizuină, trândăvind şi 'dor- 

mind. Nu e destul să  muncăști numai ca să. 
- aj Cu ce trăi, ci să “munceşti : ca. să ai bel- 

| șug şi ce pune laoparte: 
„De vă vroiți binele-d- voastră gândiți-vă cu : 

[ tot. dinadirisull a timpul lung al iernii, ce-l. . 

-_petreceţi fără folos și cu: multă. pagubă. În 

„Țările unde sătenii: şi, pe vreme de iarnă mun: 
cesc cu-tragere de iniiniă ei au bani, au belşug, 

- trăese cu multă înlesnire. Apucaţi-vă Şi d-voas- 
stră de vre-un: meșteșug ! Vă sar în ochi pă- 
duri de brazi-de sute de ani: de ce nu cumpă- 

_“rați brazii şi prefaceţi-i. în şindrilă, cofe Şi 
- - alte lucruri de gospodărie? Aveţi păduri ti- * 
»„„.nere de alun-din care puteţi fate: scaune, ra- : 

„sne,. ba-chiar. felurite jucării. Puteţi face co-. ! 

îeţi împleti - frâighii din. cânepă. și altele. 
șere și feldefel de împletituri din mlajă ; pu- 

'
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Toate” aceste” lucriri* făcute: de - mânile d 

„voastră și vândute la oraş, War aduce un fru- DE 
mos tolos; Var ușură- aul traiul, War îm-, 
bogăţi, var feri de multe răutăți. Câte n aţi, 

“putea. face iarna ! -V'am. varbit odată de în- 
grășarea - pământului. Dece nu. faceţi măcar * 
asta ?. Să cărâţi gunoiu'pe locurile. sărace și 
slabe, cu carul. Intr! alte. ţări cară: oamenii 
mai sărâci, cari nau boi, gunoiul. în spate 

"cu coşul; -ori cu roaba. D-voastră vă vine să 
râdeţi. de asta: Aşă'e, d-voastră” râdeţi 'şi 
răbdaţi foamea de vi se lungesc urechile. A 
“ceia lucrează și trăesc bine... 

La: școală. acuta 

Vi îmbracă pe. d-voastră, pe copii şi .pe ele. 
Prisosul îl vând şi așă aduc'un „frumușel ve: - 
nit în "gospodărie. Suntem fericiţi. de acea-: 

„sta şi am fi mai. mulţumiţi, dacă „s ar. ocupă 
şi de creșterea gândacilor de îmatăse, că şi 
“de aici ar. "puteă trage iarăși un frumos. folos. 

Ei, dar întrla[te sate lucrul nu se petrece 
"tot: așă. Acolo. femeile: ca Și bărbații își pierd. 

tot timpul iernii în nehtătsre, Ba în 'loc. de 
» “măşi de bumbac, de in şt Sorangic, înloc de 
"“catrinţe de lână, de lucruri trainice 'gospodă: 

rești. lucrate de „ele, cumpără şi poartă pâte- 
cării şi putregaturi., Să ne ferească Dumne- | 
zeu de lucrul acesta! 4 DR 

Nu: pot isprăvi oameni buni, fără a a vă” în- 
, Da | 7 y- 

. : . LI Ei ' - . e - 

_ băeții învaţă : feldefel de | 
“lucruri, să facă: pălării, frânghii, etc.. Să în- 

| vățaţi, dela ei. Despre sătencile d- voastră mam 
nimic de zis. Ele în 'satul'nostru muncesc va- * 

“ra şi, iarna. Vara la lucrul câmpului iarnă 
la lucrarea -cânepei, a bumbacului și-a lânei. 

N
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demriă din toată. inima ca' să depriâdeţi vre- 
un _meşteșug. Credeţi:mă, mă doare inima, 
când văd că d-voastră oameni voinici, plini de” 

î. viaţă, ştaţi aproape o jumătate de an în nelu- 
“rare. Mă doare inima când ştiu, că acest timp 
îl petreceți în paguba d-voastră, pecând dacă + 
d-voastră aţi şti. vre-un meșteșug, aţi între-, 
buinţă acest timp în binele şi folosul. d-voa- 
siră, în ușurarea nevoilor, în- sporirea. 'ave-:. 

. rii dă în mărirea neamului nostru românesc. 
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„...Relele alcoolismului. | 
o del, Diaconescu, înv în Leurdeni, Muscel: 4 
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_ Omul este arsit de Dumtiezcu să fie fericit 
.. Omul cinstit, harnic, muiicitor şi cumpătat a- 

junge fericirea, însă demulteori o. pierde din 
„Cauza lui. Pentruca să guiste plăcerile liuimii, 
omul trebue să fie sănătos. Sănătatea este 

darul. cel „mai. prețuit cu care Dumnezeu. a. - 
„înzestrat pe om. Peniru.om sănătatea este co-, 
„moara cea mai scumpă. Nimeni fără. sănă- 
tate nu-și poate îndeplini datoriile către. fa- 
milia sa, către. ţara. şi neamul său... Câţi. oa= . 
“ineni nu-și bat .joc de sănătațea lor;-pe care 
a'0. preţuiesc decât când sunt bolnavi !' Este 

ştiut, că o minte sănătoasă vieţuieşte întrun 
trup sănătos, şi că, precum se bolnăveşte. tru- 

„+. pul când este rău îngrijit, aşă se poate îm- 
„. bolnăvi şi "mintea cu care cugetăm şi .jude- 
"căm: omul bolnav de minte nu simte, nu cu- 
getă bine. Multe surt cauzele, cari pot bolnăvi 
„pe om şi de cari el poate. scăpă lesne dacă se 
îngrijește de. timpuriu. Multe. sunt şi relele 
cari bântuie neamul omenesc, rele 'cu cari cl 
„se luptă:de dimineață până seâra. Multe rele - 

IT, iai MC me a e Doi 
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ne pricinuim noi, unii altora, fără să ne dăm 

seama de urmările lor. - = 

Dar cele mai mari rele ne vin din -Sără- 

cie şi boale. Acestea ne pândesc, cum 'pân- . 

deşte pisica goarecele ; vrăjmaşul când te are 

?n mână niciodată nu se gândește să-ți dea 

drumul. Cine nu ştie că la omul sărac totul 

jnerge rău; nici boii nu trag, nici leinnele 

nu ard, şi apoi este ştiut că aţa se,rupe de 

unde e mai slabă. Sărăcia și boala niciodată 

nu umblă singure, ci totdeauna tăbărăsc la 

un loc amândouă. Sărăcia își aşează. cortul 

în “bătătură, iar boala intră pe fereastră în 

“casă. Apoi nu le mai poți urni din loc. Dar 

_de-omul munitor, cinstit, econom, cumpătat, 

cu milă de el şi de ai lui, sărăcia nu se a- 

. “propie, Dar să vedeți d-voastră acum : 'aşă- e 

în jume că și sărăcia şi boala au o chec, cui 

care descue inima. omului, îi fură minţile şt 

se fac stăpân pe'el şi viața lui: Ingerul cel 

"bun părăseşte pe omul rău şi Diavolul îl jă 

“sub'a lui stăpânire; atunci mintea lui nu mai 

“face lucruri bune care să-l înveţe să fie gos- 

podar, om cinstit, să-și caute de casă, de copii 

și de nevoi. Sărăcia şi boala înșeală pe om 

şi-l omoară precum undița ascunsă în mămăli- 

gă prinde peștele şi-l omoară. Sărăcia şi boa- 

fa înșeală pe om prin așă numitul „alinător 

al mecazurilor”, prin otrava pe care omul de 

“bunăvoe o îă şi cu oare încetul. cu încetul: 

se otrăveşte, își' omoară trupul și mintea. A- 

ceastă otravă îl 'face. din: om: neom, din bun 

"nebun, îl tăvălește prin: noroiu, îl face să. a- 
jungă de râsul tuturor, să zacă prin spita- 

i 
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„luri, să putrezească prin temnițele cele re- 
le, să înnebunească și să fie închis prin case 
de mebuni,. şi însfârit să piardă fericirea ce: 
Dumnezeu i-a-ursit. Această chee, care des- 
Schide inimile cele mai tari, care stinge şi rui-. 

- „ „nează sănătatea, care zădărniceşte munca, ca- 
"re ameninţă ţara şi n'o lasă să înainteze este 

Beția. a PN 
Despre relele ei am să vă vorbesc astăzi. 
Nici ciuma, nici foametea, nici războaiele 

nu omoără atâta lume, câțromoară acest vrăj- 
maş numit beţia. Au trecut peste ţara noastră -. 

“ multe nenorociri: au pustiit'o Tătarii şi alte» . 
- coarde păgâne; au îngenunchiat-o Turcii, au 

sărăcit-o străinii, lăcustele şi ciuma ; dar de 
toate a scăpat. Beţia însă stă furcă cu el-şii 

„Se muncește ziua şi noaptea, făţiş şi pe ascuns, 
ca să-i dovedească că e mai tare, că-l va în- 
vinge. Şi nu e de mirare că vom cădeă pradă: 
uricioasei beţii, de nu vom deschide 'ochii până: 

„au ne prinde cu totul în.ghiarele. ei. Să ne 
punem următoarele întrebări: Românul beă 2 
Dece bea? Deunde beă? Cât beă?.- 

Românul beă ? 'Dodmne sfinte, beă mult, 
„. dacă-nu preă mult. El iubește băutura, .cre- 
3 Zând-o leac contra boalelor și necazurilor. Et 
beă că a mai băut, beă pentrucă vede pe toți | 
bând' înjurul său, beă pentrucă a învăţat să 
beă, dupăcum a învăţat să umble pe două - 
picioare. : Sa Da | 

Unde beă? Beă pretutindeni, dar. înai ales 
în cârciumi. Aci se întâlnesc tineri şi bătrâni, 

„băeţi şi fete, femei şi bărbaţi, moşi și babe, 
săraci și bogați, învăţaţi și proști, sănătoși 

/



pi 
-164 

'şi bolnavi, cari nemulțumiți cu apa, caută. alță 

băutură, râthiul, despre care Diavolul, ca să-i 

încurce în mrejele sale, le spune că alină du- 

rerile şi chinul. 

| Când beă ? La toate ocaziunile: Beă decâte- 

„ori cumpără ori vinde cevă, beă vestitul aldă- 

--maş, care demulteori ajunge că întrece pre- 

ţul vânzării ; beă de supărare, de bucurie, de 

durere, la naşterea unui: copil, la botez, la 

moarte, la. învoielile: de plugărie cu arenda . 

şul, la pomană, la .prasnic, la vorbe de haz, | 

“la: oboseală, la căldură, la. frig, la alegeri 

de tot soiul, la cumpărare de haine -de Cră- 

'"ciun și de Anul .nou, 'la lăsatul secului, beă | 

Dumineca şi: sărbătoarea în tot .minntul. 

- Ce se beă ? Otravă sub numele de basamac, 

“rachiu, vin, ţuică, bere, rom ticălos și spirt 

“şi drojdie și alte. alcoluri: cari otrăvesc pe 

nesimţite nu numai pe acel cele-îă, dar şi pe 

"acei ce rămân după el și-pe, toţi cei cu câri 
trăeşte împreună. Incepe omul cu o ceașcă 

'sau cu un ciocan şi ajunge la îmbătare. Repe- 

_tarea aduce obiceiul și cu el aduce moartea 

" 4rupească și sufletească, . o: o | 

„+ Cât'se beă? S'a făcut socoteală şi s'a gă- 

“sit că la noi:în țară se beau pe fiecare an 400—: 

„700 milioane de litri de felurite băuturi, așă 

„că: de. fiecare locuitor vin câte 70—120 litri 

pe: an. Eu gândesc că nici apă nu se Deă - 

„ atâta ! Preţuită în bani băutura astă face câm 

„* îmeste-un miliard lei. = Aa 

7... lată cât ne costă, otrava, ce de bunăvoie o 

3
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vârîm în trupul nostru, ca să ne aducă moar- 
tea şi ruina noastră. . 

—Să cercetăm relele pe „cari beţia le. aduce 
omului și urmaşilor lor. 

Toate simţurile beţivului se totese, căci i pe 
toate beţia le schimbă. In gură i se produce 
roşaţă ; el are arsură, greață şi vărsături. +: Bu- 
zeie i se 'iac groase, în gât i se ivește altă 
roşaţă cu mici, răni, cari fac. ca beţivul să 
vorbească gros și răgușii. Pe limbă are cră- 
pături, deaceia Simie usturime și chiar. bâl- 
bâeşte, Mirosul îi* este greţos,' vederea. i se 
împăienjenează, urechile i îi vâjie, ochii lui do: 
mitează, pleoapele şi le simte îngreuiate, pri- 
virea 0 are zăpăcită, nasul i se face ca un- 
ardei roşu, fața roșie. Stomacul ajunge a fi 

„tăbăcit, argăsit ca o piele de cismă și nu mai - 
e în stare: “să mistue bucăţile cei se aruncă, 

el face răni mititele cari se strâng. mMercu, și : 

deaci apoi vin: urdinarea, încu'etura, aple- 
catul, amețelile. Ficatul i se umflă, apoi :se 
face ca piatra j inima i se acopere de o că- 
maşe de grăsime, plămânii i: se buhăesc, se 
umilă și capătă răni cari se inăresc, dând: naş- 
ştere la junghiuri şi la oftică. Respirația lui 
e grea, mâinile şi degetele î îi tremură, picioa- 
rele i se apleacă în toate „părțile. Priceperea 
lui slăbește, capul i se face greu. Creierul lui 

„mu mai poate judecă, e ameţit,. îndobitocit, 
iar mintea i ge. învelește. cu O ceață și se stia 
ge.. “Puterea seacă, sângele i'se otrăveş te, că- 
ci rachiul î i arde tote cor epul. Odi hna sufiețului 

. “a, ip
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n'o are căci a lăsat-o la cârciumă. Sufietu! 
i se pierde. ca și trupul. Infăţigarea beţivu- 
lui e urâtă, “scârboasă, îmbătrânită, îndobi- 
tocită. Beţivul devine din zi în zi mai SI 

-părăcios, furios, nebun, gata a face toate îi- 
căloşiile. Mulţi beţivi cad. în greșita credin- 
ță că băuturile ar dă putere, ar încălzi, ar 

_mângâiă, ar țineă de sete. Nimic nu e ade- 

vărat din toate acestea. Băutura arde, omoa- 

ră, prăpădeşte. tot ce e viu, tot ce e îrumos. 

lubiţi săteni, băutura strică nu. nuimai pe cei 

ce. beau, dar omoară şi pe urmaşii lor până le 

al nouălea neam. Copiii beţivilor deobicei 

mor mai înainte de timp ori ies schilozi, orbi, 

n€buni, bolnayi de. boala copiilor. Câte îe- 
msi. însărcinate pierd copiii, fiind lovite de 

bărbații lor veniţi cu chef ? Câţi, copii nu sunt 

Zămisliți în stare de beție? Câte familii nu 

se divorțează din cauza beţiei? Câţi copii 

“nu--rămân nenorociți și lipsiţi de sprijinul 

| părintesc. lată dar că beţia omoară și căsnicia. 

Câtă sărăcie maduce beţia! Câţi”leneşi nu 

pierd vremea degeaba prin cârciumi imurind” 

de foame. Multă” dreptate are Românul cân- 

tând: 

"Şapoi ifoaie păpădie 
[ “Arzăcte'ițocul beție, 

Rea mai eşti la vite; ia? 

Di: îi Că din or bogat în sat. NI i 

A. ...
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i AMR Ajuns să fiu argat, 
„+ Dimtrun om tare frumos, 

Am ajuns un. ticălos! 

„Acum, dragi. săteni, vedeţi. ce poate ajun: 
"ge 'omul din neghiobia lui. Dacă “facem:sozo- 
teala că un om beă, una peste alta, câte: 15 
„ei pe zi, dacă i-ar pune la o societate econo- 

* “mică cu dobândă la dobândă, după 40. ani 
ar: avea 55.000 -lei,.sumă destul -de. trumoasă, 
care lăsată ca. moștenire copiilor - le-ar face 

-iericirea lor. Dar câte zile nu se pierd la 
„cârciumă ? Câte nopţi fără somn? Câte șan-, 
„uri umplute de beţivi? Ruşine pentru n6a-, 
mul nostru ! Mare ruşine! / 

Dar ţara cât cheltuește cu atâtea judecăto- 
rii şi tribunale, care cercetează 'certele, bă- 

„tăile, crimele beţivilor? Dar pentru închiso- 
„rile cele multe, pentru casele de sănătate, câți 
bani nu aruncă țara ? Dar la păcat se gândesc 

“betivi ? Multe dar sunt relele beţiei ! Dar credo 
că'sunt deajuns câte vi le-arn spus ca.să vă 
deschideţi ochii voi cei ce a-ți alunecat . spre 
prăpastie. Cei cu corpul sănătos, cei cu Min 
iea întreagă, cei care “iubesc pe. Dumnezeu, * 
cei ce doresc fericirea familiei şi a țării sunt 
datori să se lupte ca să apere “tara din ghia- 

- rele beţiei. Să ne unim cu toţii: și cu jură- 
mmânt să lăsăm băutura, căci: numai așă vom 
fi sănătoşi, voinici, iar fii nâştri vor da. ță= 
rii soldaţi viteji. Puşcăriile, tenniţele, ocnele 
ar fi goale de nu sar îmbătă atâţia oameni 

“+ ale căror braţe ar aduce țării atâteă şi atâtea 
foloase. Fraţilor ! Numai beţi băituri Spit 

»
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toase ! Nu. niai  beţi: otravă! Stăruiţi toţi cu 

toţi ca beţia: Să-'înceteze. în ţara noastră ! Cei. 

“beţi să se deştepte, bătăile şi uciderile să în-. 

» esteze."Nu--mai: beţi nicio picătură. de: rachiu 

“şi: Dumnezeu vă va arătă. şi vă va: lumină 

calea. ce duce: la:-fericire | Aşă. să. faceţi ca 

"să trăiţi oameni buni! 
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Boalele: inolipsitoare e ale omului. 

| "de A, n. tăichaelescu, înv! “în Buşteni, Prahova 

  

A 

În şezătorile trecute WVam arătat cât demult 
foloseşte omului să: ştie-cum să „se îmbra- 

-ce dupăvreme: şi după: vârstă; ; cum să se hr 
„ mească: pe, el şi copii - lui, ca! să. prindă. pu-:. : 

” tere şi să -poată: munci:mai:cu spor: cum să. 
şi ţină corpul -curat.prin spălături şi prime-. : 

“neală. regulată, casă fie. întotdeauna. ferit de 
boale ; cum. să-și “clădească şi să-şi. îngrijea- 
“scă locuința; de ce: folos îi este -aerul curat. Și, 
apa, și:însfârşit tot ce. trebue știut, ca-să ne. 
putem feri de: boalele -care :ne pândest. - 
Dacă toți am fi ştiut. demult! aceste; E” 

ri şi ne-am fi ţinut de. regula! lor, m'am. a:;... 
veă să:ne plângem de atâtea” baale. Dar mul- . 
ți nu le- -am cunoscut, iar unii de. și le-or. fi; 
cunoscut, nu sau. ținut de ele, ori-din: îndă- 
rătnicie, ori din pricină: că n "au, destulă” cre- | 
dință în puterea lor: 

Tocmai'despre_ele-o să ne. sfătuimi astăzi. 
Dar: “pentrucă nu e yreme să. vorbini despre: 

Drazi săteni, DE 

  

y
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"toate pe larg, fiindcă peste :/ de oră aştep- 
tăm pe domnul doctor, care. vine să altoiasci 

“copiii, eu o să vă vorbesc azi numai despre 
unele din ele, adică despre cele mai primej- 

-dioase, despre boalele molipsitoare, care se , 
iza 'dela om la om. . 
La sate mai ales, unele din: aceste: boale 
fac pustiire printre copii. Te cuprinde jatea, 
când vezi pe micuţii noştri, carne din carnea 
noastră și. sânge din sârigele. nostru, cum 
se sbat şi, 'se luptă cu moartea, . atunci când 
dela unul boala s'a întins și a molipsit pe 

„toţi. IDE 
-La_orașe tot așă 'se întâmplă; dar: adolo. 

tot nu mor atâţia copii şi oameni ca la sate, 
pentrucă orășanul: ştie ce să facă, ascultă po- 
_vetele medicului, iă doftoriile cu. multă -gri- 
"je. La sate lucrul se petrece însă . dimpotri vă. 

Vă aduceţi aminte că acum: 7—8 ani mai. 

în ifiecare an școala eră închisă câteo lună 
şi nai mult, pentrucă î în, fiecare casă zăceau 

butuc câte 34 copii «şi boala se întindea 

„repede. AȚI. ascultat atunci sfaturile mele, şi . 

m aţi mai tăinuit boala când s'a mai îviţ : 

deaceia între, noi. nu se mai arată boale mo-, 
lipsitoare.: Dar aţi văzut că vara recită; cu 
venirea străinilor prin. fabrici și a celot.- de 
prin :oraşe ca să locuiască vara aci, iarăși | 
arh fost. amenințați de o boală şi mai primej- 
dioasă ; ci ştiţi cu câtă grije şi cu câtă străş- 
nicie “domnul doctor Popescu Wa mai lăsat 
pe, nimeni, nici să intre nici să iasă din casa 
vecinului Sandu Bică, până nu s'a făcut de- 

„plin sănătos copilul 'chiriașului său. "Va Sâ. 

=
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zică, lucrătorii din fabrici și străinii ce via 
pela noi ne, pot aduce boale, decare trebue. 

„să ne ferim, | | 
„Sunt însă unii, puţini ce-i drept, dar ori 

cât de puţini. sunt, pot face mult rău priin 
nepăsarea ce arată pentru boale şi prin chi- 

-pul cum se încred mai mult în "babe decât . 
în doctor. Ce fac ei când li se îinbolnăvese vre- 
un copii? Bărbatul nu” duce nicio grije, 
căci. —-zice el — mare; vreme; trebue să 
plece la muncă. Bine ! Dâr femeea ? Apoi ea 
ori se așează la capul copilului să-i bocească,. 
tără să știe ce să-i facă, ori se iduce la cumă- 
ta Safta, la cuscra loana'ori la baba Neacșa 

i descânte. Vezi bine! Babele ori fi ști- 
ind multe, căci doară ele au învăţat câte 15— 
20 ani pela şcoalele cele înalte, ele, nu doc- 
torii ! Cam câți se vi indecă după urma descân- 
tecelor ? Aceasta nu 9 știe nimeni, pentrucă 
nimeni: ma tăcut, socoteala. Dar câți NU mor, 

| „pentrucă descântecele ori le-a făcut;-mai 'rău, . 
ori le-a lungit boala şi i-a slăbit de tât. Atunci 
fugim -la doctor, dar! e preă târziu ! Şi dacă 
nici doctorul nu mai. poate ajută, zicem că 
nici el nu știe nimic. i | 
„Cine ma cunoscut pe biata soţie. a “ui lon 
Aoldoveanu, femee bătrână, dar. voinică și 

sănătoasă. A: avut copii, băeţi şi fete. pe cari 
“le-a măritat, puțsă să: mai trăiască încă: 20— 
30 ani! A: suferit sărmana de: o boală. pe 
care. d-voastră o numiţi betejală ; ; în loc: să 
se arate din vreme la doctor,- s'a căutat cu 
babele şi știți | Cum a murit ! Şi ce. dureri, a 
tras 1... 

., - . . ME tă . , ee
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- Dar pe e ginerele moașei, Costache a lui Lon 
Radu Conciu ?. Fusese sărmanul de pază în 
noaptea când s'a fost ucis de tâlhari cârciu- 

"marul Garibaldi, și s'a speriat. In urmă a 
fost trimis să păzească pe cei bănuiţi, în casa 
pustie dela pichet; acolo a răcit,:s'a speriat 
iarăşi, s?a îmbolnăvit, dar nu s'a arătat la 
doctor, şi în câtevă zile: a. murit. Dar. feciorul 
lui Alexe Vişan ?. Sufereă de rinichii, s'a lă- 
sat -necăutat, adică s'a. căutat tot cu babele; 
pe urmă boala a doborit. S'a arătat la doctor - 

| însfârşit, dar“eră. preă târziu, căci a douazi 
a şi trecut în. rândurile celor ce numai vin. 
La orice boală, dragi săteni, trebue să ne 
arătăm la medici, dar nu' la sfârşitul boalei, - 

“ci repede la începutul -ei, căci. dupăce se în- 
- vechește boala, apoi nici doctorul numai poa- 
te fi de vreun ajuțor: O casă dacă _o îngrije- 
ști în fiecare an “trăește tinp îndelungat ; | 
dar. dacă o . laşi, colo să-i sufle vântul în 
păreţi, dincolo ' să intre apa, după câţivă ani 
să tot îi faci meremeturi, ea tot cade. = 

- Așă şi cu -boalele: nu: trebuesc lăsate să 

„ne. copleşească. Mai ales pentru cele molip- 

itoare trebue să avem mare grijă, Dar să 
ae: înţelegem. asupra lor. 

: Uite, văd colo pe băețandrul cela. cu mâ- 
na legată ; > am auzit că s'a lovit cu un lemn. 
Ce „credeţi d-voastră, boala? lui so îi luând 
şi la alții? 
"Nu, negreşit, şi tot așă nu se iă o scrinteală, 

0 arsură; o durere de șale; dar sunt altele 
cari: se iau repede, adică sunt molipsitoare, 
pentrucă unul bolnav poate îmbolnăvi nu nu- / 

- . - !
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mai pe cei din casă, dar pe toţi sătenii, ba 

poate molipsi sate întregi, D-voastră cunoa-: 

şteți pojarul şi scarlatina, pentrucă sau în- 

cuibat mâi anii trecuţi şi pela noi; iDar mai, 

sunt şi altele tot aşă de. molipsitoare. 

Aceste boale se iau de-a dreptul dela om 

“la om, ori: prin atingerea trupului, a “rufe- 

lor, a hainelor şi a lucrurilor cu cari umblă 

- cel“ bolnav, ori din aer, din apă şi din alte . 

lucruri, cum .ar. fi din mâncare ori. din bău- . 

tură. o - i 

i Inţelegeţi, dragii mei, că e de mare folos 

să cunoaştem aceste boale, șă știm cum să 

ne ferim de ele, ori, dacă n'am putut să ne : 
ferim noi, să ferim pe cei delângă noi. Asta. 

e o datorie de 'om și de creștin adevărat. : 

Și nu e preu să le cunoaștem; fiecare boală 

are semnele, ei şi după ele putem să le bă- 

nuim măcar, O a | ă 

_-"Aşă, cine n'a auzit de râie?' E o boală u- 

râcioasă, care în câtevă zile se poate întinde 

la toţi dintr'o casă. Ea se face din murdăria 

ce se „strânge pe trupul nostru, din, pricină 

că nu-l spălăm și nu ne primenim. regulat. 

Râia se cunoaște după nişte bășicuţe mici 

albe, ce se fac: între. degete la mâni, la pi- 

„cioare, sub genunchi, la subțiori, pela înche: 

ieturi, adică peacolo peunde pielea e mai sub- 

țire. In aceste băşicuţe se află o zeamă lim- 

pede în care- trăește un fel de păduche, nu- 
mit de doctori acarul.râiei.. Acarul acesta are 
o mulțime de picioruşe păroase, pe. cari le. 
infige în carnea omului, și tocmai ' mişcarea
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picioarelor lui pricinueşte mâncărimea aceiă 
grozavă, mai ales noaptea, 

De râie omul scapă ușor-prin/curăţenie şi 
„ băi calde timp de 2—3 zile. După baie bol- 
navul să-şi. frece corpul, mai ales pela înche- 
ieturi, cu o perie ori cu, un ciorap aspru şi 

„cu. săpun de rufe, încât să rupă bășicuţele, 
apoi să se spele și să 'ungă: cu alifie: de pu: 
cioasă. După: două irei băi e vinde cat, însă” - 
zufele și hainele lui în acest timp trebue să 
“fi fost ținute întrun cuptor cald, în care : 
aprins pucioasă,, căci 'aburii ei omoară aca- 
rii. ce sar îi găsind. într'însele. Dacă nu taci 

.aşă, rămân acati în hâine, și când îmbraci- 
hainele iarăși te pomenești cu râie. ” | 

Pojarul, numit. și coriu, iar de medici ru- 
zeolă, îl cunoaşteţi toți, căci ne-a fost mosafir 
ntpoftit vre-o 2—3 ani. Se leagă mai des 
de copii. Nu e primejdios câi ține, dar e pri: 
mejdios dupăce trece, că dacă nu ferit co- 

„piii de răceală, după vindecare, ci pot să - 
moară, 
“Copiii bolnavi de pojar se cunosc după 

căldura şi roșeala pielii pe corp.. Roșeala se 
„arată mai întâi în gât și pe cerul gurii, copilul 
mai are apoi dureri de pântece şi de ale. 
Boala se arată în 2—3 zile, ţine alte 7—8 
până se cojește pielea, iar după aceasta co- 
pilul irebue ținut în casă încă 15 zile la căl. 
dură. 
„„Pojarul. se. întinde: foarte repede între co- 

pii şi chiar între oamenii din aceia casă. E! 
se îă de-a dreptul dela cel bolnav. Deaceia 
cum s'a ivit, copilul bolnav trebue despărțit 

4 
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| de ceilalți şi: pus întraltă odae unde să nu in- - 

tre decât cel ce-l îngrijește, dar acesta trebue 

să aibă mare grijă şi să se ferească să nu ia. 

“poala, ca apoi dela el să umble vi pe ceilalți. 

„Copilului pânăce sa ivit pojarul nu i se 

dau alte doctorii. decât ceaiuri calde; După 

ieşirea spuzelor roşii, nu îi se mai dă nimic, 

dar cum.am zis trebue ferit de răceală. 

Vărsatul, numit de “medici rariolă, „este o 

“boală foarte molipsitoare şi foarte primej- 

dioasă. Inainte cu 30-40 ani în ţara noas- 

tră -a “făcut pustiiri printre copii, iar puținii 

cari au scăpat, cum sunt eu.de pildă și d. în- 

văţător dela Predeal, ca şi cel din Poiana-Ţa- 

_ pului, vedeți cum am rămas: ciupiţi. Pentru 

- bărbaţi nu e mare rău aceasta, dar e rău 

pentru fete că rămân urâte.. . i 
Vărsatul se iă dela “om la om prin cojile 

ce fac bubuliţele, cari se arată pe trupul omu- 

“ui. Aceste coji, dupăce se usucă se sfărâmă, 

se fac praf care se amestecă cu aerul, ori se 

pune. pe rufe, pe aşternui și pe haine, de- 

unde se iă-și la alţii foarte repede. | | 

Leacuri pentru vărsat nu sunt. Dar un do- 

bitoc de. mare - folos la casa omului, vaca, 

ne dă un mijloc de â feri pe cei sănătoși. A-. 

__“cest mijloc « altoirea—sau baciinarea despre | 

“care vă va vorbi d. doctor mai pelarg.: ln ţă- - 

rile -unde toți locuitorii se altoesc, vărsatul a 

pierit. La noi, din păcate, pentirucă unii fug 

de altoire, dela 1880-—1890, adică în 10-ani 

numai, au pierit o mulţime de oameni și de 

copii, vre-o 20.000: Atâţia oameni au murit 
degeaba ! Ra i. ; a 

RE SIE 
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Când vi sar întâmplă să vi se înnbolnăvea. . | 
scă vreun copil “de vărsat, cea dintâi grijă să: 
„Vă fie, pânăla venirea doctorului, care trebue i 
chemat ncgreșit, să despărțiți bolnavul de: cei 
sănătoşi, ducându-l în altă odae uride să nur 
intre decât cel ce-l îngrijește ; iar. acesta să 

Aşi „stropească hainele: cu. acid. fenic, cu care 
„să se spele pe mâini, ca să nu iă boala și 
Să o ducă şi altora, e e i 

Toţi cei sănătoși, dacă n'au' fost altoiți să 
se. altoiască îndată, iar dacă au fost, dar de: 
mult, să. se mâi: altoiască odată, căci altoiul * 
se: altoiască îndată, iar dacă au fost, dar de 
nu are putere decât 7—8 ani. Boităvul; după: 
ce s'au uscat bubulițele, se ţine înciris încă 40. * 
zile. Lucrurile 'lui vor fi apoi spălate bine cu 
leşie şi limpezite în doctoria ce o 'va da me: - 

. dicul, DI a 
„ Scarlătina. Este boala cea mai molipsitoare: 
care stinge copiii. După semnele'ei dela în- 5 

- ceput.uuii o cred a fi pojar, alţii vărsat, alţii: 
angină. Deaceia trebue chemat doctorul 'în-'" 

„dată. Se cunoaște după nişte: pete mari roşii ca 
„bujorul ce se arată în' gât și pe corp. Se îă': 
de-adreptui, din “scuipat, din bale-şi din mu- 
ci, precurn și' din pulberea în Care.,se pre - 
face  pieliţa ce se' jupoaie depe corp, când" 
boala e pesfârșit, se-iă .așă de ușor încât:. 
nici nu-ți vine să crezi, |. e 

E „destul nuimiai să atingi un lucru cu'care 
a 'umblat un bolnav:de 'scarlătină, ca să iei şi': 

” tu boala. Nici chiar doctorii și copiii lor nu 
- scapă, când 'nu: se păzesc bine. E destul'să:: 
citeșt o scrisoare scrisă de un: scarlatinos, * 

9 
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ca să te pomenești şi tu bolnav numaidecât, 
Boala. se 'iă delă începutul“ ei şi până se ju: 
poaie şi cade cea din urmă coajă “de piele. Se” 
poate arătă chiar și după uri an; Căci sămânța, 

„€i se păstrează foarte bine şi "trăezte în lu 
crurile şi în hainele în cari se ascunde: | 

Doctorul trebue chemat în grabă; Pânăla 
sosirea 'lui, bolnavul, trebue dus într'altă ca-, 

„să, depărtată *de : oameni, cu, păzitor la. ușă: 
ca să nu intre nimeni, dar mai ales să nu iasă. 
Dacă'se poate, tot ce-i trebue: bolnavului să 

„i se deă pe fereastră. Să se ţină acolo închis 
40 zile, sau cât spune doctorul şi să se pă 
zească cu sfințenie tot ce va hotări el.: 

Dijteria sau: angina. dijterică. 'Descori co---: 
piii. tăcesc și li se umflă gâiul. “Atunci au Tir: 
inai gâlci de cari scapă ușor, 'gezând în casă, 
şi clătindu-se (făcând. gargară) tu 'ceai de: 
mușeţel ori cu' clorat de potasă,- un fel.de 

" doctorie din care se pun'3—4 'grame la :100-- 
grame de apă. Boala nu e molipsitoare: şi în - 
*2--3 zile-se vindecă: ăi — 

Alteori însă, diarerile î în gât surit: mari, co- 
-pilul are căldtiri, fundul gurii-şi 'Omşorul i 
se roșește, i'5e umflă, “şi se ărată peel: niște 
puncte 'sau pete” albe. Surit seririe de difterie' -- 

E si trebue cheimat “doctorul în grabă: 
' Difteria e 0 boală miolipsitoare ce nu:cruţă - 

pe copii. Altădată ucidtă pe, toți: câți se a-- 
flau într?0 casă și' apoi. treceă în tot satul; 
astăzi dacă e băgată în seamă dela început” 
se poate vindecă, tot printrun fel de altoire . 
pe care o face doctorul de mai multeori, tât -: 
la 24 de: „ceasuri odată. “Boala * se “poate în 

, i - x n 
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tinde ori. în fundul gurii.pe omușor, ori mai 
jos în gât şi atunci se numeşte crap sau gușier. 
+ Pânăla sosirea medicului, copilul bolnav 
„trebue dus înir'altă odae, iar cei sănătoși te- 
iți: “de -el;— Nici” o” “doctorie» să nu i: se deă şi - 
mai ales să mu i se sufle în gât nimic, a- 
“fară de ceiace ar spune doctorul. Paza celor. 
lalţi de el ține „0 lună, două .și chiar mai. 
mult. 2 

Tusea măgărească, foarte deasă ja copii, 
se deosebeşte de "tusea. obişnuită prin hârâ- 
itul. ce-l scoate, copilul. din piept, prin. căldu- 

-rile și neastâmpărul ce are şi prin senipatul 
cu sânge. Trebue “chemat doctorul, iar până 

-la venirea lui, copilul trebue despărțit de fra 
„ţii lui, cărora le poate da tusea prin scuipat, 
prin bale şi prin muci. 

Oftica uunnită de medici tuberculoza pad 
„monară, e o'boală foarte molipsitoare ce se- 

ceră. viaţa . multor. tineri și. oameni în . floa- 

rea vieții. Boala asta, care: mare încă leac, - 

mănâncă plămânii, adică bojocii omului în- 

cetul cu încetul, pânăcând ce-l bolnav, sau ce-l - 

atacat moare, uneori repede, alteori -ca o can- 

delă ce, se stinge încet-încet. Boala, se.iă u- 

şor dela om la om, mai ales prin scuipat. 
Deaceia bolnavul de oftică, nu trebue ţinut 
cu cei sănătoşi la int loc, iar de scuipat să.- 
scuipe într'o oală, strachină sau scuipătoare 
cu capac, în care se.pun nişte doctorii tari. 
Acestea omoară sămânţa boalei ce se. găseşte 
în scuipat. 

La început” bolnavul „poate scăpă prinir '0. 
hrană bună și “trăind. întrun aer curat. Mai.
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târziu. uumai scapă. Boala aceasta se întinde 
mai mult prin oraşe; dar deaci a început să 
treacă. şi 'la sate. Iată dece, D-voastră, care 
închiriaţi vara” case pentru orăşeni, trebue să 
fiţi cu luare aminte, căci dupăcâte mi s'a. 
spus de d. doctor, şi în comuna noastră suni 
câțivă bolnavi de oftică. Să nu-i lisaţi să 
scuipe pe jos 

Oftica se îă tot din scuipat, dela om la 
păsările de curte și mai ales la găini. Ea se 
prinde mai uşor de cei slabi, ai căror părinți 
au fost 'bolnăvicioşi ori ofticoşi. Boala asta 
“doboară foarte ușor pe ce-.ce e dedat-bău- . - 
turil, . 

Tifosut sau lingoarea este o boală molip- 
sitoare ce se încuibează mai ales în. maţele 
omului. și le acoperă cu răni. Bolnavul are 
călduri mari, care-l fac să -aiureze. Boala: sc 
ia din apa prin care au trecut necurățeniile 
altui bolnav de tifos. Se mai poate luă din 
fructele ori legumele ce au fost. stropite cu 
astiel. de apă, precum și din laptele nefiert. 
“Boala ţine 20-—40 zile, uneori şi mai mult, 
şi se poate vindecă, dacă am chemat docto. 
ru! dela început şi am făcut tot ce ne-a spus el. 

Desinteria (ieşirea. cu sânge) e.0o boală 
care se capătă tot ca titosul din apă rea, din 
Îructe, legume şi lapte nefiert, li-putem: pune 
piedică să nu se lățească, dacă bem numai 
apă pe care am fiert+o bine ca să omorim să- - 
mânța boalei. Tot aşă trebue să bem numai 
iapte bine fiert. Dar dacă s'a arătat boala, a- 
unei punern pe pântece oblojeli din mămă-
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ligă fierbinte unsă cu alifie vânătă (mercuri- 
ală) şi chemăm doctorul, ! 
” Flolera şi ciuma sunt donă boale molipsi- 
toare ce ne vin din alte țări. Una, holera, vine 
cu vărsături și cu ieșire afară și se întinde: 
dela necurățeniile ce le pun oainenii pe mai- 
dane. înloc de privăți. lar civina face. niște: 
buboaie ce omoară pe om. 

De ciuriă şi de holeră ne putem ușor păzi, 
că doctorii au aflat meșteşugul acesta. Când 

„se ivesc, trebue să: ascultăta “ordinele ce dau 
doctorii, “ | 
.Dupăcum vedeţi, oameni buni, boalele mo- 

lipsitoare, unele se. pot vindecă chiar după . 
„ce ne-ant: molipsit și ne-am îmbolnăvit de ele, 
altele n'au multă putere, căci.știm cum să ne 
ferim. pe noi şi pe alţii de a le luă. La toate 
însă să chemăm doctorul de grabă. Pânăla 

- venirea lui Să despărțim bolnavul de cei să-. 
„nătoși în altă odaie şi chiar înaltă casă dacă 
putem. Ori să-l' ducem la spital. 
Mai e o boală foarte molipsitoare,. dragii 

mei, o boală ce molipseşte nu numai pe oa. . 
meni, dar ce e mai rău ea trece din sângele 
tatălui și al mamei la copilul lor nenăscut 
încă. Boala aceasta lumească se numeşte de 
doctori sifilis. Despre .ea vom tăinui altăda- 
tă. Acum vă spun atâta, că ea merge cu nea- 
mul, dar că la. sate din fericir e nu s'a în- 
tiris. | 
Dar nu uitaţi: că sfilisul se întinde mai tot- 

deauna prin beție, care este o boală ce omoa-. 
ră mai. mult decât holera; ciuma şi'răsboiul. 
„Ca şi sifilisul. beţia stinge neamul, iar pe:
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ce-i ce ni-i omoară, îi lasă tâmpiţi, prăpă- 

diți, bolnavi de „ducă- se pe pustii“, nebuni 

și porniţi pe tâlhării şi omor. | 

Pelagra . sau! jupuiala este 6 "boală, -care 

deşi nu e molipsitoare, pentrucă.nu 'se iă de 

la unul lă altul, totuși :e foarte rea şi se în- 
tinde - prin unele - părţi dintre săteni : foarte 

mult. Ea are ca pricină mâncarea de mălaiu 
muced, stricat. Bolnavului de pelagră îi cra- 

„pă pielea picioarelor,. a mâinilor, a pieptului 
şi a feţei şi se jupueşte primăvara. Dacă nu 
„se vindecă" în primul sau al doilea an, -în al. 
treilea nebunește: Și moare. Pelagroșii: de. o: 
biceiu se spânzură .singuri. 

__ Feriţi-vă deci de mămăli ga din mălaiu sti, 
„cat. 

__„ Feriţi-vă de boale căci e un: bine pentru d- 
-. voastră, o datorie către copii şi un isvor de: 

mărire pentru neam şi patria care are oameni 
sănătoşi. 

Atară de aceste boale molipsitoare, d. VoR- 
stră, a căror avuţie vă esta îngrijirea vitelor, 
căci din minca lor trăiţi, trebue să „purtaţi: 
grijă când se îmbolnăvesc vitele, să nu vă 

„ molipsiți dela ele, 'căci.sunt unele 'Doale- ce le. 
puteţi luă uşor “dela vite, dar, de cari cu greu 
vă veţi. scăpă fiind omoritoare. 
„Astfel sunt): 

„.. -Dalacul, (talanul, 'buba neagră, cărbunele) | 
“este o'bubă. care dela. boi, vaci şi cai lesne, 
se poate luă la cei ce umblă pelângă ace- 
ste vite, ori pun mâna pe carnea ori pe pie- 

1) Vezi conferința „Boalele molipsitoare ale animalelor“, :
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iea lor. Astfel sunt măcelarii, tăbăcarii, vizi- 
tiii, cărăuşii şi văcarii. Boala nu se poate: vin- 
decă decât la început cu fierul roşu. Vita ma- 
re. moartă de dalac trebue îngropată adânc 
şi fără a fi jupuită. 

Răpciuga, <'o boată: molipsitoare. a. cailor 
şi măgarilor, dela cari se poate luă şi la om. 
“Animalul are guturaiu și răni în Fundul na- 
sului, deunde iese coptură. Omul-ce a luat 

| răpciugă pierde mințile, aiurează; zace ca de. 
“ lingoare şi apoi moare. — 

* Când un cal ori un' măgar e bolnav de - 
'răpciugă, proprietarul trebue să înștiințeze pe 
primar, “care dă ordin să se împuște vita, să 

„0 îngroape adânc fără a o jupui, și apoi o”. 
plăteşte. proprietarului ei. 

Turbarea e o boală. ce se iă dela câini ori 

dela pisici turbate; Animalele turbate trebue 
împuşcate şi îngropate adânc, iar cel muşcai | 
de ele trebue dus la Primărie, care îl trimite 
la Bucureşti într?un spital unde se vindecă 
de. iurbare. . 

Trichina <-o. boală ce o putem căpătă din 
carnea de porc, mai ales când o mâncăm ne- “, 
friptă bine sau. nefiartă deajuns.. Carnea ce 
are trichină :—: un fel de viermi —, se numește 
carne spurcată. Trichina se cunoaște UŞOr, Că- 
ci formează în pulpele, mușchii și pela gâ- 
tul -porcului, în carnea mioale, nişte bășicu 
țe albe. Astiel de carne nu trebue. mâneaţă. 

* 
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_- fubit? săteni, j 

Omul când nu e povăţuit în munca şi în'tap- 

tele lui dealteevă decât de obiceiu, se poa- 

"te asemănă-cu O roată de moară purtată nu- 

mai de apă, nu şi de mâna. morarului. Se 

învârteşte într'una ; ca ea se învârtește. şi pia- 

tra din coș, dar dacă nu e morarul, care să o 

pornească la timp, să-i deă apă când trebue, 

s'o oprească când mare ce îmăcină, roata se în- . : 

vârteşte, iar piatra hurue degeaba: nțaducând 

niciun folos, ba tocindu-se pe ea însăși. 

Așă şi cu omul.: Muncește, el bietul. creş- 

tin .de dimineața până seara, roboteşte el în- 
„truna, că nu-idau "răgaz nevoile vieţii, - se 

luptă -el cu toate greutăţile ca să aducă un 

codru de mămăligă copiilor, nevestei şi lui. 

Face el chip de tot şi de toate, cu sau fără . 

“spor, după. putință... Dar. când face toate a- 

„cestea, e! le face din obiceiu. Uită pesemne 

că .ceiace face el mai fac şi alte fiinţe, cari 

mau darul gândirii şi al judecății ca el, mau 
mintea, mau voința lui, mau umbletul drepti, 

ca el, ca omul care privește cu 'fruntea în sus 

spre; Dumnezeu, : pecând: ele umblă pe Drân- . 
ci, în patru labe,.cu capul în pământ. Uită 
el că.e om, domnul făpturilor, şi face numai 
ceiace face -şi cea din urmă jivină, îngrijin- 
du-se mumai de ceiace se îngrijesc dobitoa- 
cele necuvântătoare, de trebuințele cele” mai. 

apropiate. Se 

Dar oare numai atâta e dator omul să fa- 
că? Şi făcând el numai atâta mu: nesocote- .
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legere, judecată şi putere de a face mai mult, 
spre a domni peste cele alte făpturi şi:ă prea 
mări astfel puterea şi bunătatea Celui prea 
“Inalt? N'are'omul şi: alte. datorii ce izvorăse 
„din-legăturile-lui cu semenii: săi.? Nu 'dato-.. 
trează cl -nimic comunei: -'sale, patriei 'ce-l -a- 
dăpostește şi-l apără în contra dușirianilor din: 

“afară? . 
Negreşit că are, Prima datorie a Românului: - 

lumitiat” la “minte, e-de a:și face: familia. fe-.:. 
zicită, neămul şi „patria respectată şi temută 
de vecini: şi: dușmani. O, ţară însă nu e.res-. | 
pectată- decât atunci 'când locuitorii ei: sunt. : 
sănătoși, voinici; harnici şi cinstiți şi: -acea- 
sta riu se întâmplă decât-acolo, unde părinţii.:: 

„se îngrijesc înțelepțeşte, cu chibzuială de co- : 
pii;: nu numai din obicei. . "i. ti 

+ Să ne îngrijim deci 'de-viitorul' copiilor noş-. . 
tri; căci noi şi ei: suntem! fii României; patria. - 
„noastră, mama tuturor. Să ne îngrijim că stră- 
inii-se înmulțesc :mai repede, țrăesc inai mult. 
Şi “sunt -mai bogaţi la: noi în Vară decât noi. 

> Românii, 
-* D-voastră, săteni Români,.sunteţi harnici la. ”. 
lucru, supuşi la' toate' greutăţile, deşteptaţi la .. 

.j Ă E: 

„minte. Dece 'să -nu .vă îngrijiţi și de viitor? 
Dece. să nu ştiţi că o ţară e cu atât mai puter- 
mică -cu cât locuitorii..ei: sunt :mai sănătoşi ? 
Să nu lăsâţi boalele-ca să vă slăbească şi:să.:. 
vă -prăpădească, atunci -când puteţi foarte u:: 
şor să vă scăpaţi de ele. .. ... :..: 

7 
- 

Folosiţi-vă de toate înlesnirile ce stăpânirea... 

aa 

„> Vă face.' Întrebaţi -preotul, întrebaţi -pe învă- 
PN a
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__ țător,/care e prietenul vostu, şi cereţi :sfatu- 
. ile lor acolo unde nu vă:pricepeţi.: Lăsaţi la 

„O -parte nepăsarea ;care ne;face de -ocară în 
- ochii străinilor și ne.prăpădeşte neamul. Nu 

uitaţi că medicul și învățătorul, cari .au. în- 
:. vățat meseria lor,. sunt şi trebue: să fie mai . 

pricepuţi. decât o'babă-ce'nu: ştie decât-des- . 
“cântece, pt 

„Viaţa voastră; e drept. este..aspră:şi-grea: 
„vă luptaţi cu vânturi, cu ploi, cu ninsori, 
„cu arşița soarelui, cu umezeala. pământului, 
„dar voi le biruiţi pe toate, trăiţi mai mult 
„decât orășanul, căci aveţi apă curată, ce nu 

: o.'are el, aveţi aerul din jurul: casei voas- 
- str vecinie curat şi sănătos, pecând al oră- 
„şeanului e întotdeauna plin de praf şi în- 

“cărcat cu mirosuri aducătoare. de boale, a- 
„veţi liniştea pe care orășeanul nu o are. A- 
„veţi soarele ce vă luminează și vă încălze- 
„şte mai mult decât pe cei din orașe”). . 
Faceţi: ca și în casele voastre să pătrundă 
cu îmbelșugare aerul curat și lumina' îndes- 

tulătoare, căci un proverb zice:',„Unde nu in- 
tră aerul şi lumina, întră medicub”. Veţi înlă- 
tură multe boale ale voastre şi ale copiilor 
voştri; veţi fi mai sănătoşi şi mai voinici, 
veţi aveă mai puţine dureri și mai multe fe- 
riciri, dacă veţi păzi regulele ce aţi auzit mai . 
înainte şi aţi puteă birul sărăcia prin o mun= 
că mai mare, fiind mai sănătoși ; vă veți deş- 
deptă mintea, care vă va lumină cum să vă 
îngrijiţi vitele mai bine, să agonisiți banul 

  

1) Dr. Felix, H giena săteanului,
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mai uşor, să. cheltuiţi pe lucruri folositoare 
și să puneţi şi deoparte pentru zile negre. | 

„Dacă voiţi să fiți bogaţi, căutați să fiţi 
sănătoşi, -ferindu-vă de. patimi, folosindu-vă 
de aerul, lumina, curăţenia şi 'hrana “trebuia: | 
“joasă, Nu pierdeţi . nici odată încrederea în 

YO, în stăpânire şi în mai marii voştri, în 
. preot,. inedic şi: învățător, şi aveţi: nădejde 
"în" Dumnezeu, căci numai aşă veți înălță -pa- 

tra, și o: veți “face fericită. 
ni



- 

Nevoia! de a alerg ră la doctor. 

în cazuri de boală 

de loan C. Popescu, învăţător în. Plcegti: 

  

În a . p, _ . 4 | . 

Cinstite Păfinte, 
Domnule Primar, 
Fraţi. săteni! a | ă 

lată-ne iarăși adunaţi cu toţii 2, -ca să. 
ue mai spunem unii altora păsurile şi să ne 
sfătuim cum am puteă scăpă de relele ce ne. 
bântuie, spre a „învăță ceiace ne este cu ade.. 
vărat folositor în viață şi a ne îngriji de bi- 

ele copiilor noştri, de binele nostru, de bi- 
nele statului nostru. 

Cât de mult mă bucur eu când văd că dra- | 
gostea d-voastră de a vă strânge cu toţii Du-2 
minica, pentru a ascultă învățături trebuin- 
cioase, crește mereu. 

Mi-aduc aminte cu drag, de cuvintele blân- 
de şi înțelepte, pe care Moș Nicolae Udrea, 

„mi le-a spus acum trei ani, în Duminica Rusa. 
fiilor, când ne-am adunat aci de întâiă oară: 
„Vorbeşte-ne, Domnule învățător, căci d-ta 

„vei ffi citit prin cărţi multe poveţe bune” pe 

< 

care vrem să. le ascultăm cu toată inima, ca,
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să 1e ştim, dacă părinții noştri nu sau price 
“put să ne deă şi pe noi la şcoală ca să învă- 
țăm carte”. Am ascultat cuvintele lui Moş.NIi- 
colae Udrea, ca ale unui om cu scaun la min- 
te, şi deatunci până astăzi atât eu cât şi Pă- 
rintele am făcut aşă cum el ne-a spus, adică 
vam vorbit 'de tot ce va fost de trebuinţă să 
cunoaşteţi. CE 
 V'am spus mereu ceiace am citit prin cărţi, 
căci şi ceice au scris cărțile numai dupăce au 
încercat ŞI. au învățat ceiace e bine şi de fo: 

los, numai atunci le-au făcut şi le-au dat lu- 

mii ca să le citească. Așă, unul care-a lucrat: 

vreme îndelungată fierăria, și. căruia i-a dat 

mâna să se ducă 'și prin alte țări, ca Să 'Vază 

cum se lucrează peacolo meşteş uzul lui, după- 
„ce a aflat şi a învăţat, ceiace n'a ştiut. nimeni 

în țara lui,-a scris o carte ca. s'o citească și 

alţii şi să. înveţe mai. bine acel meşteșuz, a- 

vând tragerea. de. inimă și dor pentru înain- 

“tarea celor de uri neam cu-el: Totașăau fă 
cut şi unii cari au. lucrat tâmplăria, şi alții cari 

au lucrat croitoria.: Unii “au învăţat cum să 

„țeasă mai uşor, alţii cum să treere bucatele 

„mai lesne, alţii cum să macine fără apă, al- 

“ţii cum să. facă să umble trenul, alţii cum, să 

crească mai. bine vitele, ca: să aibă dela. ele 

mai mari foloase, alţii cum:să facă: pămâ. nul 
roditor,: iar alții, dupăce au isbutit să facă. 
vreo: mașină bună, 'au scris în cărți ca să. 
nu se uite 'și ca să. mai afle, ȘI. alţii Cum tre- 

.. fbue s'o facă. : .... 
"Apoi; dacă ne uităm la o: maşină, “iubiți « să- - 
ieni, :vedem .că ea e „Heută dintro .mulţime
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- de bucăţi, şi multe rânduri de oameni trebue 

să fi trecut ari .s'au gândit mereu şi s'au 

„căsnit s'o facă; i 1 dupăce unul a isbutit 

s'o isprăvească de snoavă, ca să nu sc uite 
„cum a făcut-o, a scris-o întâi pentru el, a- 
poi şi pentru "alţii. 

Sunt unele maşini. pe. care le cumpărăm 

. de-a gata, apoi lucrăm singuri.cu-ele,, ca şi 
„cum noi le-am fi făcut, Dacă se întâmplă în 

să se se piarză vreun șurub, ori să se rupă 
vreun arc, sau .0 parte oarecare dinlăuntrul - 
"maşinii, noi nu Şiim s?0 drezem. Ne uităm - 
lung la ea. şi vedem că nu. mai lucrează bine, 
ori că merge . încet, sau chiar deloc, Atunci 

nu € aşă că ne. ducem să chemămi, tin meșter, 
care se pricepe la dregerea maşinilor, ca s0 | 

facă iarăşi bună? | E 

I abiţi săteni, 

Sunt vreo trei zile decând d. Primar ne 

 chemase la el acasă '— pe mine şi pe Părin- 

tele — ca să ne spună şi nouă ce are să mâi 
facă pentru sat, şi să ne; întrebe cam ce cre- 

„dem noi că e bine, şi pe urmă să ne adunărh 
iar cu toţii aici, ca:să punem la cale tot ce 
“este de folos pentru obște. Acolo, dupăcurm, 
ştiţi, d-voastră, din vorbă în vorbă se deschise 

:şi între! altele” spuneă d. Primar. că lui Ghiţă 
al 'Floarei au trebuit: să-i taie doctorii un 
picior la spital, fiindcă-i putrezise mai până 
la genunchiu, și "că „dacă. mai. întârziă, nur 
nai două zile. să, nu se „ducă. la spital, s ar 

- , . . : , 
. « -
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Îi urcat, putreziciunea pânăla brâu, şi atunci 
“bietul om nu mai puteă scăpă. Mureă și lă- 
să pe drumuri un cârd de copii. Şi acuma e 

„Tău, că a rămas schiop; dar are noroc cu 
meseria luilde cismar, că poate să steă pr. 
loc şi să-și câștige prin: muncă 'cinstită pâi- . 
nea lui și a copiilor. | | 

„Părintele spuneă acolo, că a văzut scris 
într”o gazetă cum că în comuna Hăbudu din. 
judeţul nostru Prahova au murit de odată 
zece oameni, cari s'au îmbolnăvit cum e azi 
pela prânz, și-a douazi de dimineaţă se îis- 
prăvise cu ei. Alții s'au bolnăvit deaceiași 
boală a doua zi, dar au scăpat. . E 
„Ne-a mai spus Părintele că copilul lui Ba- 

“dea lon'al Neagului, s'a umflat la gât şi a 
răposat cu toate că i-a dat! mătușa Vișanz 

_"Am vorbit şi de bietul lon al Cârstinei, — 
Dumnezeu să”l ierte! — pe care ăţi fi au- 

:zit că l-a tăiat doctorul, după plângerea ce 
a făcut la Tribunal nevasta lui, și a găsit în 
el argint-viu, pe care i--l dase vraciul dela - 
Urleta, și din care pricină a şi murit. - | 
„Ne-am adus aminte, asemenea și de Stoi-. 
ca Pârcălabu, căruiă, ştiţi cu toţii că, după 
ce a făcut pe mâini, pe piept, pe gât și pe 
față un fel de roșață urâtă, a începuta-i 
se jupui şi a i se crăpă pielea, pânăcând. 
dupăcum ştiţi, îndemnat de Necuraţul sa 
spânzurat. Domnul Primar ne-a mai spus de -, 
o cumnată a dumnealui, logofeteasa Voichiţa 
care trăește în: Mărpinenii-Pârliţi ; ce a” mat 
pățit, sărmâna ! Mulţi din d-voastră o cu-- 

= A
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> noaşteţi de astăvară, când venise aici - la ru: 
de, cu trei băeţi și o fetiță, nişte pepeni de 
copii. Ei bine, toţi “i--au murit! Se lăţise 

“în sat'boala cea rea, chemată Scailatină — 
un fel de vărsat cu gâlci — şi s?a bolnăvit 
întâiu copilul cel mare al logofetesei. Ea, de 
frică să nu-i iă copilul și să-l ducă la casa . 
"unde îi adunase doctorul pe cei cuprinși de 
boala asta, a tăinuit boala și dela copilul 
cel mare s'au bolnăvit și cei mai mici. Nici 
o 'săptămână nu a trecut; şi toţi ?i-au murit, 
rămânând biata logofeteasă singură cuc, vai 
de ea! Numai necazuri și belele se tin de 
capul zi. Mai an îi muri bărbatul, tot de.o 
“boală năprasnică, Veneă. asudat, logofătul 
Pandele, dela o fâneaţă unde aveă „oameni 

“la' toasă. Pela jumătatea drumului, s?a oprit 
“lângă moara lui “Tache Ungureanu, sub îni-- . 

- ște sălcii, pe iarbă. Dar n'a băgat de seaină 
"și. — după cât se spune în sat —:S 'a aşezat 
tocmai pe o sforiște, unde jucascră lelele. 
Când s'a sculat de acolo eră pociț, cu.uit. 
picior țeapăn. L'a căutat sărmăna 'logofetea- | 
să. cu fel -de fel de descântece, i-a dat cu 
zodia şi cu cărțile, ba ?i-a făcut și scăldă-. 
turi vrăjite. chiar de vraciul din Bobolia, dar 
degeaba... Sărmanul om s'a topit ca o lumâ- 
mare, şi după nouă luni nu mai eră! 

“Aţi auzit apoi; că într'o pivaiță veche din 
i curtea caselor boereşti dela Bucov a murit, 
pe neașteptate, un or. Lumea” spune” că ei 
“a intrat în pivniță cu o lumânare aprinsă, - 
„dar “Stafiile au. suflat în lumânare și, au : 

| strâns de gât, lăsându-l inort. Eră Să 'su-. 

po „. ”
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_grume: şi pe “alte două slugi, cari se încumeta- 
seră să intre în pivniţă, dacă mar ! fi ieşit 
“în, grabă. Preotul satului, chemat să citea- 
„„scă rugăciuni pentru mort, nu a intrat înă- 
“untru, pânăcând “măi, întâi. nu. â- deschis u- 

“ şile: şi ferestrele pivniţii, ca să.aibă ziceau 
- oamenii, peunde fugi. Stafiile..S'a mirat tot 

satul, ce: să caute Stafiile. în pivni ţa. boerea- 
"scă, când mai înainte nu erau ; căci: numai de 

20. săptămână băgase boerul în pivriiță, şeapte - 
i buţi. cu must -dulce ds, vin, şi. biata slugă. 

„se: dusese” să” vadă dacă nu Cuinvă “mustul 
„fierbând să iasă, afară din vase. | 

--Din toate câte” am 'vorbit cu . Pirinisle şi - 
„ch, d. Primar, una şi. bună am hotărit:. a- 
"dică, astăzi ori cu ori Părintele, să „vorbim 
„aici de un rău ce se vede cam des 
“şi, fără. supărare "Chiar la unii dintre di-voa- 
stră. Acel rău, este că noi nu am înţeles încă, 
ce greşeală mare facem, când, înloc. „Să a- 
ergăm la doctor în cazuri de boală, ne du- 
cei la babe descântătoare şi, la' vrăjitori. 

3 "Fraţi săteni, 

“Multe licriiri frumoase, “bune şi folositoa- 
re am făcut noi împreună, decând ani înce- 
put adunările acestea în zile de sărbători. -Eu 

„ și cu, Părintele wam citit din, cărți, sau vam 
= „Spus ceiace am citit noi mai. înainte ; D--voas- 

„tră ați înţeles şi ați ascultat, și, cu toți ne-. 
am legat să facem” numai ce. e. bine. a. staţi 

și ascultaţi-riiă : și acum, şi: dupăce” veți auzi 
e
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ceiace vă voiu spune, să hotărim' şi să ne le- .“ 
_găm cu toţii, ce trebue să facem pe. viitor .. 
din cele ce vom prinde la minte astăzi... .. 

Spuneam -adineauri că o maşină poațe să lu= 
creze puriată chiar de un om care nu-i cunoa-" 
ște: bine. părţile ce o 'alcătuesc, şi mai ales 
pe; acelea cari: nu se-văd'; dar, îndatăce ma: 
şina S'a stricat. ori a. început să se: strice, 
trebue chemat numai decât meșterul, care ştie 

„bine „părţile. ce' o -alcătuesc, ca. s%o dragă. 
Dacă înloc de meșter vom chemă tin cârpaciu,: . 

* 

aceasta nu numai. că nu va. drege maşina, dar Ra 
“încă 0 va stricăşi maizău, *: cc 

Maşina cea mai. scumpă, frați săteni şi cu. 
: care trebue să. umblăm. cu multă băgare de : 

"nu cunosc părțile din care e alcătuit corpul: 

seamă, este corpul. nostru,. Mulţi. foarte mulți 

omului. El se aseamănă cu. 6 mașină desă- 
vârșită. Ai umblat cu ea bine,.o ai. N'ai păs- | 
trat0, o pierzi. Şi când aceastii maşină sa: 

„stricat. ori s'a tocit, trebue chemat adevăra- 
“tul meșter ca: s?o dreagă, .pecât va fi cu pu- . 

-. tinţă, ori cel'puțin Să mai întârzie nimicirea 

AI 

ei. Meşterul corpului omenesc este numaidoc- 
torul. Doctorii sunt. oameni. încercaţi,. cari în-- 

„aţă cel puţin câte .16 ani, și dupăce au a- 

p: 

„corpul oniului, și multe au aflat! Din neno- 

juns să cunoască bine toate 'boalele și vin- . 
„decarea lor.și:să ştie cum sfau toate mărun= 
taile. în om, numai 'atunci câpătă dreptul de a 
viridecă boalele. . Ea 

„ Trebue să ştiţi că, de multe mii de ani oa-. 
menii învățați, adică. doctori iscusiţi, se lup- 
tă să afle câte şi mai. câte. doctorii pentru 

16 Da 
i 

N
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-ocire, pelângă doctori "mai sunt babe/e şi vra- . . 

„ci, cari se prefac că ştiu a lecui dar.ei nu 

_ cunose'nici părţile corpului omenesc, nici fe- 

„dul boalelor, i -aşă ne “fac rău .înloc de” 

“bine, e 

„Adică ce pot să știe babele? Au umblat ele . 

' * tumea; ca să vadă fel.de fel de boale și de 

- întâmplări ?. Citesc ele: cărțile în care scriu 

- untrul omului, ca: doctorii? Cunosc ele .toa-, 
te doctoriile din spiţărie, care la ce e bună? - 

doctorii tot ce-au învăţat și-au.aflat ci, de: 

suie şi de mii de ani? Cunosc ele ce e înă- - 

"+ Cine credeți. d-voastră că -a lăsat fără pi; 

cior -pe' Ghiţă al.'Floarei? Babele și. vracii cu 

- descântecele și:cu oblojelile-lor! Pe el îl . 
rosese o cismă la picior, venind dela Ploieşti. 

Sa. făcut'o bubă, inică la început. Din cauza 

: mecurăţeniei, ea s'a întins. Babele Pau învă-. 

at să pună uritură râncedă de porc. Untura. 

“a mai adăugat murdăria, şi buba. s'a lărgit 

7 

“şi a început a putrezi. - Dacă d. Primar şi 

cu. Părintele nu trimeteau pe Ghiţă al Floa- - 

rei la spital, în Câmpina el azi nu' ar mai fil. 

„. Doetorii i-au tăiăt: piciorul din genunchiu, 

ca -să' oprească” putreziciunea dea trece - în 

“sus; căci carnea: omenească, când începe a. 

putrezi, ca. şi la un măr nu'se poâte opri 

* decât tăind: şi aruncând partea” putredă. Dacă 

el se duceă din capul locului ja doctor, n'ar 

aveă azi un. picior. tăiat, -nici. nu -ar.fi chel- 

tuit bietul om cât a cheltuit: - 
: Oamenii: cari s'au îmbolnăvit la Hăbud 

mâncaseră niște ciuperci otrăvitoare, şi în loc 

„să cheme repede doctorul, s'au apucat să fa- 
! .. 

a



“scăpau cu toţii:dela moarte. 

Ido 

" că ce au zis babele, adică. să beă” apă ides- | 
cântată de plecate şi de deochi. In apă babele 

“au pus şi cărbuni cu spuză. Tocmai: astea 
„le-au grăbit moartea. Când a văzut Primarul 

„„. această nenorocire a chemat în grabă.pe doc- - 
„tor, Pânăla' sosirea lui, sau mai bolnăvit 4 
inşi, cari mâncaseră tot din'acele ciuperci. Doc- , 

- - torul le-a dat doctorii ca să verse și i-a scă- _: 
i pat de moarte. Despre. ceilalți, el a. spus că 

"au “murit fiindcă n'a știut nimeni -să: le.deă  : 
cevă ca să' verse, îndată ce i-au apucat dure- 
rile de stomac. 'Apa pe care le-au dat-o babele . 
le-a făcut; rău, iar spuza le-a strâns stoma-. 
cul-şi mau putut vărsă. Dacă ei în loc de 3 

"„alergă la descântece, ar fi chemat doctorul - 
4 

--. Copilul lui Badea Ion al: Neagului ăcise la. 
- gât şi făcuse gâlci. 'Mătuza Vişâna i-a. dat. | 
“cu «legetul în gât și apăsând tare -i:a sgâriat: 

„ gâtlejul, căci ea aveă şi unghiile 'netăiate şi 
mâna 'murdară, lucru care a făcut ca. gâtle-' 
jul să: se umile și copilul să. moară! .căci ma 

- torul, Badea Ion al Neagiului. aveă și astăzi .. 
copil. îi i Sa 
„Ion al Cârstinei, care eră bolnav. de supă -: 
rare, S'a dus la vraciul dela Urleta. Acesta-i 
i-a dat argint viu. mult să-l înghiţă. Argintil 

+ 7 

„mai putut răsuflă, Dacă. ar fi chemat .doc- .. 

viu fiind o otravă, nenorocitul. a murit., luţe» - 
_. legeţi prea bine că dacă el-sar fi arătat. la 

doctor, acesta i-ar fi dat altă doctiorie şi l-ar Na 
3 fi scăpat de boală, și 'femeea nu i-ar fi rămas 
So pe CrUMUri e 

„.... Stoica Pârcălabu sa bolnăvit de junnială .. 

)



şi a murit, nu din pricina Necuratului ci pen- 
trucă'a' mâncat! 'vreme îndelungată mălaiu 

„stricat, EI. sărmanul :aveă obiceiul de a cu- 
lege totdeauna porumbul crud, îl puneă gră- 

-madă în pod de se încingeă, din care pricină 

mămăliga 'ce-o mâncă eră totdeauna amară şi, | 

cu miros ide. mucegaiu. Dacă ar fi întrebat. 
doctorul, decâiid i:s'a ârătat întâiu boala, el 
ar fiscăpat de moarte: . NS 

___* Copiii cumnatei d-lui Primar-au murit toţi 

"din pricină că mamă lor nu spusese 'docto- 

rului îndatăce:s'a bolnăvit cel mare, ca să-l 

- despartă de cei sănătoşi. Ei s'au: dus repede, 

- unul după altul, fiindcă o babă i-a înfăşurat. 

“în câteo cârpă: muiătă în zeamă. de varză şi 

le-a dat.să beă oțet cu 'âpă. Când a: aflat 

„doctorul de'aceasta, .eră preă târziu. Sărma-. - 

nă mamă i-a îngropat doi. câte doi., II 

“ Bărbatul. logofetesei Voichiţa a 'murit, nu. 

luat din.lele, ci pentrucă,: fiind asudat, a stat 

să se odihnească. în 'inarginea “iazului, unde 
:: eră preă răcoare.  'Răcind rău, a rămas cu 

“piciorul” înţepenit.: EI,: în. loc. să: meargă la . 

„doctor Sa dus“la babe, și babele i-au pus - 

capul. dele nici mau fost, nici, nu sunt, 

““Sluga boerului din Bucov a 'murit nu strâns 

; de gât de Stații, ci înăbușit de tăria ce ie 

" şise 'din fierberea mustului; din 'vase.. Când. 

s'a dus preotul: să citească celui mort, el ca 

un oi învățat şi 'priceput a deschis: mai îri- 

'. tâiu iferestrele pivniţii. şi uşile, nu pentruca 

să fugă. Stafiile, căci Stafii 'nu. sunt pe pă- - 
mânt, ci ca' să iasă tăria 'omoritoare ce se: 

-strânsese în pivniță, din căuza fierberii mus- 

?
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“tatui, pe tipul: “cât: fusese: încuiată. şi: cu fe-. 
restrele închise, ,:. „iii tie tip iu 
“Acum ați înţeles, oameni: 'buni ce: trebue să . 

| faceţi: deaci:înainte.-: Precum! cândni se: Stri- 
că o maşină *chemăm pe. meșterul. "adevărat, . 
„tot așă când. se bolnăveşte: corpul: ori o'parte -: 
„a lui, avem! cea: mai:mare' nevoe :să alergăm 

la meşterul corpului omenesc, care: este doc- 
forul, a ien 

- Pentruca Să nu avem insă. preă: des:.nevoe -.- 
„de 'a-chemă. doctorul, să căutăm a:ne: păstră 
“sănătatea, “Totuși, nuc de prisos. săvă rea- : 
„mintesc «cele .ce v?am spus mai înainte; adi-. - 
că: Să “fim: totdeauna curaţi atât. la: “trup cât 

„şi la îmbrăcăminte. ;Să ne. ferim:de răceală. Să: . 
fim. totdeauna :îmbrăcați - potrivit cu timpul. 
Să trăim în aer curat. Să: ne: păzim de umeze- 
ală. şi de'case întunecoase: făcându-ne, locu: 
inţe uscate. şi cu destulă lumină. Să'ne;hrănim. 
bine..Să:nu' mâricăm niciodată mălaiu muced 
şi stricat. Să .muncim imereu,: dar cu tumpăt. | 
Să me: ferim: de: băuturile: 'spirtoase, cari. în- 

„tunecă. imintea.-și :slăbănogese corpul. Să-beim. : 
numai apă: curată,: dar:niciodată când" suntem 
asudaţi şiprea osteniţi: Apă'e lăsată: de Dum= 
nezeu; ca cea niai'sănătoasă băutură! o.i-l 

:O zicătoare: românească ;spune :',.Sănătatea, | 
este cea mai mare avuţie”?. Să avem totdeauna, i 
în minte această! zicătoare: și:să ne. îngrijimi! a 

„ne păstră sănătatea, căci omul'sănătos: e. des. 
„ toinic pentru muncă şi mulțumit de viață, 

! îşi poate. îndeplini. mai bine datoriile ce Arzi 
în lume, îi place să trăiască şi este totdeauna RI 
vioiu, , sprinten și” Voios,. a Sti
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Dacă însă, cu toate aceste îngrijiri | 'se în. 
tâmplă să ne îmbolnăvim, fie din pricini ne - 

cunoscute d-voastră, căpătând. boale rele ca: - 
 anghina, vărsatul. scarlatina Sau ruja, junghiul 

sau cuțitul, lingoarea. sau tifosul, gă/binarea, 
| frigurile, tusea măgărească şi altele fie din . 
pricini cunoscute, precum. sunt boalele: da- 
'Macul,: turbarea “mușcătura şerpilor şi altele 

Da multe, să nu mai alergăm la descântece: la. 
vrăjitorii, la: oblojeli .şi. la babe cari cu cre 

*. dinţele” lor deşarte ne înșeală, spunându-ne 
că .avem lipitură sau sinep,: că ne-a făcut cu-.. 

- tare sau cutare 'cevă,.că ne-a luat din /efe că 
i ne-a prins, din devânt, că ne-a pus cuțitele, a 

"Că ne-a dat cinevă argint viu, pe care apoi ne 
„învaţă să-l scoatem înghițind tot argint: viu - | 

” “şi -otrăvindu-ne astfel sângele, ci să alergăm 
la“ singurul: mântuitor pe care îl putem aveă | . 
în asemenea împrejurări, la doctor. 

„Să me legăm. dar că, pe viitor vom fugi de. 
vrăji, de: descântece farmece şi altele, și. că, 

„ la nevoie, von! chemă doctorul din apropiere. 
“ Făcând astfel, nu vomi mai aveă'” așă de. mulți 
* orbi, şchiopi 'ologi, nu vom: mai auzi că cu- 

| tare” femee. a murit din pricină, că a băut de- 

„la o babă niște buruieni ca să facă copii sau 

„ca'să nu mai facă, mu vom. mai aveă atâtea 

morţi neaşteptate, ci vom încercă- mai puţine 

„» pierderi de fiinţe scumpe nouă și prinurmare 
„mai i puţine dureri! ; i | 

  

N, ?
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„>. bmportanța Băncilor sătești 
îî de Preotul”. Molseszu,- înv. în Chirogi, ltov. 

- Imi. pare foarte bine că miă âflu astăzi ia-- 
“răşi în mijlocul d-voastră. Vă aduceţi aminte,,: 
că -mai acum un an, am mai venit noi învăță- 
torii pe aici! Ştiu că atunci v?a vorbit d, în- . 

vățător, Pavelescu despre grădinele -de zar- i 
zavat. Și vedeţi, bucuria mea nu este atât.că” 
mă aflu în mijlocul d-voastră,-ci mai muli că - - 
aţi ascultat poveţele. date.: Dupăcât băgai de o 

„- seamă. când intrai pe linia satului, la multe . . 
din curțile d-voastră: văzui și câteo mică gră- 
dină de zarzavat”; sfaturile date atunci au! - 

"fost cu folos., . e er 
“Părintele Dumitrescu -de aici, ba chiar și - 
d-l învăţător al d-voastră, mă încredințează ': 

” cum că aproape 150 sau 200, adică mai: mult 
de. jumătate, aţi, cultivat anul trecut -ceapă | 
usturoi, cartofi 'pătlăgele ro;ii, castraveți, do- 
vlecei și altele. Am mare nădejde 'că toţi veţi. 
„face așă. Uite, neica Dumitru Pătraşcu pe. 
care-l cunosc demult, mi-a. spus că:n'a pus: 
astă vară zarzavat și .că acum îi pare-rău de 
tot, căci a plătit o grămadă de bani pe cea-
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pă, usturoi cartofi, varză și ce i-a mai tr.- 
buit. Dar s'a jurat că la vara viitoare nu- se * 

wa mai.lăsă așă, măcar să fie 'ce ar îi ! Spune, 
"= mneică Dumitre, e adevărat ce-am spus? U- 

nii' dintre d-voastră îmi spuseră mai: înainte 
„-- de a intră aci, că ar fi făcut şi dânşii grădină, 

«dar mau avut curtea îngrădită, Cred că și a-: 

-* “ceştia, văzând câştigul celor dintâi. până să- 

“şi facă o grădiniță lângă casă vor puteă --zae . 
“câte cevă zarzavaturi pe locurile din câmp, - 
căci acolo nu le mai strică-pasările, nti vitele. - 

nu nimic. Astfel, vom ajunge ct timpul Să nu 
nai dăm mălaiul, porumbul. grâul, ba: chiar 

“si gologanii noștri, câștigați. cu multă trudă 
şi nevoi, Bulgarilor 'zarzavagii. pentru 2—3 

„-%ire de ceapă ori.de usturoiu: ci. va.rămâncă 
pământul românesc să fie muncit de noi Ra- 

„* mânii şi câștigul va fi total Românilor. Cum -. 
zisei, îmi pare bine pentru aceasta întocmai 

- ca' unui părinte, care dupăce şi-a căpătuit:co- 

"--. piii, când "vine. să-i mai vază, îi află din ce 
în, ce mai îndestulaţi și cu mai puţină grijă 

pentru viitor. 
„Acei cari mau grădini pelângă casă spuseră, 

că mau-avut parale să-și cumpere nuele ori 

scânduri pentru împrejmuitul grădinii, şi al: 
"ţii din d-voastră vor fi având câte alte nevoi . 
cari numai'cu parale se pot înlătură ! In ve- 
dersa acestora cu am să vă vorbesc azi des- 

pre: „Un leac contra sărăciei”. Ei! ce ziceţi 

"- d-voastră, dacă am 'puteă află leacul acesta, 
“war fi bun? Eu cred că toți sar bucură, Dar 
“îă, imai adunaţi-vă: pelângă. minc şi fiţi cu 
Muare aminte, i



"Era odată tun. Neatţ foarte învățat şi-cu- 
„multă minte -(Franclin) — dar vedeţi d-voa- .: 
stră. multe am mai luat noi dela Nemţii îș-. 

„_tia, ba plug, de “fier ba maşini de secerat, 
. de treerat, ba morile de-foc. şi câte altele/B 

“bine deci ca să luăm şi sfâturi, când" sunt . 
bune şi ne folosesc — şi toată lumea îl ştiă - 

a pe -acest'om și, foarte. mulţi se: duceau 'la 
el, ca să-i .ceară sfatul pe care” el îl dă Ru 
multă plăcere... 
EL trecând odată pe uliţă văz ia primă: 

rie lume multă. Când'sei duse acolo, ce să 
fie? Se: vindeă prin licitație averea unui' om 
care nu plătise o datorie. Cum îl văzură oaime-, : 
nii se făcură roată în jurul lui! şi îl rugară 
să-i înveţe .cum să scape ei de cămătărul sa- 
tului, adică de “omul care . dase. banii celui 
căruia i se vindeă averea,.„că ziceau ei, câtă 
dobândă a dat acest om, întrece de 10 şi de 

20. 

-” 

20 ori poate -capttele și tot nu' s'a putut să - 
„ scape”, Ba unii ziceau că sunt în stare să-l : 
:“gonească afară din sat, ba să-l, Sugrume. pe. 

- acest cămătar' nemilos, care caută 'să le 'vân- 
dă până şi: copiii. “pentru o datorie cât de - 
mică. Invăţatul îi linişti şi, 16. zise cu vorbe: 
frumoase: „+Nuş oameni buni ! P> Să nu faceţi” 
una ca asta, căci acel -oti: care dă banii că, 

- împrumut, nici: nu ţi-a: dat banii cu sila "nici 
nu-te-a tras- de mânecă să iei dela el cu îm- 
prumut, ci: 'tu' singur te-ai dus şi i-ai ce- |. 
rut. Singur te-ai îndatorat să plăteşti cât ţi-a . 
cerut el. Ar fi foarte urât şi: necuviincios,- ba : 
aţi cădeă şi la grea răspundere şi Pe sepsă, 
„dacă a-ţi face una ca. aceia „ce ziserăţi. 

i
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tarul, ci dupăcum. vă spusei mai: înainte voi 
sunteţi de. vină. „Peritrucă o. parte. din! câş- 

„_„tigul şi averea noastră .se: pierde cu. risipa, 
altă parte din pricina lenei, alta din. neghid-. 

„ bia “noastră; și cinci părți. se pierd numai din. * 
nepriceperea şi neştiinţa, noastră”?, „Asă a Yor- 
bit învățatul acela:. 

Auzirăţi: d-voastră, dar 'căte părți se pierd 
din mepriceperea. și meștiința. noastră ?. Vedeţi 

„ce mare dușman, al nostru este neș eștiinţa ? Tă, 
„să: 'vi-o arăt așă. înaintea , ochilor. ” Ce! ar. 
„face. “fiecare din noi. când, Doamne! fereşte .. 

„ me-ar muri un'bou? Ar luă altul. Dar cu ce? 
„ Parale nu. sunt: Apoi, să trăiască: chir Pa- 
_maiot, chir Sotirache, ba, Penciu, —  negus- 
"tori, “fie de aici. din Sat. fie. din. Oraș . — au 
„ei parale ! Și. ce: oamerii buni ? Cum te. duci. 
la. ei, nu zic că mau. ci numai decât scot şi- 

ai dau cât! ceri.. Ba -te.şi cinstesc, îți vorbesc 

- e 

frumos !..Te bagă în casa lor şi: te primesc de 
ţi-e, mai mare, dragul. Ce. vulpoi ! Bine înțeles 

 „Ascultați-miă însă . pe. mine.  Pricina” că vi. 
- se vinde averea. pentru datorii, nu este cămă . 

însă că, dacă iei de undevă: trebue să înapo- | 
ezi, căci'altfel mu mai. găseşti altă dată.. Şi 
dacă iei de pildă 100 lei la Ianuarie ca Să-i: 

„dai: la rapiţă, adică la.1 Iunie .nu dâi așă 
" dobândă mare: iaca, 20 lei la sută .pe lună. 
Dacă iei. „mai “dinainte, atunci . dai! ceva mai 
mult, adică. 30 lei. la pol pe lună şi unii mai 

„ ai-locului- îți iau când te văd la. nevoe şi 40 
lei la: pol pe lună. Sunt însă unii -haramini. 
de. tot, -preă săpitori. „Aceștiă iau 50. lei la 
napoleon pe. ună, .



_la.să stăm şi noi niţel, iubiţilor şi să le 
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“cani facem socoteala, să vedem pe acești buni . - 
„ megustoraşi care îşi fac parale. şi-şi cumpără 

„.. moşii, cam ce dobândă ne'iau ? Să vorbim de 
„cei.dintâi. 'Am zis că iei 100 de lei la lanua-, - - 

rie şi te obligi să-i-dai la Iunie. — la rapiţă 
„+ — adică ţii banii lunile Ianuarie, ' Februarie" 

»- . Martie; Aprilie 'și Mai: 5 luni. Acum să ve- 
vedem 100 lei câți poli are? 5. poli. Dacă , 

- “ numai. la un pol dai 2 lei pe lună, la:5 vei 
"dă de 2X5 adică 10 .lei. Aceştia într'o- lună. 
„In 5 luni d-ta dai 5X10=50 Iei. Prin -urmare. 

” în 5 luni d-ta dai 100 Iei cu care te-ai împru-! - * - 
„_” «mutat şi mai dai încă 50 lei pedeasupra.. Da- ME 

„că ai.dă peste un an banii, apoi atunci-vine 
“aşă:-1 pol aduce 2 Iei pe lună, 5 vor'aduce , 

10; în-12 luni va trebui să dai de 12 ori - 
„câte 10 sau '12X10=+120..Adică, vedeţi d-voa- - . 
„stră, peste suta de lei pe. care trebue să'o : 

dai înapoi neştirbită, mai dai încă::120 lei... 
Această mare:camătă şi dobândă o dai când -. - 

«găseşti. omul lui D-zeu, de-ţi.iă numai 2. lei 
“ta-napoleon pe: lună ; dar când te învoieşte-cu * 

„ Sleilamapoleonpe lună, atunci dai pedeasupra... 
„180 lei: Când e cu 4. lei atunci dai 240 lei, 
„şi. când este cu 5, lei, atunci este afară din 

bașcă, pentrucă trebue să dai pelângă 100 - 
„lei capetele cu care te-ai împrumutat, alţi 300.. | 

lei dobânzi. ! Adică plătești numai dobândă | 
de trei ori mai mult.decât ţi-a dat el cu îm-., | 
prumut.. ilar. după. legea țării dobânda cea 

_ dreaptă e dela 5 până 'la.:10 ilei pe-an la | DE 

- 100. ide lei. “Ei, oafneni buni . 10 lei şi 300, . 

a e p “au netot una, - ra
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„Dar sint! alţi vălpoi de aceștia care . ză- 
păcesc întraltfel pe. bietul: om. Ei zic: „.Uite,: 

eu nuumblu cu atâția lei. pe': lună dobândă | 
"fa pol: “eu “iau: puțin, iau. 'cu paraua., lacă: 
“cer.numai cinci.parale pe săptămâă lo leu. Cin- . 

„ci: parală, nimica. toată P? lar omul crede, că -- 
într'adevăr e nimica toată. i, i 
"la să-i vedem. și pe. aceştia ! Dacă 'îă 5 pa-..: 

i iale pe săptămână, iă!:20 ide bani la: deu pe lu- 
n nă, In. 12. luni:vor fi: de .12'ori! câte, 2 -golo- . 

" gani, adică 2:lei şi 40 de bani ; dar punând - 
:» . Ta'socoteală că anul are mai “mult de 48: săp- 

- tămâni, adică 52 :fac,vre-o :2 ei şi '60 de bani 

E
a
 

„cui -productele. Adică tocmeşti : productele de. 

Ja: leu, sau la'.100; lei va: fi cam '260 lei. Ce 
ăi ziceti oameni „buni ?: „Aceştia: sunt. mai breji .. 

- decât ceilalţi.?: Tot așă: sunt” toţi. Toţi fierb | 
în acelaş Cazan. 7 tt ii 

“Alteori. însă: nu plătiţi așă,. ci: vă : învoiţi 

“cu “toamnă: —- „Ia Noembrie —: când, aduci 

porumbul î în. Sare sau. pătul?. Dacă faci soco- 
-teala, cu cât îi vinzi negustorului : “porumbul 
în Noembrie şi. cu cât îl va vinde el în Apri- 

lie, vezi, că el câștigă tot sută la sută, sau. 
Dan laban; cum .ziceţi d-voastră."Aşa - este că - 

“ tot.acolo: ieșiţi ?:Aşă faceţicu g grâul, cu porum- 
-- Dul, cu rapița cu fasolea şi cil: toate, Câte o- 
dată luați grâu: împrumut. Când? La Martie, 
“Aprilie sau 'Mai, căci: atunci este “munca. Și. 
de...: cu: mămăliga” rece şi,. tineori. goală la . 
muncă nu prea: merge; Dar pâinea e pâine, 

„iai. merge şi: goală. Cum vă. învoiţi însă? 
Peniru „un dublu  decalitru dai 2, Sau: pentru | 

pop
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măreşte. In' loc de un pogon seceri unul şi 
“jumătate, căci vreă: și el:— logofătul adi- 

"că — să câștige cevă, să ajungă şi el pe stă- . 

“pân. Aşă-e şi,cu prașila şi cu: aratul si cu 

“toate.. Din cauză că îți lipseşte odată boul, 
- altădată plugul, altădată tarul. apoi. ari mai 

_ târziu, semeni: mai “târziu seceri mai târziu. 

“îrmpruinută, se înavuţeşte; iar cel ce se îm- 

- ori CU- 

un dublu decalitru mai dai prisos ip. Adică 
dacă dai încă unul dobândă vine sută la'sută 

„în 9 luni şi pe an ar fi 4 sute da sută. Dacă 

n.
 
.:
: 

dai + atunci. vine 200 la sută pe an.. Cine 

se pticopsește și cine rămâne sărac? Cel ce 

piumută, sărăceşte. RE 

Pentru tun pogon de grâu, de secere, vă învoiţi 

cu jurătate preţ, decât v'aţi învoi vara. Pentru. 

răşit asemenea, pentru săpat'tot aşă. Şi dacă 
p : >*P d ? 

_“artiaşă, dupăcum vă învoiți, tot mar fi nimic 

"de: zis,. dar Tucrul -se. schimbă. Când. luați | 

 pogoane-că să le :munciţi pentru. d-voastră, - 

u- dijmă, vi le măsoară mai mici adică, - 

" dupăcum spuneți: singuri le măsoară: cu chi- 

“ logramul, ca' să poață. încăpută mai “mulţi 

“să vă poată: luă havăet la mai mulți ; ori, dacă 

“e în bani, să scoată pogoane. mnai:; multe. şi 

“Alţii, fiindcă maveţi producte,vă vindeţi mun- 
ca voastră. Luaţi bani pentru muncile de vară. 

deci să încaseze și bani mai mulţi. Când mun- 

ciți pentru: datorie, apoi atunci din mila și 

milostivirea logofătului boeresc, pogonul se 

Când, la folos, toamna, ce brumă, iei, dai pe 
ierbărit. Ce”ţi miai rămâne? Nimic. Şi: bagi 
nimicul în pungă !!Incepi iar acea viaţă: nes-,! 

, ov Pa E ia 

isi Be e 
=
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„ fârşită de datorii către ciocoii. şi. negustorii .. „satului şi din. rău în mai -rău, încât. când, „te pomeneşti bătrân, te gândești: Doamne, o, „“pentruce voiu fi trăit eu pe lume.? Ca să mun- 
„ese numai: pentru alții: Vedeţi ! unde: duce, 

"* neștiință ; unde ne duce, nepriceperea ? Bine. 
„a zis acel.om că din cauza neștiinţei noastre 
pierdem. 5' din cele 8 părți: ale câştigului 
NOS, e 

„i: Vedeţi dar, iubiţi săteni : că munciți. cu ne-. "știință, cu, nepricepere, numai pentru negus:" 
torii străini, Greci şi Bulgari şi pentru u-. | 
nii. din arendaşi, dându-vă toată munca toa- 

tă osteneala, “toată. truda ; iar voi rămâneţi 
„Săraci în sapă de lemn. Mâricaţi mămăligă 
goală, căci ouăle. „brânza, smântâna, „laptele, 
le duceţi negustorului, că de... ţi-a făcut bi- 

„ne şi apoi mai trebue omului și altădată ! Ti-a. „făcut bine! “Adică: binele că' te. Iași prost: ca „Săi faci lui avere e 
„Nu wă Spăimântaţi d-voastră de această ur- 
-. gie şi aceste nevoi cesunt pe capul d-voastră ? 

“Eu, să mă credeți mă. îngrozesc și mă mir. 
„ când mă gândesc “că mai aveţi şi-acele 'biete - . “vite în bătătură [o 

„ “Pânăacum,. iubiţi săteni," vam arătat cari | » sunt pricinele sărăciei voastre, de cari s'ar 
„Spăimântă şi cel. mai. mare dușman al nea-.  mului nostru, nu numai. noi învățătorii cari 
„Suntem Români şi: cari suntem: ieşiţi din rân- . durile d-voastră, adică din părinți sătenii .- „Acum. Să vin, iubiţilor 'şi la acel „leac în contra sărăciei ”” pe care cred că-l aștepfați cu 

-:
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gândul ş si cu trupul cun ar zice o Babi vră- 

--jitoare. : 

Cu toţi. ştiţi satul Hotarele”, şi “acolo 

“trăiau oamenii ca Şi. d-voastră, cari. cu câte 

un bun negustoraș” îşi făceau trebuşoarele. | 

Aci trăiă şi, trăește chiar;un Grec, îi zic E. 

Pantazopol. “Oamenii -se. împrumutat la et, 

şi îu. scurt timp. Grecul ajunse bogat de tot, 

“iar ei au rămas în sapă de lemn, pânăcând î în 
„cele din urmă. ajunsese cuțitul la os. de.nu: | 

„stiau ce să mai facă. Grecul le Tuase mun: 

că pe nimic, le luase la mulți. pământurile 

“cu arendă pe câte 10—15.ani prin licitaţie; 
“iar €i erau lucrătorii lui, robii lui - — pe pă za 
mânturile lor. | 

Cum. însă Romârii au avut totdeauna. cfe- * 

- „dință în Dumnezeu și ar lucrat în dreptate, | 
nici Dumnezeu. nu i-a "părăsit pânăla ispră-. 

"vit, ci: când şi când: le-a trimis: câte un.bine- *. 
| “făcător. “Aşă şi Hotăranilor le-a avut de grijă 
şi: mai acum nu an: sau doi le trimise pe în- - 

vățătorul Georgescu; -care : văzând şi: el greu-:. 

"tatea în care trăiau bieţii. ţărani;se umpli de - 
“groază şi gândindu-se. cum ar. puiteă să-i :sca- 

pe din ghiarele acestui cămătar, îi strânse în- 

„tmo'zi la şcoală și le. spuse, că, de voiau Să 

sczpe de Grec, este bine'să' se întovărășea- 

scă cu toţii, să- pună mâna dela mână și nu- 
“mai așă, cu ce vor adună să. se împrumute. 

- ei. între ei. .Prin- acest îndemn de tovărășie, ' 
e „câşligară din două părți: întâi 'că: banii 

». loc: să-i cheltuiască, îi păstrară . și făcură  .. 
eccnoinii, şi al doilea. că în'loc să deă 220 - 

| ui pentru 100, adică în. Joc să, deă. 100 i ici. : 

,
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capetele şi pedeasupra dobândă de 120 lei 
ş. alte ori 240, ba şi 300 Iei peste acea bies- 
temată de sumă cy care se împrumutaseră, 1u.. 

Lă 

"îmaj: dădură decât 100. lei capetele și 10, iei! 
întrun an de zile dobânzi. Pelângă. aceasta ” 
înloc să-şi. vândă pcrumbul încă pecând eră 

„tot în ţarcul -lui spre păstrâre; înloc « să-şi 
- vândă. grâul de. verds, orzul; fasolea, viiuil, -- 

„.„. — căci Hotătanii au vii “multe, — 'pecâte un 
„preţ. de nimic, le păstrară pe toate, și le vân- 
dură la timp, și cu. preţ bun, aşa. încât câş- 

 tigurile rămaseră ale lor, şi Ja. urma urmei 
» chiar dobânda eră tot a lor, căci ei depuseră . 
banii la tovărăşie. - - 
„Ce mare câştig; este dintro 'asemenea to=" 

„ vărăşie | Mai ascultați. să vă spun cum vorbeă 
„ odată Pavel Gheorghe din. Hotare despre a- 
ceastă tovărăşie. Astă toamnă" fusei la Bu- 

- curești după oarecare. trebuințe, și. dând prin 
piața de peşte, găsii pe Pavel Gheorghe şi l-am - 
rugat ca. să mă ia și pe mine în căruță. Pe - 

„ drum, am- vorbit multe și a venit voarba şi 
„ de învățătorul lor. Ştiţi ce mi-a spus? „„Părin- 
„ste! Cred că în: toată ţara nu se găseşte ase- 
„„menea învăţător | Să-i.deă” Dumnezeu sănă- .. 

“vsstate, că bun om mai-e! Cum neică -Pavele? - - - 
„xl întrebai eu. Apoi să vezi ! Mai acum un 
“sân aveam şi:eu în casa mea vre-o 10 sauj: 

* 412 poli, bani. munciţi, şi din' întâmplare mi 
- „s'a .bolnăvit 'un -copil de vre-o 14 ani —,. 

„_sscare Sa şi.prăpădit. Cu boala copilului; pe 

"tot, an cheltuit paralele. 

N 
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„În primăvară. amr ieşit şi eu la plug In 

„la doctor, cu' doctorii, cu îngropăciunea, Cu -



„câtevă zile am și isprăvit ogorul: Acum mu. 

„mai aveam de'lucru pânăla arătură (semă- 
„natul) porumbului. Ședeam. cu. mâinele în. 

- sân. Casa însă cere cheltuială, cere gaz, chi- - 

“„brit, săpun, orez şi câte nu trebue la oca-. ... 

să? Mă uitam cu jind la. vecinii” mei care în- .. - 

„Cărcau peşte să-l ducă la Bucureşti şi îmi. 

__“veneă. să “iau câmpii. Aşi. fi încărcat şi eu, |. 

„dar 'n'aveam roate bune. la - căruţă. Intro... 

„Duminecă, tot gândindu-mă, am plecat de-.:. 

„. acasă 'să fac ce-oi. face, să-mi fac “roatele : 

„şi să m'apuc de lucru, .. i EI A 

“. „Pe drum am zis: Ei! iar'mă duc la ho- 

jul de: Grec; iar mă daţi dator lui. Tot mer- 

„gând așă, până să ajung la. Grec, mi-am a- - 

- „dus aminte că. învățătorul: a făcut o tovără- 

_„şie şi că: dă bani cu. împrumut. Ce. au zis 
„eu ? Mă duc şi eu să încerc. Mi-o da și mie? 

„Căci eu nu eram băgat în tovărășia aceia. - 

. Cum m'am dus şi i-am spus, știindu-mă că 

 "inu'surnt cârcotaş, mi-a şi dat'50 de eicât. 
* „i-am cerut. Eu' ani făgăduit că-i voi dă-cel 

„mult într7o lună; iar “dânsul: mi-a: dat ră-. 

„gaz: 2 luni. Cum luai banii fuga băiete, la 

„Vasile Gheorghe, rotarul. din Budești, 'dân-. 

„du-i: 40' Iei pe roate, şi cu. 10 lei. le legai, 

-. căci le-am -pus, șina depe cele vechi. Peşte se. 

prindeă' mereu. Incărcai - în săptămâna aceia |. 

„de 2 ori.. Fiecare călătorie ni se:plăteă tot. -- - 

„cu câte un pol. A: doua săptămână iar încăr- -- 
„cai. Așă că după-vre:o''15 zile venii: cu ba- | 

„mii la d-l învățător şi-i dădui, Şi când/la, 
„dobândă ce să vezi? Am dat numai 85 de 
„bani:- M'am crucitde- asta t.Acurm cezici, Pă:



O 
„ „inte, mam eu dreptul să zic că învățătorul. 

„ „nostru este: cel mai bun din toți ? De-atun- . 
"ci m'am: făcut şi eu tovarăș cu 'dânșii şi am . 
„lăsat şi voi lăsă cu limbă de moarte ca toţii 
„Copiii mei. Să 'se; unească la acest fel de to-- 

" „vărăşie. Dacă aș fi luat bani dela Grec, cât. 
1. „gândești că eram să, dau ?, Poate naș fi-dat-- 
îndoit, că am dat curând; dar trebuiă. să-i: 
. „ac o.călătorie la București, când. eră dru- : 

- „smul'“mai greu. Căci pe drum bun i% oameni și le plătește drumul cu 12—15 [ei ; iar pe Si 
„i .xpsVremea .rea, când trebue să plătească 20 

„sau::25 lei, aş fi fost nevoit să mă duc eu 
«pentru dobânda celor 50 lei ce mi-au. îre- 
„buit?: pu Da De 

„ “Acum'să facem socoteala, cât eră să:.plă-; 
„:"tească. Paul Gheorghe ca dobândă ? Dacă. i- am sotofi chiria numâi 15 lei, dobânda la 50 

“lei.în-2 luni: (deşi el a răspuns ,bariii într'o. 
„i lună cel mult) 'la -100 Iei eră: să fie-30 lei “în “2 luni. In 12 luni eră să fie. de 180 lei. -. - 

Adică 180 lei. la. sută pe an. Dar. dacă a 
„luat dela tovărăşie. banii, a. plătiț pentru 2. 4 

luni $5'bani. Dacă ar fi luat 100 .lei ră să 
plătească 35 bani pe:o lună gau. 1 leu 70: | 

-„ bani pe'2 luni, şi însfârșit. 10 lei întrun aa, 
Un om care'ar luă 10 lei, întrun an ar plăti "1 singur leu dobândă. Dacă de: pildă:ar luă „30. lei, pe o lună ar dă dobândă numai .25 
bani. Pentru: 2. luni 50 :bani, Pentru 3 luni „25, bani. Pentru 4 luni. 1.leu, pentru 5 luni . | 1 leu 25, pentru 6 luni.1: leu :50 Şi pentru inan 
3 lei. N?ar fi însă pentru '30 lei alţi 30, sau - 

"Pentru 30 lei în. 3—4 luni o chilă ide porumb, . 

. p. 
so
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“Sau, de mai cu toamnă mar fi pentru 30 | 
lei. chilă de grâu., Și 'dacă ai..aveă „nevoie: 
să-ți cumperi” boi... ai-da la bancă o mică do- 
bândă ; iar la cămătar dădeai până şi cămașa. 

“şi tot.nu scăpai, ba băgai şi copiii Tobi. | 
" “Acum ce .ziceţii'd-voastră, nu ar fi o to- 

” vărăşie de aceasta un leac contra sărăciei? ? 
“Eu aşă zicşi "cred; că şi (d-voastră. veţi, îi de 

„ părerea mea. Să vă uniţi.dar cu toții şi să prin- 
"___ deţi şi d-voastră âceastă: doctorie,. care var - 

„feri de'a.vă vinde grâul, porumbul 'vacaş 
viţelul, şi munca braţelor” ba şi bucătura de-. 

“la gura copiilor, casă: întâmpinați: o nevoe: 
„ „oarecare, să acoperiți o groapă ori cât de. 
-- anică, dar care trebue acoperită. - 

Imi rămâne să vă spun iubiţilor, că peniru 
„acest leac 'nuw trebue burueni „multe. iată. in - 
„ce stă toată minunea.: Dacă vaţi uni d-voa- 

- stră numai 100 de oameni din tot satul acesta 
şi aţi pune. numai câte un leu .pe'lună, a- 

dică 12 lei. pe an, aţi. aveă întrun an 12 sute | -. 

"de lei sau '1:200 lei. Acești bani: daţi cu do- . 
bândă de 10 ia sută ar produce la sfârșitul 
anului 120 lei; în total ar E. 1320 lei. În a i 

“mul al II-lea ar fi: 

1320 căpital” vechi 
132 dobânda acestuia: 

„1200 capital nou... 
___120 dobânda capitalului + nou 

mă totalul.



a
 

E ă “Anab a traita | 

“072 capitalul” vechiu 
E 277,20: dobânda! | 
Di 111200, capitalul” nou: .. ai 
.. 12 0, dobâuda: pierit 1 : 
i 4360, 20 totalul. pp 

| "Ag. că în. n timp de: 10, anii aţi p pomeni cu 
un capital de :21, ,000 lei: şi cevă.'Ei! vedeți -. 

 acum.:că omul doar: să vreă şi poate să facă. 
“orice! Vedeţi! așă au făcut Hotăranii de au 

„scăpat.de Pantazopol, "Grecul: lor așă'au fă- 
„cut Grecenii de au scăpat de 'Panaitopol, așă 
au” făcut Criveţenii. şi: au. scăpat de Siropol. E 

“In “felul acesta! s'a. făcut. în toate părţile și 
oamenii au, scăpat. de; aceste : lipitori ale 'sa- _" 
tului, cari: sug sângele şi: sudoarea. Români- 
lor.! Toţi văzut d-voastră cânid' vin, prin sa. 

„te? că încep. întâi să vânză „covrigi, apoi. al 
| "viță şi rahat, în cât momesc copilaș ii și apoi 

ă pentru 3—4. acadele, care nu-l costă cel. mult .: 
_ O:pară (1 ban),-el îă un ou sau cine ştie cât 
E Porumb sau altcevă. ;. ; .;,; 5, 

“Un român nu face aceasta, căci “nui lăsă 
““ imima să înșele pe-frațele său. Trebue însă să 

“deschidem ochii să ne mai luminăm, ca să. 
Nu me mai înșele şi cu aliele. mai mari „pe |
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cari: le-am Sprs 1 mai sus. Vă TOg: dar, “iubiții 

mei, să luaţi în seamă aceste -zise 'ale mele. 

căci le zic din toată inima. „dorindu-vă tot bi- Na 

+ nele. Căutăţi, să scăpaţi singuri de .rele: şi de 

angarale, căci ştiţi d-voastră că o' zicătoare 'ro- 

- “mânească spune așă:. „Cuni: îţi -vei : asterneş 

așă vei dormi”. Şiapoi mâi știți că! altul ite. 

pofteşte . la masă: dacă.ai în: traistă. Incă o- 

„dată vă zic şi vă rog, uniţi-vă „puneţi mână 

dela mână ;. ajutaţi-vă singuri şi astfel veţi 

scăpă de sărăcie şi. de neavere ! RR | 

„Faceţi şi d-voastră aici în sat o bancă 

căci „așă se numesc. aceste tovărăşii: Dela a- * 

cestea să Vă împrumutați, și eu:cred că o să 

faceţi, “căci Românul a căutat întotdeauna să... 

fie ascultător, dar cu atât mai mult. acum. 

"când e vorba de binele lui.: i 

Nu „le-a trebuit Românilor decât un bun 

“conducător şi-au făcut minuni. ASA. s'a: întâm-. 

“plat: pe timpul lui, “Mihai Viteazul, despre ca- 

„re şi. de m'aţi. șă d-voastră, “dar cred că a-: 

„vând copii la şcoală vă Vor spune ei, că nu- ." 

mai curajul şi conducerea cea bună a lui Mi- 

hai. i-a făcut pe o mână de oamehi să birue 

- acea nehumărată hordie de. Turci de cari se 

„ spăimântase” şi tremură lumea întreagă. Şi a-: 

dică de ce m'aș mai duce tocmai la Mihai. ! - - 

Viteazul, când faptele. deacum: 45 de ani, în 
jurul Plemei și în , toată Bulgaria, vă sunt -
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“cunoscut foarte: bine,: unora că” le-aţi văzuț 
şi petrecut, altora. că vi. le-au pus. „Părinţii 
îraţii şi rudele. d-voastră ?. i | 

! „Acum spre a' vă conduce căire aceste tovă- | 
rășii şi bănci, “aveţi nişte buni conducători |: „pe. părintele Dumitrescu: și pe-d-l învăţător. 

: “amândoi de: aici din comună, cari: vă vor ară- 
„tă calea şivă vor conduce către bine. „Nu- 
mai d-voastră să ă vreţi! I N: 

Saga 
„i 

.



- Insemnătatea' cusstirilor. de adulţi . 

„de 6. P.. “Salviu, inv. în Smatţi, Covurtui., 

  

V'am rugat. să "vă. ă adunaţi, astă, seară la 
școală, iubiţi săteni, ca să vă Spun. o veste “ 

bună, şi mă bucur din “toată inima -că aţi a- . 
“lergai în număr aşă .de. „mare la, chepnarea 
noastră, . o 

Văd printre d-voastră mulţi cari au. anvă- - 
- țat câtevă clase la. şcoala. noastră, văd câţivă E 

cari au sfârșit cu bine, toate clasele. Văd în- . 
să mulţi cari nau avut norocul -să înveţe. car- 

- “tAsta -ne “mâhnește. pe. toți. deopotrivă, - 
Da MU: put m învinovăți.pe nimeni: aşă. au 
fost timpurile.. Au fost timpuri grele. pentru - 

- țara npastră,.. când Românul trebiziă să se lup-. 
„te mereu, bă cu Turcul. ba cu Tătarul, ba'cu 
o mulţime: de “alte lifte păgâne ! Au fost tim. 
puri, când carul” aveă două „proțapuri şi Ro- 

, 

mânul stăteă gata să “plece în bejenie, având 
na râșniţa aşezată înapoia carului, ;au' fost. tim- 
___+".puri când: Românul ședeă seara cu ferestrele .. 

n. ăi “astupate. de -frica 'Turcilor, ca să nu se vadă . * 
lumină, iar femeia fierbeă, „bucatele legate € cu. 
at de foarta! alei! . SE .. ai



Ia Acolo, să şti 

lată de, ce nau putut. Românii, să-şi facă 
şcoale multe și bune cum au alte -țări, de 

-„ Sute de ani! Dar timpurile acelea au trecut, 
„că. D-zeu 's'a milostivit și cu noi... Ceiace, 
„ Vremea a: stricat, tot vremea. a venit să drea- 
gă “şi să îndrepteze. A venit vremea ca tot “săteanul român să poată: învăţă cevă carte, | - doar. numai: să „yreă, numai. să aibă. dragoste 
şi' tragere de inimă, căci: de putut ştim noi. 
ce poate Românul când vreă, nu-l întrece al- 
tă nație pe pământ,  . E E 

| + Acum, dragii! mei trebue să ştiţi'că pe a- 
iurea, pela alte naţii de oameni. sătenii. ca și 
orășenii: se adună serile cu toții la Şcoală și: 

„acolo învățătorii le spun tot: ce ştiu ei. de- 
prin cărţi, tot ce cred că le poate fi de folos. 

e omul cât de multă carte, tot nu 
„se depărtează cu totul de şcoală. "Acolo vezi : 
adunându-se la “şcoală tineri cari au ispră-. 

- it învățăturile, dar vreau să-mai înveţe încă . 
“şi alte licruri ;' vezi 'oamenii însuraţi, ba chiar . - 

„şi bătrâni cari: se 'adună seara: la şcoală. ca să - 
” înveţe a citi. :a scrie și a socoti. Lutrătorii . 
ies seara din fabrică şi intră în şcoală. Deaceia . 
„s'a deșteptat lumea aşă mult pe „aiurea,. de- 

. „aceia. au ajuns" străinii să: facă tot: felul de - 
“lucruri minunate, cari: au ajuns. şi pela noi 
„de ne: mirăm. AL drâcului- Nearnţul !, Dea 
colo ne-a venit trenul, telegraful și telefonul 

„cu cari voibiţi astăzi şi. d-voastră și de care 
Vă 'minunaţi atâta. Deacolo 'au venit mașinile 
de 'cusut, 'mâşinile ;de secerat şi de treerat, 

' plugul de fier,-'care'-metge singur pe brazdă 
"Și care a gonit pe cel de lehiri a] tiostru, grâs 

*



pe 

, 27 | 

“şi butucos da mul puteai trage decât cu Şase „- - 

„şi cu opt Doi, te luptai toată ziua. cu dânsul, 
"mai rău decât. cii O fiară sălbatecă ; “când apă- 

” sându-l cu pieptul ca să între. mai adânc în 
pământ, când, stăpâninidu-l * în dreapta Şi în, 

"stânga ca să! nu iâsă din brazdă, până i se. 
făcea Românului cămaşea. Jeoarcă de :sudoa- 
"re, iar seara rămâneă mort de osteneală. 

| „Hei, minunat cap trebue să fi având Nem-", 
ţii?! „Ziceţi d-voastră, când vă uitaţi la vre-o 

„* mașină. Dar pentru ce 'o'fi aşă de deştept. 
_ Neamţul ? Pentrucă nu părăseşte. cartea şi 
„şcoala toată viaţa:lui; La noi dacă a învățat - 
"omul două, trei buchi ' ci-că e berechet; și u- 
nii nu mai pun mâna „PE, carte, măcar să-i pici - 

„cu lumânarea. “. 
Să luăm deci „pildă şi noi Roriâiii şi să nu . 

- ne lăsăm mai pe jos: decât alte „neamuri, să 
nu mai zicem: calul. bătrâni nu-l mai poți face: 
să meargă la umblete: Astăzi: nevoile "sunt; 

- mai: multe decât odinioară și, “nevoile te fac: 
să scoţi pas, să dai în fugă să mergi la um-! 
blete ca și cel mai abitir buestra... și vai de 
„omul, care. n/are: mintea- luminată prin. învă-. 
țătură, "Unde nu e câp, vai de picioare. Omul, 
„prost. muncește toată viaţa î în sec, se trudeşte 

ca vai de el, și tot nu-i merge”? - 
Prin: alte” țări, sătenii au mai puţin pământ 

decât pela noi, şi rău nu-ca al nostru: cu toate - 
acestea ei trăesc mai ușor. O falcie de pământ 
“rodeşte acolo de 10 ori mai inult decât pela. 
noi, pentrucă oamenii. nuncesc pământul cu 

„ MeSioue: Acolo scobește săteanul, în : stân- _ 
„ca de piatră, cară gunoiul dela sute de. Poștii: 

E) :
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"depărtare şi îl adună în groapa: scobiță, sea. 
mănă cartofi şi face o. baniţă într'un cuib. 

"Acolo săteanul muncește ușor, pentrucă mai 
„ toate lucrările le. face cu mașina :: merge hău-.. . 

lind pelângă plug, 'ori, stă pe o maşină cu. 
„cartea în mână, mașina. lucrează iar el ci- teşte!! Așa plugărie 'cine mar “face? Acolo, 
vaca săteanului dă zece ocale de lapte pe zi, 

ge
: 

casa săteanului: este curte boerească, grădina. 
lui este „plină cu tot felul, de. pomi roditori, 
“cu tot felul ide, zarzavaturi, ograda .lui este 

plină, cu tot felul, de -pasări,. iar el câștigă 
sute de .lei pe an te sniri pe ce, pe ouă. pe . 
unt și pe poame. Sa 

„Așă sunt, sătenii prin alte țări ji, aşă trăese 
ei, pentrucă au mintea luminată „prin școală, 
pentrucă: ei nu părăsesc cartea. şi şcoala toa 

„tă viaţa lor. Nu prea-i vezi prăpădindu-și îar- 
na zilele şi nopţile. prin crîșme,. ci aleargă 
la şcoală, unde „citesc cărți şi-şi “luminează 

„mereu mintea și și-o'ascuţesc, tot chibzuind . 
cum ar mai găsi cevă lucru nou, vr'un meşte= . 

“şug nou, ca să-și înlesnească traiul. Ei nu 
se” mulțumesc. numai cu ce au, învățat în copi-. 
lărie, căci la dreptul vorbind ce ştiinţă poate 

„Să înveţe.omul în. cei 4—5 ani de: copilărie, 
cât stă în şcoală ? Numai când îi mare, poate 

Să înţeleagă el tot rostul științei, numai atun- - 
ci vede el.mai bine, tot ce-i poate fi de folos. - 

„Praţlor sătenii. 
„ Cine ştie tarte are. patrii .0chi, ziceau bă- 

trânii. noştrii. Dumnezeu a dat omului trup
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„şi suflet, Trupul are nevoie de hrană; iar min- NE 
„tea are nevoie 'de învățătură, căci învățătura i 
"este hrana sufletului. Cu trupul: trebue -să - 

" muncească, jar cu mintea să cunoască și. să 
preamiărească. pe Dumnezeu. pentru toate bu- 

„nătăţile ce i-a dat, să-şi cunoască țara Şi nea- 
“mul, să cunoască lumea, să cunoască .nevoile 
şi să ştie cum să le înlăture, Omul fără min- . 

„tea luminată nu ştie cum Să trăiască în lume, . - 
o duce mai rău decât viermele. la: rădăcina 
hreanului, nu ştie. pentruce trăește, nu-și cu- 
moaşte mici neamul său, nici fara, și orbăcăe-. 
şte prin lumea asta:singur ca priritr?o pădure 
întunecată și fără de: poteci. a 
“Dacă me hrănim numai . trupul, iar mintea. 

o: lăsăm întunecată, atunci nu ne deosebim 
“mult 'de .dobitoacele : necuvântate: 'Omul fă-. . 
„ră ştiinţă de. carte e legat -mai rău decât a- 
„- nimalele, nu poate. să facă nimic, Se duce de. 

pildă. la "banca din sat să împrumute câţivă  . 
lei,. şi dacă nu ştie carte şi nu poate-iscăl 

. chitanţa atunci e nevoit să caute: doi. oameni - 
"cu. ştiinţă. de carte să-i: iscălească Chitanţa,, 
ori trebue .să facă înscris prin primărie și 
să-l știe toată lumea. - | 

-Se duce la perceptor. să plătească dările, şi 
dacă nu ştie cât scrie pe chitanţă, trebue să. 

- se ducă, el; om bătrân. să. se) roage; la: in 
copil ca să-i spună. - - 

„: Dacă are fecior în armată şi vrea să-i ti: pi 
mită 0 scrisoare — găină pestriță, ce „duce , 
veste' la Gheorghiţă — și nu poate să. scrie, 

„trebue să se roage de unul .şi 'de altul; 
: Vrei să A alegi + oameni: în. sfatul conzunei, și 

"3
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“dacă nu. ştii să-ţi. scrii: şingur. votul, te duci. 
- Ta'altul,:acela -scrie pe cine vrea. el, şi te po- 

meneşti că ' se; aleg, oameni care cu: gândul 
mai gândit. ui 

|... .De eşti ;soldat în:armată trebue să ştii, ce 
număr poartă arma, trebue; să înveţi o, mul- 

ţime de lucruri; și dacă :nu- ştii :carte:şi mai 
“ mintea, luminată : nu poți: învăţă,: deaceia țe 
„.ocărăse! toţi, 'cazarma':îţi-pare, atunci: ca un. 

" gros, îţi iei luinea:în cap-şi dezertezi, şi nu-ți 
“mai poţi: vedeă: niciodată satul; părinții, fratii 
“şi surorile, i tii biti RE ae 

» *.De'ești negustor, trebue isă știi'ce aii şi ce 
- m?ai, cui ai să dai'și-'dela cine şi cât ai: de 
luat. Dacă nu! ştii “carte: nu poţi: fi:negus- 
“tor. bun, cu răbojul: astăzi. nu:'mai: merge, 
deaceia :vedem :astăzi :prin satele:noastre mai 
mult: Jidani, Greci şi: Armeni,: care 'ştiu car- 

te, şi' se înibogăţesc în paguba: Românilor. : -- 

azi trebue să'ştiicarte! -:: in n 
Şi fiindcă vă 'spuneam'adineaori cerfac să- 

"Ori-ce ai: fişi ori cutm 'ai: fi, în” lumea ide 

 tenii' deprin“alte țări: și cum au' ajiins' ei la 

- așă bună'stare,'cred că''nu-i bine să ne lăsăm 

“mai pre jos. Se apropie..iarna şi nopţile! se 

măresc: .Adunaţi-vă' deci seara la 'şcoală” şi 

roi: vă făgăduim. că: 'cei care: nu . ştiţi deloc - 

„să: citiți, pânăla: primăvara viitoare, când'cio- - 
- cârlia va vesti că plugurile:trebue. să por: . 
“mească iarăşi pe brazdă, veţi începe o prohiti . 

___ binişor pe carte, :veţii învăță să'vă 'scrieţi nu- 

mele și să-ifaceți: cevă 'socoteală.::.!  -. 
+ 

„- “Acei care mautisprăvit toate'clasele, pot să 

urmeze: mai departe, şi: vor căpătă. certificate 

7
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că. au isprăvit şcoala. Se aude că cârmuirea 
are. de “gând să scutească cu „un an de ârma-: 

_tă pe toţi acei care vor dovedi. că au isprăvit 
şcoala dela sat. . . i | 
“tAcei „care aul: isprăvit, şcoala: v vor: “aud, aici 

multe. alte lucruri, care nu le-au mai, învă- ” 
fat miciodată, . ..: | 
"Ne vom stăța apoi. cut. ti despre. multe; 
alte nevoi 'ale d:voastră. și vom chibzui cum 
să le. răpunem. ; Nevoile sunt multe, cât păr 

„în cap; dar şi. sfaturile. bune. sunt. ca. banii 
buni, 7 

“Nădăjduesc! că. multe lucruri, bune şi folo- 
sitoare vor ieși din asemenea adunări și, sfa=" 
turi, cum a ieșit: bunăoară banca ce-o avem 
în sat și ale căror. foloase le vedeţi. acum cu 

„toţii ; cum .a ieșitiobiceiul. ce..aţi luat" de.a 
vă împietri grâul împotriva: mălurei, de a.vă 

„stropi viile împotriva manei, şi am dori cala 
„primăvară viitoare să nu mai;rămână nimeni 
dintre d-voastră care:să nu-și stropească via: 
” Societatea. noastră e gata .să.-vă. cumpere Şi .. 
„Să vă, deă şi alte stropitori, dacă. nu-'vă ajung, 

“Aici, în școală, ne-am sfătuit şi aţi hotărit . 
“ariul: trecut să semănaţi cu toții cartofi . şi -- 
„Al legume în grădinile d-voastră. - 

Adunaţi;vă deci aici seara după masă în 
- toate. Joile şi sărbătorile, cât mai mulți. ti- 

neri și bătrâni, Noi sunteri, gata să stăm î îna= 
„ întea D-voastră, să vă învăţăm și să. vă! spu 
„mem tot ce ştim, tot.ce credem că vă poate 
“i de folos. 

lată vestea cea, bună și îmbucurătoare, ce 
eră să vă spunera! Duceţi- -0 în tot: satul şi 

ai . N



“ îndemnați pe toţi să vină la şcoală, în zilele - 
și la vremea ce vam spus. Şcoala este a doua - 
casă 'lăsată de D-zeu după biserică, iar. crîş= . 

ma este-casa diavolului și a pierzării: . .. 
-- Învățătura nu strică nimănui. Și apoi, omul 
cât trăește tot învaţă. Deaceia să nu'vă cadă, 

"„siu ştiu cum, că d-voastră, oameni bătrâni a- . 
veţi să veniţi la învățătură. Ba să veniţi !.Ce? . 

“E wușine să înveţe. omul cele ce-i sunt'spre - . 
„folos? Când se prinde: în horă câte un moș ... 

-_ şi bate pământul ca unul tânăr, așă-i că. ne 

“uităm cu toţii la el şi zicem: așă moșule, 
așă ! Şi ţi-e mai.mare dragul de el. Ei, acum 

„tot așă ar fi; când le-ai vedeă coleă în hora 
: învăţăturii, cu tinerii la un'loc. ; 
'" Apucaţi oameni buni, calea şcoalei și a bi- - 

'- sericii, singura cale ce duce la mântuire în .. - 

-“ lumea aceasta şi în cealaltă. Pe această cale 
merg; de: multă vreme oamenii altor neamu- 
ri, iar Românul nu trebue să rămână mai ' 

“ pe'jos, el nu trebue :să apuce altă cale ci 
„să: meargă alăturea: cu celelalte naţii lumi- 
mate și binecuvântate de D-zeu.: . ...: : 

N 
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“Rostul femeii în gospodărie 
+ de o comisie: N. Silvaș, î. P. Crouioscu, G. Stea și Ț. V. Ungurlanu 

„ iavăţători în jud, Neamţu A 
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Mă bucur:că v/aţi, adunat astăzi. aşă. de 
„“ mulţi aicea, şi mai cu seamă mă bucur că văd 

şi O mulțime de  gospodirie; neveste și fete 
de ale d-voastră. . o ei 

„.. Noi, bărbaţii, ne întâlnim mai des, şi -aşă 
avem prilej să cisluim împreună -de ale. pri- 

„ilor şi nevoilor. Cu gospodinele mai rar. ne 
„întâlnim în număr aşă de mare, ca să 'mai | 
“stătuim de una şi de alta, şi deaceia,. astăzi 
tocmai lor am să le vorbesc una alta, şi cred .. 

„că are să le prindă bine, - ... i. 
> “Vă rog dar, ca toți împreună să mă ascul: |. „taţi cu răbdare » e 
Acum câţivă. ani am fost'la un prieten, - învăţător, într?un sat departe deaici. Decum. 

am intrat pe poarta țarinei, îmi eră mai ma: „re dragul să mă tot uit în toaie părţile. Ca- 
sele văruite frumos și cu brăiele regulat tra-. 

se. 'Oprăzilo toate curate și îngrădite. Pe: 
” lângă fiecare casă câte o grădiniţă de verde- 

țuri şi pe unele locuri şi de:flori: D'apoi po- . mi roditori, puși;la rând, şi. cu 'stupi. printre



tre. dânşii! Copilajii erau. veseli şi curat îm- 
brăcaţi, femeile şi fetele-cu mânecile Sufle- . 
cate, umblau ca: sfârleaza după treabă ; iar - 
bărbaţilor le străluceă faţa de: sănătate și de 

"mulţumire, parcă toată lumea eră a lor; :D'a- 
poi vite ce am mai Văzut: care de care mai 
„grase, imai “frumoase şi. mai vânjoase. Şi pă- 

a 

sări, multe ca acolo, nu ştiu. zău, Să se mai 
: găscască uudevă. Mam tot dus în drumul meu 
pânăla casa învățătorului, și stând cu dânsul 
de vorbă i-am spus bucuria ce am simțit in- 
“trând în sat, „Incă nu știi tot??, mi-a zis el: . - 
„haidem - acum deocamdată la. şcoală - Şi pe . 

“urmă vom merge. amândoi, ca să vezi, măi 
bine satul și câtevă gospodării; iar mâine, 
Duminică - să ne ducenrla biserică, să ascul- | 
tăm sfânta leturghie. | - 
"Am mers apoi cu prietenul. meu la școală. 

E Văzând încă de. „departe casa, nici, nu-mi .Ve- 
: meă să cred că aceia e şcoală, a aşă eră + “de ma- 
re, frumoasă și curată: Şi. cum .1nă “uitam la 

ea "plin de mirare, prictenul mi-a spus că ștoa- 
Ja e făcută -de gospodarii din sat, cari au pus | 
mână dela mână și au muncit cum au putut de 
au ridicat?o, pentrucă şcoala pea “veche eră 
prea mică și nu încăpeau în ea toți copiii. 

Inlăuntru am găsit o mutţime de copii, to- | 
ţi îmbrăcați curat şi-care de care mai drăgălaş 
şi mai voinic. In satul acela, mamele, cum 

___ împlineă băiatul. ori fata:7 ani, îi duceă la 
şcoală fără să fie: silite ori să le măi îndemne 
cinevă. Când. li s?a dat: drumul. acasă, parte 

“lin copiii, cari erau mai de departe au rămas 
acolo, Fiecare și-a Scos câte un şerveţel Cu- 

ar tm No AEO Pa PY T2a a e e ma ..
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rat., în care aveau. învălite cele de ale. mân- 
cării, şi să fi văzut ce mai masă au întins: 
ouă, brânză, câte un picior de. găină friptă, 
mălaiu galben cum e aurul, pâine ori azimă, 

- de-ţi veneă.să te lingi. pe “buze, Numai atunci 
am priceput cu de -ce nu se găsiau prinire 
dânșii, ca în alte părţi, * copii. slabi, piperni- 

-ciți, bugezi ori galbeni la. faţă. .Dela.. școală 
am pornit-o prin sat. La fiecare casă .aveai 
ce vedeă : ici prispele pline de chite de cânepă, 
“coleă gospodinele sghiciulau i in, altele la gâr-, 
lă spălau lână ori-ghiliau pânză şi o întindeau - 
1a.soare pe iarbă verde. Pe multe le-am văzut 
ori țesând,; ori răschirând: Am intrat întro 
casă care ş'a: nimerit. Gospodina ne-a ieşit 

“înainte și ne-a primit cu inmiă bună şi cu ma- 
re bucurie. Casa, înlăuntru, eră curată şi. mi- 

„rosiă frumos. a "busuioc și a rosmarin. Lus 
„crurile- toate. erau. la locul lor:: culmea. plină 
„de straie de tot soiul, toate țesături . Și lu- * 
“cruri 'de casă; lăiţile și paturile erau. agter- 
„„nute cu lăicere frumoase, vatra “humuită cu- 
“rat, blidele spălate, și așezate pe vatră la lo-. - 
“cul lor, doniţa şi cofele în ungheritt erau spă- 
jate și așezate pe Scăunaş.. Zestrea fetei, se 
înălță mândră până în pod, iar fata, în chile- 
iu, -trăgeă borangicul din gogoşi.: In cămară, 
pe "iţi curate, -steteau oalele cu lapte puse 
la prins şi acoperite toate, apoi strecurătoa- 

“rea cu.brânză, străchinuța Cu unt “şi o cofă 
CU.Ouă aşezate î în tărâțe.. 

„A doua zi dimineaţa, ne-ani dus la biseri-. 
„Că. Frumoasă clădire! Am găsit-o ticsită. de 
credincioși, toți îmbrăcați î în mândrul lor port | 

15
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sătesc, ieşit din haraicile: mâini i ale fetelor” şi 
 nevestelor, Cămeşile, mai cu seamă catrin- 
“ele: şi. Stergarele se întreceau - care mai de 

- care în țesături și alesături frumoase. 
"Oamenii. steteau cuviincioşi : nu vorbiau u- 

“anii cu alţii şi ascultau cu: smerenie Sf. Letur- .. 
ghie. Copiii din şeoălă, împreună cu câtevă 

„fete și flăcăi, cântau :aşă: de frumos că ți se 
“păreă că asculți glasul. îngerilor din cer; iar 
părinților! lor, vedeai parcă; cum le creştea, i- 

“nima de: bucurie. şi li se păreă că nu mai ating 
pământul cut picioarele. - 

După. amiază, pe “tăpşanul din faţa'ş scoalei 
“Sa încins o. “horă mare și frumoasă: între îlă- : 

căi și fete ; îar în ograda școalei, copiii jucau, 
“cântau, ori' spuneau possii şi fel de, fel de 
istorii frunioase și hazlii. 
„Niciodată, în satul: acelă;- îmi spunea mo- 

-şui Simion Dobrea, hora nu s'a: făcut fa crâş- 
“mă: ci numai le! casa vreunui gospodar ;. iar 
“acuma, de un timp î încoace, se 'face şi |a şcoa- 

“1ă. Câţiva copii, băeți și fete; au povestit ni- 

“ște istorioare frimioase. de. prin cărţi, iar! pă- 

“rinţii, stând: roată măi deoparte, ascultau și 

- priviau la copiii lor: cu “inima “cre scută . de 
“bucurie. i & 
Timp de vreo 2-3! ceasuri, ne-am: “învârtit 

"printre: copii şi printre mamele lor,” stând de 

"vorbă . când cu unii când cu: alții, şi vă spun 

| „drept Cam tănias încremenit. de istețimea şi 
„priceperea copiilor. Fetele cele mai mărişoare, 
' pelângă carte, pricepeau . şi: mult de ale: gos- 
- podăriei. Dar: mai: ales mam minunat, 0a- - 

„mezi? “buni, i de înțelepciunea şi de: chibzuința



în graiu şi. în purtare a. "femeilor. Numai 
dupăce” le-am cunoscut bine şi am stat 'la 
cislă cu ele, am putut pricepe de ce gospodă- 
riile din satul acela erau tot una. și ună, co- 
pii voinici şi oamenii veseli, i iar beituroru oul par'că 
înfioriă la ușa fiecărei case. Toate erau is- 
prava mânilor femeiești, dupăcum' m'a încre- 
dinţat chiar prietenul! meu, învățătorul, Spu- - 
nându-mi, că femei! vrednice și gospodine ca 
acolo mai rar se găsesc. 

“Cum vedeţi d-voastră, din câte am po- 
vestit până acum, uşor puteţi înţelege, cât pOa- 
te iface pentru casă femeia harnică şi price- 
pută. Prin mâna femeii se strecoară cele ago- 

„nisite de bărbat, și ntmai ea . poate chibzui 
„să nu se prăpădeascăi mimic din cele aie casei; 

- numâi 'ea poartă grija .ca banul. să nu fie dat 
pe lucruri fără de folos ori pe de' aceleă pe 
care le poate face ca singură, ba încă. mai 
bune, mai trainice şi mai frumoase. Femeia 
vrednici adaogă | „şi rodul muucet ei la ceiace | 
agonișește bărbatul : cu laptele, brânza, un-. 
tul; găina, puii, ouăle, verdlețurile, ea înduţ- 
ceşte şi satură, întâiu bine pe. copii, iar priso- 
sul îl preface în' bani. Tot așă' face ea şi cu 
ceiace hicrează, cu pânză. și toate țesătuiriie : 
îşi îmbracă întâiu Vine și frumos copiii Și băr- 
batul, iar. ceiace prisoseşte, vinde în târg. Că. . 
nu-i lucru bun să iei pasărea, ouăle și “Trup. Si 
tul de sub ochii copilului: și să le duci, la târg 
ca să. le vinzi, iar lui, săracul, să-i lese | gura - 
apă. Nici nu-i Jucru cuminte să vinzi pân- 
za (fesută în casă și să faci bărbatului și <opi- | 
ului cămașă de americă. 

097 |
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Mare gresală fac bărbaţii cari împovărează - 
pe ifemei cu “muricile: grele: ale câmpului și. 
acolo « prielnică şi cir spor .niunca ei. O fe- 
meie vrednică, lăsată în pace lângă” casa şi co- 
piii ei, "taman ca fata din.poveste, care: îm-. 
Dracă toată casă cu-un fus de.tort. 

„kemeia nu trebue să lipsească dela vatra. 
„Ea-are să 'steă lângă copii, "lângă vite şi 

păsări, lângă fus, furcă: și stative. . Numai 
acolo e prielnică și. “cu „spor munca ei: O fe- 
meie'. „Vrednică, lăsaţă în pace lângă casa și 
copiii ei,'e taman ca fata din: poveste, care 
îmbracă, toată casa cu un. fus de tort. 

Cum, ați văzut mai înainte, “Luc crul. mânilor 
femeilor îmbracă pe toți ai casei ; vitele și pă- 
sările. îngrijite de dânsa îi. hrăneşte din bel- 
șug pe toţi; iar copilații ținuți şi priveghiaţi 
“deaproape cresc văzând cu ochii şi mau cur 
să deprindă apucături rele, Pe o gospdoină 

„a cătării, mai s”o vezi ducându-se cu cop: ul 
în braţe. la. cârciumă, cum fac multe cari stau” 

toată ziua pierdute. prin dughene, ba încă și 

copiilor le duc la gură paharul, indesându-i 
să guste rachiu Şi fac haz când copilul în- 
ghite. vârtos; fără să se oţerească, Numai” ce 
le auzi: Tăt tatu-su, bucăţică . ruptă lar 
când copilul se. înneacă tușește şi se înroşeste 
la faţă,. îl ciritisesc: „Să- i fie de bine, ai 

„să faci” chef, hoţule ! p? Pe o. mamă cum se. 
cade mai s'0 auzi, Doamne ferește,, vorbind 
Vorbe proaste, hulind. -pe cineva din megieşi, 

“ori pe vreunul din. marginea satului” măcar. . 
"Nu se. sfădește şi nu se “bate cu: bărbatul, ca 

N
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să ia. copilul pildă rea, ba opreşte chiar pe 
“bărbat cu vorbe blajine să. nu 'sirdueăscă în 
faţa copiilor și fxicetul cu încetul îl. desbară de 
tot, de un obuciv aşă de rău. Că de, toate 
sudălmile cele. proaste, -pe cari le aud copiii. 
din gura oamenilor mari” — și” în „cari nu 

„mumai că se leagă. de: mamă, ba încă şi de”. 
cele sfinte, de cruce, "evanghelie "parastas, lu-. 
mânâre' şi altele — sunt lucruri ,toarie ppod- 
ste. şi ziecreştineşti, cari nărăvesc pe. copii de 
mici şi-i deprind să necinstească totul, înce- 
pând cu rama, cea dintâiu batjocorită în sit- 

“dălmi, și sfârș ind cu crucea şi, evanghelia. Te 
prinde groaza de câte auzi eșind din gura u- 
nora: și “te miri cum de-i „mai rabdă Dutrarne- 

“zeu. pe pământ. “ 
mamă cu grijă și cu durere de inirină fe- 

reşte pe copil. de toate. piidele rele. “Nu se po- 
mienește să-și trimită ea copilul la crâşmă cu 
pui, cu'ouă, ori cu alte.cele, șterpelite din ca- 
să, ca să le dea pe “rachiu ; că ea bine ştie, că 
copilul: se face bun ori 'se strică după: pilda 
casei părintești. şi mai cui seamă a mamei, fi- 

“îndcă el pe'“agă înamă își petrece mai “mult 
zilele; Tata mai. zăbăvește pe afară, pela. 0- 

__gor, e dus „după câte treburi are omul, mai- 
în sat, mai în lâig. dar iiaina şade într una cu 
copiii. 

O'-mamă. bună este păzitori lui Dumnezeu 
pelângă. 'copilași ; nu-i -lasă din ochi şi-i are 
ca pe niște odoare „Scuimpe, iar copiii cari. au: 
moroc de âşă! mamă, ies adevăraţi oameni, şi : 

“- vrednici şi cum' se cade. Ei se "poată. cuviin- 
"-S10s cu fiecare, “suni miloși, nu spun. „minciat= 

4 
s 

s,. 

„a



230 

ni, _pentrucă mama: lor a ştiut să-i ferească 

de stoate aceste otrăvuri sufleteşti. DDeaceia 
doară se și caută sămânţa la oamenii S0Spo- 
dari: când se mărită fata ori se însoară flă- 

- căul; întâiu și întâju se caută baștina părin- 

r 

ţilor şi a bunicilor, întâiu se întreabă din .ce 
părinţi, e, că de, dacă. mana nu poațe lăsă 
avere copilului, să-i lese măcar nunze 'buu, 
care ace mai mult decât toate averile: din 
lusne. Cam 'rar So fi găsind o. femeie mai 
vrednică ' şi:mai la locul ei decât Ielița Casan- 

- dra din sat dela Petrești, depe malul Prutu- 
“lui. Când o vedeai cu fetele şi cu băețelul 
cei Duminica la biserică, par'că-ţi vencă să- 
ți pleci capul înaintea ei și să-i săruți mâna. 
'Aşezată şi chibzuită, toate cele 'le făceă cu 

măsură. La dânsa vorba-ceia: „Fi aptele, fap- 
tele, nu oata 'Qu laptele !P măcar că eră bise- 
ricoasă, dar posturile: nu le fineă, „aşă deaval- 

„ma, ca 6ă subție maţele copiilor şi Să le lun: 
geasc urechile cu foamea, hrăniridu-i şap- 
fe săptămâni. tot numai cu. fasole. Că, Dum- 
nezeu nu :se “uită la cele ce nghite omul. 
Săracul însă din casa ei nemiluit nu: ieșiă, Şi 
când cădea la. zăcare vr'o femeie ori vrun co- 

„pil, apoi știut eră că din ceiace se '„icsă mai 
bun deale mâncării ta lelița Cașandra, acolo 
se trimeteă. Numai ce vedeai. pe Mariţica ori. 

e Gheorghieș, cu străchiniţa ori cu ulcica 
în 1 amână, dând cu fuga ba la. vrun bolnav, 
ba la vr'un biet de nevoiaș. 

| Leliţa” Casandra nu se. uită: la zile băbeşti 
ca de alde Foca şi. Cilichii (Filipii), Vinerile 
și leile de după Pasti și Pătia și câte alte-
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ie, Doamne păzeşte !. Laăerul ei. mergea “stuc 
nă. Știă de  Durinici; și de! sărbători, dar de 

„altele nu!-Ori să fi vârît ea“ în capul copiilor . 
> că, ba-te arde, ba te îrige, “ba te'clocotește în 

căldarea- cu smoală „pe .ceia- lume, dacă-i lu- 
cră, ori te-i'pieptănă, ori te-i lăiă în 'cutarei 
ori în cutare zile apucate depe: la “Turci, ozi 
cine știe de unde, Şi pe. tari oamenii lesne î în- 

- crezători. le iau drept'sărbători'sfinte.:Şi când 
“eră vorba de. babe cu leacuri şi descântece, 
"ori vrăjitori cu “farmece, âpoi nu știau cum: să 
„simerească poarta, așă ii le puneă pe fugă . 
leliţa: Casandra. . + 

Dacă eră . „copilașul bolnav, îndată da - -de 
știre la primărie să cheme. doctorul ; “iar de eră 
boala mai ușoară se. mai. sfituiă cu domnul 
îavăţător și în urasă îl îngrijeă ea, îl păzea 
şi-i da cele de trebuină. Deaceia copiii £i 
erâu. de-a. dragul uaul şi. unul, sănătoși, VOi- 
nici şi fără frică de nimic, pentru, că erau cit 
îngrijire. crescuți, cu înțelepciune sfătuiți și 
nevâriţi în boale ba cu stafia, ba cu: strigoiul, 
„ba 'cu' Mama Pădurii, ba cu cine ştie ce baza- 
conii, cum -fac “multe mame de sperie pe co- 
pii până” și. cu școala și cu învățătorul, şi a- 
poi; când îţi-aduce.pe mititel la școală, par-: 

- "că-l aduc la moarte, că bietul când: vede; pe 
învățător tremură, plânge şi. se ţine de poa- 
la măsei, „parc'ar. dă cu ochii de. cine ştie ce 

„'dihanie'rea și primejdioasă. | 
Când a' fost să plece Gheorehieș. al” leli-. - 

ței Casandrei' la oaste, s”o fi auzit cum. ea 
singură îl sfătuiă să se ducă” cu dragă îni- 
mă, că doar acolo nu .se omoară | oanienii, ct
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îi învaţă, muștrul, ca să-și poată apără țara; 
„atunci când va trebui, de liftele cari ar veni 
să ne calce satele noastre.. Și Gheorghieș nu. 

- eră. supărat de loc că pleacă, măcar. că pe el: 

l-au “făcut soldat în timpul războiului. celui: * 

mare, de acum 46 ani; şi când îl cătaisacolo; 
tot în frunte îl găsiai. 

D'apsi. când s'a. întors. Gheorghieș acasă, 
numai. inima leliței Gasandrei. știe şi ochii 

fetelor din sat! Pieptul îi eră plin de decoraţii 

cari străluciati. ca. soarele.. Războiul. l-a scă- 
“pat de bir şi de toate 'havaelele,, și unde. s'a: 

„pus pe muncă și după-cea adunat câteva. pal: 
rale s”a înurat şi a luat fata cea mai bună din 

sat, Și cine e azi mai gospodar în sat la Pe- 

treşti decât Gheorghisş al Casandreii! :S'o. 

“vedeţi pe lelița Casandra par'că ntinerește. 

pezice merge!  .... 
Cu cât drag povestiă. Gheorghieș întâmplă- 

rile vitejești din-războiu !, Și nimeni nu se să- 
__ tură pârcă de ascultat. El povăţuiă pe flăcăi 

să meargă fără. frică la oaste, că dator e fie 
“+ care să-și apere țara. Doar ce ! le ziceă el fă 

căilor, numai când ești departe de ţara ta în” 

care te-ai născut, în care. ai copilărit, în care 

- îţi sunt părinţii, neămurile și mormintele mo- 

șilor.'tăi. Ştiţi voi, atuncia, par'că un foc te 

arde la inimă şi-ţi pare că nu l-ai stinge decât 

„cu moartea dușmanului: Cum să. nu-ţi aperi.» 

tu ţara unde este vatra părintească, ogorul 

pe care îl ai moştenire idela buni și străbunL? - 

„Că și prin cărți tot «sa ne spune, că țara asta 
a-tost a noastră totdeauna șide domni mari 

„şi. viteji a fost ea apărată, cur eră Ştetan- 

4



, 233 

zel Mare, Mihai Viteazul şi tii alții. Apoi 
dacă ei ne-au lăsat această: țară aşă de mân- 

” dră, de ce să n 'o păstrăm aşă, ctim ne-au lie 
'sat-o? a , 

1 O femse vrednică : şi a- -cătării, poate: chiar 
şi pe bărbatul său'să-l întoarcă câte odată depe 

„calea cea greșită. iEa îl ia, nu cu sfadă; 'ci'cu 
cuvântul: cel bun, care spus: blând şi de muilte 

"ori oprește banul pe loc în punga bărbatului 
şi nul lasă să sboare „spre crâșmă pe: rachiu, 

nu-i vorbă că acea făcuse şcoala toată:— nu 
„şi-a idesbărat bărbatul de năravul beției'? Când 
lon a 'Soiţei voiă s?o croiască! spre: crâșniă, 
<a îl lua cu povâţa, cu vorba blândă, îl mai 
încurcă cu câte o trebuşoară pe acasă, îi- citiă 

» vreo istorioară în care se! povestiă' de. vreo: 
nenorocire întâmplată din pricina beţiei şi des, 

- des îi aducea aminte “că copiii! 'beţivului: sunt 
totdeauna pociți, buboşi; slabi, tâmpiţi la min- 
te și tare adese ori eu ditcă-se pe pustii. loan : 
„mai: cârtiă câte o vorbă,:'ba de vreo 'două-trei 
ori sa mai rățoit la dânsa, până ce într'o bună 
dimineață Zoiţa îl duce de mână la gard şi-i.. 
„arată pe fec iorul lui Şoşoiu țiganul, un beţiv 
de frunte, cum se svârcoliă înaintea ușei, a- 

> pucat de ducă-se pe” pustii. „Vezi omule, am 
eu dreptate, pri ba?” Bietul Ioan s'a întors 
repede şi cu ochii în lacrămi privindu:și CO- 

, piii,'sa jurat să nu mai puie de-acuni înainte 
rachiu î îngură. 
"Câte: nu iface o femee bună; iiai' cu seamă 

când e luminată în şcoală ?. Că “doar  numâi 
Şcoala: îţi deschide ochii și te e face să A ppefuești | 

+
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"toate cete sfinte ție şi. neamului. tău, cuim ar 
"fi. bunăoară. limba. noastră. cea frumoasă, aşa. 
"de frumoasă.de rămân duşi pe gânduri străinii 
când o aud. Lăutarii şi cântecele” noastre au 
încremenit pe Nemţi și. pe Franțuji. D'apoi + 
„portul românesc !. Nu: se mai satură naţiile 
străine să-l privească, până și. pânza şi cusă- 
tura noastră românească. le place, măcar că.ei 
au atâtea fabrici !, Apoi, dacă. străinii. se în-" 
drăgesc, măre, de li. se scurg ochii. după. lu- 
crurile noastre, de ce noi; fugim de: ele şi a» 
“lergăm. după zirenţele: putrede? De ce să.ne | 

- curitpărăm cele. trebuincioase din târg și să 
nu le facă: gospotinele. noastre în casă ?: 

Lucrul de-casă-e bun, e frumos și .purtăreț, 
da.pe cel. de târg trebue să-l. ferești, ba de 
soare, că jese, ba de apă, că se spală, ba. de + 
purtat, că se ip. Şi-apoi ce mai,cinsta pentru 
gospodină, când. își vede bărbatul. și copiii 

1 

"» îmbrăcaţi. colea: frumos, şi unde mai pui că, 

A 

„dacă-i: sunt odată. îmbrăcaţi, habar w'are o 
bucată de veme, că doar nui pânză ide târg: 
la spălat, cu pârâitu, la uscat.cu:țârâitu, tot cu 

“acul î în mână să şezi ca să-i astupi rupturile şi 
„să-i legi peticele. 

Apoi n'am. eu. „dreptate când. vă . spun: că. 
mama harnică-pe toate le face, pe toate le în- 
vârteşte. : Bărbatul să muncească, să. agoui- 

 sească.să alerge la trebile câmpului și la” plu- 
tărie, dar să lase pe femeie acolo unde-i nevoe 

"de ea, şi unde e rostul ei, s'0. asculte şi pe. 
ea, s*o, cinstească, că doar. ea. e. cinstea . casei 
și. 'a neamukti,: ea face, hrăneşte și creşte co- 
piii. Femeia, de aștăzi. pregăteşte, pe: bărbaţii 

€ 
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Şi voinicii “de 'mâne poimâne, şi dacă ei es oa- 
„meni vrednici și-buni, apoi cinştea este a ma- 

. 

4 

mei lor și numai ei i:se datorește totul. 
Nu vă îngrijiţi. dar, oameni buni, numai şi 

numai de băieţi. Iimpărțiţi-vă grija şi inima 
Și la fete. Băgaţi bine de seamă că, dacă-i pe 

a aceea, o fată vrednică şi cumintef e floarea Taz 
sei, mână de ajutor a mamei, mila şi mângă- 
ierca părinţilor la bătrânețe. 
„__Daţi-vă. fetele cu dragă iniină la şcoală şi. 

„lăşaţi- le să sfârşească învățătura, ca 'să-și. lu 
"mineze mintea, să poată ni numai să citească 
-„bins, dar să şi. priceapă tot ceeace” citesc ; ea. 
atunci învaţă pe lângă cele ce ji se. spune. “la 
şcoală, ori "cele ce văd în satul. lor, 'şi alte lu - 
cruri bune! şi folositoare de prin alt e. părți. 
Dintr'o! cărticică de 15 bani; câte nu poate! 
învăță o fată ioti o mamă care Ştie să. citeastă ? 

* Bunăoară : cum să-și ferească copiii de boală, 
„Cui că-i îngrijască: pe cei “din casă în cutare 
"ori cutare împrejurare, cum să crească ori 

să îngrijască vitele, păsările, viermii de mă- 
ase, albinele şi altele; cum să boiească mai 
bine și mai. frumos lâna ori bumbacul, ca să 
nu le vie de hac nici apa, nici soarele. D'apoi | 
la șezători şi în zile de sărbători, câte po- 
veşti şi. istorioare pot ceti copiilor ȘI Oame- . 
nilor mari chiar, ca să le mai treacă: urâtul 
care de multe ori îi mână la crâşmă. 

O fată născută din părinți sănătoşi şi bumi, 
care a: învăţat carte de şi-a luminat mintea și 

' Şi-a limpezit priceperea, și dacă și dela mă-sa + 
a prins numai pilde bune, întrece'pe toate Ca- 
Sandrele şi Joiţele din lumea asta, „Halul de 

2 
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“raiu pământesc.  . 

4 

bărbatul care va faveă noroc şi parte de aşa 

femee ! Și păcat imare i-o fi de. nu va cinsti-o- 
şi nu-i va ascultă povaţa. Numai cinci-șase 

femei de aceste, în scurtă vreme, ar face din 
sat, grădină și: din viața omului gospodar,-un 

i + . . 

„ “Cinstiţi-vă dar, oameni buni, nevestele ! Lu- 
minați-vă prin şcoli fetele, daţi-le prilej să. 
poată fi mame: burie, femei vrednice, că dege- 

tul lui. Dumnezeu a; blagoslovit fruntea fe- 

„_ meei, atunci când a |menit-o să fie mamă nouă î- 
Cinstită dar şi sfântă să ne fie, şi aşa că mu 
numai satul acesta,-nu numai țâra noastră, 
dar și neamurile străine.să vadă şi să ştie, că 

Rorâihcele pot să fie gospodine vrednice şi 
manie bune. Numai atunci țara va aveă voinică 

“fără de seamăn cari s?o apere la .nevoe, bani 
„mai puţini vor trece peste hotar pentru măr- 
furi străine, averile vor spori şi rieamul nostri 

va ajunge 'mare și puternic, după cum imenit de 

    

- Dumnezeu este să fie Românul... .... --." 
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„Sunten datori să ne > dă copiii la şedală ?, 

i RI „de T. Zaharescu, înv, în Glodeanu-Siliştea, Buzău. 

iii oa, i re 

„Lubiți săteni, şi: sătence,” NL A 

"Cu toate « că. de ani, întregi am: . început a he 
| “folosi „de aceste adunări şi; sfaturi, cu toate că 
“bucuria şi dragostea mea; a crescut Cum acres- 
„cut şi numărul celor ce v adunaţi aici ; dar. a- 
cum, „această bucurie, e. înzecită, văzându-vă _* 
„ însoțiți de. femeile şi, feciorii „d- voastră, mai. 
, cu. seamă azi când, vorbirea mea Se. „va Tes » 

„„frânge mai mult asupra. femeilor, ...... -: 
„Frați, săteni, ca. să ne întărim şi, mai mult 

“credința în- “puterile. noastre. că "putem . adică 
„singuri, să 'ne facem, fericirea, numai să voim, 
nu ne, trebuie, alt îndemn Saul. „Curaj : decât, să 

_ “câștigat, din aceste, adinări. Toate câte. la în- 
ceput vi se: păreau basme, acum sunt fapte 

„cari; nouă ne dau folos: şi vecinilor, .pilde. 
Gândiţi-vă la certele şi. neînțelegerile dintre. 

d-voastră, „cum şi-au găsit; ele „mormântul- în 
„mijlocul: nostru aici, în locsă, „meargă înaintea 
„îudecăţii ca să vă rupă punga şi să afâţe duș:
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„"- nOastre cu 
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mănia cea rea pentru oameni și urâtă lui 
Dumnezeu. 

- Din mijlocul acestor sfaturi a ieșit banca 
sau tovărășia noastră de bani, care numai în 
timp de câteva luni a scăpat 80 dintre d-voas- 
„tră din ghiara nevoilor şi a cămătarilor, de 
care eu sunt atâta 'de pismuit. | 

„* Tot «din.„aceste sfaturi. aveţi țarina de “câ- 
„nepă, care dă de lucru în timpul iernii fetelor 
„şi femeilor d-voastră, păstrându-vă în pungă 

„banii-.ce-i dedeaţi pe zdrențele putrede ale 
străinilor. a | 

Cred că nu vă va fi'de mai puțin folos îo- . 
vărăşia de meserii care a pornit în satul nos- 
tru, atelierul de frângherie ce'a început a da 

„de lucru fiilor “d-voastră. Acest -atelicr 'o să 
vă cumpere -prisosul (de: cânepă 'ce aveţi şi'o 
“să 'vă dea ftânghii curate şi trainice. - 
“De aici au răsărit în Satul .riostru cele 42 | : 4 

"* grădini depoimi şi de legume, câri pe lâtigă 
“sănătate şi podoaba satului, : ne .mâi aduc, și 

în pungă un riapoleon doi. la gândiţi:vă, :iu- 
” biţi săteni, 'la -400 'de năpoleoni' sau „8008 
--lei:ce'ar rămâneă în Satul. nostru; dacă toate 
cele 400 de ase din sat'ar aveă câte 'o prădi- 

“ niță. Deăcăea străinii ne zic țara boului, căci 
""gi se folosesc de bogăţiile ţării şi'ide pungile 

"ăceeaşi fiișurință, cu 'câre rioi me fo- 
“-Tosim de riiingă Doilui din coșar, 

„„ “Tot,„din' aceste Sfâfiiri a ieşit: tabloul: pen- 
“tru vindecărea unor boale ci leacuri fără bani, 
"pe 'câr€ îl 'âveţi” în “casele d-voastră “spre a vă | 
”Scăpă, de minciunile înșelătoare 'ale babelor . Sa Â- “ cu descâritece, ni viii, 

N
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Cred însă, fraţi săteni, -că aţi băgat de 

„seamă “nemărginitul, folos ce vă va. aduce to- 

vărăşia plugărească pentru hrana d-voastră și: 

"a vitelor, care am început-o anul trecut şi de 

- care nădăidueșc că anul acesta. să aibă cel 

puţin 60 tovarăși pentru. cultura cartofilor şi 

a borceagului. | 
APS ce să 'mai spun de începutul luțernă- - 

„.al stupăr itului, al lucrărilor: de mână ce . 

vă i fac copiii pentru: folosul casei. Par ca să 

vă. înctedințați. şi imai.. mult. că drumul, ce. am 

început e bun! şi de. folos, vă aduc şi o iveste de. 

bucurie şi de. încurajare: că. faptele. “casire . 

au fost aşa, de bine. chibzuite, încât tovărășia. 

de plugărie a fost dată de. domnul Ministru. 

ca pildă în toată, ţara ; iar. tabloul nostru pen- 

tru boale a “pst: luat în sarcina Ministerului, ca 

să-l tipărească și să-l împarță pe la toate școa- | 

lele din ţară. . 
Spune-ţi acum d-vo astră cu, mâna; pe' inimă: 2 

nu sunt. toate acestea lucruri de. folos şi nu 

“ne. ușurează, nevoile pe zi ce merge, şi nu ne. 

înalță ele. cinstea ?-Nu.. e frumos asta, „că Sun- 

tem de pildă vecinilor? _ 

Dar de unde! ne-au venit nouă aceste îndem- | 

nuri şi porniri, oameni buni ?. nu din şcoală 2 

Da, din școală și biserică, ne. va veni totdeauna. 
binele atât al. nostru cât și.al copiilor. noștri. 
le vă sunt două mame. bune, iar învățătorul . 

şi - “preotul. vă. sunt doi; prieteni adevăraţi, Și | 

credincioși la, care totdeauna veţi găsi ocrotire . 
Și îndemn numai către ce este bun şi folositor. 

" Dar, uite, nu, vă laud pe toți.. „Dau, laudă, nu- 
da 

„mai, cui se. cvivine. CNE AR Cai
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Nu știut cum se întâraplă, iubiţi. săteni, că 
unii dintre. d-voastră ' par'că: suit 'de pe altăr. 
lume : nici când! văd, nu'cred în: aceste: bunuri, 

și tocmai: aceia dintre d-voastră “cari nu se 
prea văd pe la 'aceste adunări și 'la' biserică, 
tocmai aceia. nu vreau 'să știe de nimic și nici 

«Copiii nu și-i trimit bucuros şi regulat la școa- 
lă: Ba au şi ciudă pe: 'mine că le cer ăeţii la. 
şcoală. Dragii: mei, faptele: “acestor. ' Sameni. . 

- sunt rele, pentruică "suni şi spre paguba vieții: 
lor-și a copiilor, 'dar și'un mate păcat: în po- : 
triva lui. Dumnezeu, Pagubă' au întratâta, că: 
orice om tare nu- şi „agoniseşte' priceperea 'cu 
care să-şi cumpănească: vieaţa,: munca şi fap- E 
tele, e' totdeauna mai nevoiaș, mai oropsit şi 
mai ne avut decât cei mai pricepuţi de seama. : 
lui. Vai de omul 'care fuge: de învățătură ! A 
“Ca pilde aveţi destule: îinii: muncesc puţin şi 
“folosesc mult ; unii au țarina plină de roade, 
aiții nu ; unii cumpără zarzavat ori rabdă ; alţii 
îl au în grădină. Şi altele: multe. - lar! păcatul 

4 

e: că Dumnezeu ne-a făcut din trup și din su- | 
flet, ca: să' le“ hiănim pe: amândouă deopo- - 

-. trivă. _Aceia dar, care dau mâncare numai tru- Ă 
pulii ca şi vitele, iar sufletul şi-l lasă în. ng- 
ştiinţă şi întuneric, bătându-și: jor-de'el, ori: 
nu'știu' poate că și' sufletul! trebue hrănit si! 
că hrana lui Sunt! numai învățăturile Şcoalei . 
şi bisericei, ori-că nu vreau să știe. Să-i credem 
că "nu Ştiu, atunci când nu are 'cine le: spune, 
dar când aud şi au vor, asta-i -i răutase Împo- 
triva lor,:i ii. tt 

Cârmziitorii țării 'Sau i ginvernui -ca părinte 
care duce grija, tuturor, sa gândit, ca nici pe 

.
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| aceştia să nu-i lase nici în Tips riici în păcat, _ 

şi; ca să-și trimită copii! la: coală vrând: ne- 

vrând, le-a: dat legea! şeoalelor. Această! lege 

îndatorează pe toţi copiii de Români să treacă 

învățăturile: şeOalei din' sat, între 7 şi “14 ani. 

Ca. să se ştie câri sunt acei copii, primarul 

cu î vățătorul trebue să-i scoată pe o listă din 

condicele de născuţi. Ei nu pot face altfel de-: 

cât ce e cu, dreptul, şi nu pot scuti pe nimeni, 

păci dăcă s'ar găsi minciuini în listă, «i sunt pe- 

depsiţi de guvern cu câte 25—100 lei. | 

“Când. copilul a împlinit!7' ani, părintele. e 
dator să-l înscrie la școală. Dacă du. -o 'face el, 
atunci îl scrie învățătorul; spuind: tot odată 
părintelui să ştie în ce zi să-l aducă:pe „copil la 
școală. Invăţătorul, din: porunca legii şi a'Mi- 
nisterului, ține, socoteală în condică 'de toate 
lipsurile din şcoală 'ale copilului, iar revizorul. - 

pedepsește 'pe părinte sâu ps” epitrop cu! 10 -- 
bani de o lipsă pe luna întâiu, apoi urcă pe- 

| deapsa pe celelalte: luni până, la: 50. bani de 
“5 lipsă. 

Copilul” care va psi dela exa nenul de sfăr- 
şitul unui an se va amendă cu doi lei, iar cel . 
ce 'va' lipsi la 'sfârşitul' școalei 'se va amendă | 
:cu 5 lei. Toate amenzile le strânge perceptorul . 
din porunca Ministerului. “Tocmai 'de' aceea 
maveţi. de: ce: fiţi supăraţi, pe învățător, că 

"el'o face din! poruncă. Când s'ar dovedi că în- 
vățăorul ar apără pe :părinți de amerizile cu- 
venite, el e. PUS: să plătească” din leafa: lui a- 
cele' amenzi, căci revizorul €-dator.când vine 
să- aibă multă grijă să! cerceteze! aceste lucrări: 

Impreună - “CU „Părinţii Și epitropii “sunt. a- 
16
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 mendaţii ntreit negustorii ŞI. meșterii cari au 
în stujbă. lor copii “fără învățătitra şcoalei. din 

"Sat şi, nu-i trimit: regulat. la şcoală. 
„Sunt“ scutiti. de aceste amenzi toţi cepiii pen-: 

tru lipsiri din pricină: de boală, de 'vrerz're 
Şi altele, dacă îi se spune i învățătorului să ștear- 
-gă. lipsurile. 

Dar. poate d-voastră, cu gândul la pungă, 
veţi, zice:. „Prea e aspră 'legea asta, şi: mu e 
„dreaptă, când, pune asupra, noastră. pe toți, și 
pe învățător, şi pe revizor, şi pe. ministru ! . 

“Apoi ce ? Copiii sunt ai noştri şi. «mimeni n 'are | 
- dreptul asupra lor W?. | 

De, oameni buni, şi învățătorul şi ministrul 
și revizorul nau nici o vină, căci ei toţi sunt 

| slujbași ai. tării, cari. trebue” să îndeplinească 
- porunca. legii. ca să nu fie pedepsiţi şi ei, pentru 
nesuptinere. Legea. e lege şi e mai. mare: peste, 

toți, căci. e făcută de. țară, adică de oamenii 
aceia cari să. chiamă deputați; şi. senatori, și 

“suni aleşi din întreaga ţară ca.să facă legi 
după care să ne: purtăm.. “Țara dar, :oameni 
buni, nu face legi pentru răul ei, adică al nos- 
tru al tuturor, la gândiți- vă la legea care-a 
luat moşiile statului. și le-a: împărțit. la. plu- 

“ garii țării ca. să aibă cu ce se hrăni, rea-e ? :Dar 
jegea care. ne-a dat. judecători să ne. scoată 
averea din mâna înșelătorilor, şi. să ne. apere. 
de hoți ?. Dar legea, „care ne tace şosele şi al-. - 
tele ca astea ? “Apoi "dacă astea sunt: bune, cum 
var trece prin. gând că tocmai. legea școalelori 
să fie cu gând rău?, Ea care v: 'aduce la: ușă, și 
şcoală. şi învățător. fără plaiă, ca din orbi să. 
vă facă. cu lumină ?; Ce, vă cere legea asta ? vă 

-
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cere copilul, măi mult timpul de 'iarnă,- preţ. 
de îrei ani din toată copilăria, lui ! Şi pentru al 
cui fol6s ? Că cine învață pentru cr învață. 'Le- 
gea 'şcoalelor e o mamă care ne îndeamnă să 

- ne fâcem binele nostru. Ea în şcoală dă copi- 
lului avere nepreţuită care nu poate fi furată . . 
„de nimeni. Această lege în sfârșit voește să 
"Tăsăm copiilor noştri ca zestre învă ățătură, căci 
cu aceâstă avere siifletească ei poi să câştige 
orice avere pământească. : 
Mos oi (întrerupe). Așa:i d-le; dar vedeți 

“roi oatiteni. Suiitein, ie mai înțelegem, şi tre- 
Due. să facem între noi ştii d-ta... unu cu altu! 
Căci de; vorba mocănului, legea-i o. hârtie, 
stă pe iasă, “dâr onut-j on şi o poate suci 
cum îi place. Par'că ce? Revizorul ori minis- 
“Zrul ştiu ei decâte ori: lipsesc copiii noştri 
„dela școală? Vedeţi, oameni buni, Moș lor 
ar voi ca €u'să mint pe. toţi cei mari, ca să-i 
scap copilul de amendă, adică să rămâie şi 

„copilul: prost, şi să 'mmă fâc eu. milicinos. Eu 
atu âuzit Sfânta Scriptuiră, care spune că min- 
'ciuina e soră cu hoția şi că 'din .ea se născ toate 
relele din lime. Dacă e vre iinul din d-voastră: 
“care aveți acest „păcat: asvârliţi-l, și feriţi-vă 
de el ca de foc... te “ 

+  Wea Stoica: (întrerupe). Biii d-le; toate ca 
toate, dăr copiii he 'trebue la înuncă; ce Să 
făcea: ? Foarte bine, nta Stoico, cine: întreabă 
ATU greşește. La lucrul âcesia s'a: gândit. Mi. 

““uisterul şi; ca 'să împace şi școala, și trebuința- 
"voastră 'de: copii la muncă, a: hotărât 'aşă: co:. 
piii d-voastră să fie, ținuți o tihiătate de zi . 

LT, ! 
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la şcoală şi o jumătate să fie liberi a vă ajută 
la muncă. ! 

- Nea Potre '(ântrerupe). Cu băieţii e bine şi 
aş “d-le. A. Treacă meargă! Să mai fac popi 
câteodată. Dar ne mirăni ce are legea şi cu 

- fetele noastre, căci ele mau nici un folos din 
umblarea la şcoală? Nei 
"Apoi. tot suntem aci, nea Petre, iuulte ami 

descurcat de când ne adunăm, să cercetăm. Și 
p'asta, să vedem unde e dreptatea. a! 
Dacă o aveţi, atunci să, numai dați fetele la | 

şcoală, dar dacă n'o aveți, atunci să nu vă mai 
plângeţi. . 

„Nu-i. .așă. că i mai. toţi ați rămas, tâteodată p pe. 
la oraș, găzduind. peste. noapte, pe. la câte. un 

* han? Pe mulți. v'am.. auzit, că . ţineţi: sninte 
: multe zile . gustul . plăcut - al, mâncărilor dea- 
colo,. ba încă : lăudați şi, stăpâna hanului: că 
dintro găină de, :80 bani scoate mâncare de - 
.30—40 lei. Dar moi de ce. vindem . găina pe a 
:60 de bari şi cu ei. cumpără, 2;kgr.. “de peșt 
sărat și putred, .zicând,că: e mai. spornic cat 
carnea? „Asta.e una. Dar acum să vă întrebăm 

“alta, la.să vă; ducă D-zeu în zi de sărbătoare, 
lap. biserică | Ovreiască, la una turcească ori una 
papistășeașcă, să vedeţi săraci, bogați, copii, 
„bătrâni şi tineri, abia î încap. în biserică, par'că 
„nimeni. în acea: zi nici: la. mâncare nu se. mai 

- gândesc ; dar. la, noi „bisericile stau, groale, sau» 
"dacă; se duc. câţiva bărbați ori femei, stau de 
„vorbă ori își: privesc gătelile. unii, altora. Pen-: 
trucă nu ştim, să iubim Şi să cinstim pe D- zeu. 
„de unde ne. vine tot binele. 

Aţi: văzat copiii străinilor cât sunt e de grași, ,



„245 
ț _ _ , 

sănătoși Și curaţi pe lângă ai noștri sdrenţă- 

roși, murdari şi slabi? 'Rar, străin vezi să 

umble după descântece pentru vindecarea boa- 

lelor, fugind de doctor; ba am văzut străini 

care 'descântă. la ai noştri, înşelându-i, iar pe. 

ai lor îi duc la doctor! Poate aţi: auzit, că 

în alte ţări omul muncește puţin, uşor şi bine 

şi câștigă mult. Ei, dar ce.alerg eu prin alte 

țări: pildal.o aveţi la „Ovreii_c din țara noastră: 

cari nu sapă, nu ară şi nimic “greu nu muncesc, 

“cu toate astea, tot.ei sunt mai avuţi. decât Ro- 

“mânii ; iar noi muncim din greu ziua și noaptea 

"şi trăim mai greu şi cu lipsă. Așa e ori nu e 

aș? Apoi, să..vă spui alta. Românii noștri 

„s& bucură, când văd pe copiii lor cei mici-că în- 

jură, fură, înşală, şi. mint, şi zic de ei că sunt 

deştepţi ; iar părinții : străini. se mâhnesc când 

aud acestea; şi caută a stârpi din sufletul co-. 

piilor. aceste deprinderi, bine ştiind. că: sunt : 

rele, sunt .boale „cari. cresc. împreună cu..e€i și 

îi nenorocesc, .... ..: | 

„> Dacă ocărâți pe uri, , străin de. neâami | ori. ide 

tara. lui, e în.stare să vă prindă. de piept şi, să; 

vă tae în loc; pe! "când noi tâdem când ne înjură | 
alții de neamși de țară, căci nu „știm câtsunt 

de scumpe aceste două | luceuri.. Aş puteă: înșiraă 

o. zi-întreagă. fapte, de- acestea, ;iubiţi, săteni ; 

dar, sunt. încredinţat, că aţi; priceput. cât sunt 
de Slabe, rătăcite și nefolositoare 'deprinde- 
rile. noaștre. pe: lângă ale străinilor, și apoi 

- când îi auzim că ei. nici, eu: atât. nu. se. „mul țut- 
mesc,. pe noi. cum să ne rabde inima să: stă | 

„adormiţi în greutăţile care ne. apasă ?.;, e 
„Dacă. cercetăm, „oameni: buni,: :de. uade, ies |
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copiii acestor neamuri cu nişte simțuri aşă. 
de folositoare vieţii, vom găsi că ei încă 'de: 
mici le primesc dela printi: lor și mai târ- 
ziu le adaogă din şcoală şi îi urnă din cărți. 
Ştiţi d-voastră însă, că dintre cei doi părinţi, 
tatăl trăește mai mult afară din casă aducând | 
cele de trebuinţă. și că-mama rămâne cu în- 
grijirea casei şi “sfânta. datorie de a-şi crește 

“cu înțelepciune copiii. Nu. e minciună, oameni 
buni, zicătoarea : cum. e Turcul și pistolul” 
“adică cum Sunt părinții aşă. şi copiii dar, mai. 

„ Cu seamă cuin va. fi mama așă şi ei. 
Dacă mama e proastă, ce copii va crește? | 

"Mama trebue să priceapă multe, să-şi scoată |. 
din copiii ei. flăcăi cu minte, cu temere die 
D-zeu şi ci riișinea 'de oameni. Ttebue. să-i 
înveţe să se ajute și să se iubească între ei, 
să iubească ! pe alţii: Ca şi ei să fie ajutați și 
“1ubiți dle alții la-nevoe. Ea irebue să le facă cu- 
noscute prin povestiri” copilăreşti foptele mă- 
reţe, vitejia şi numele neamului şi strămoşi- 
lor noştri 'cu 'cari' copiii să se. fălească şi să 
câtite a se asemănă. Să-i înveţe de: timpuriu 
pe. copii, să ştie de pildă că'o bucăţică le 'tar- 
ne; cu 0 lirigură, de: grăsime şi două 'kgr. de 
cărtofi gătite împreună, dâu o hrană de Sute . 
de ori mai plăcută și inai sănătoasă 'decât o- 
răVa! de peşte 'Sărat pe care'0 cunipărați; ori 
decât burueriile - crude -de pe câmp: zic, adică 
să-i facă a pricepe, că dela hrană atârnă “Să: 
nătatea; puterea de a: iuni” și lungimea : vie- 

“ţii, Apoi: să-i deprindă pe'copii-de mici -cu 
“bărnicia, Căci” riilimai * ea 'scapă sufletul 'de u- 
rât, trupul de: 'Boale- şi 'casa de sărăcie, Prin 

+
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ea a capătă omul. încredere î în el de a- şi 4 face ce-i 
trebue: singur, fără 4 râmni și a: apteptă. la 
altu. de- -a-gata | crezând că €l nu: poate. Toate . 
astea, de vor. fi puse de timpuriu î în conștiința 
ŞI, deprinderile copiilor, ei vor. rămâncă: cu,- 
ele până. la; moarte, „mai, adăogându- le . încă 
singuri. - | 
“Nea. Petre. Dar ude să. găsi. noi, d-le 

mamele alea pe. care le spui: D- ta? ce. ştiu re- 
vestele. noastre dastea ?. Apoi. tocmai aici, vo-.. 
iam să te aduc, nea,Petre! Văzuşi ? Ziceai, că 
ce folos: au, fetele din: şcoală ! Apoi, iacă-tă ! 
„Nimenea -nu. învinovățeşte pe. femeile de azi, 
ele nu ştiu căci mau avut, de unde. Nu e vine- 
vat: cine. nu știe, că mare de unde ; ci acela: 
care aude, vede şi nu voegte. Eu am încredere | 

„și nădejde, oameni, buni, că chiar, unii din.noi 
cari suntem „aici, vom aveă norocul să vedem 
şi la noi mame, ca acelea -de. care. am, vorbit, 

ba. chiar din fetiţele d-voastră de azi și. din, 
ficele lor când vor fi. mame !' Femeile și băr-. 

” baţii” străini știu, carte ca şi "părinții. lor. Băr- 
batul, chiar la miincă, în ceasurile de cdihnă, 
pe lângă. ce. ştie, mai culege, din. Cărți. ş i din, 
gazete: priceperi. mai. cu temeiu cu, care își face 
munca şi traiul mai lesnicios. - 

Femeea, în timp, de. sărbătoare, pe lângă 
ce mai știe, dela. părinți. şi din, şcoală, tot.se - 
mai sfătueşte cur cărți mai noui, unde. mai gă- 

„seşte. alte. înţelepeiuni pentru. cârmuirea casei, 
şi bună creștere a:copiilor. Tot. așa, iubite să-. 

„tence,. va fi.şi. cu.micile d-voastră, „copile de : 
azi, cari, învățând, la; școală, Vor, aveă mai * 
multă pricepere pentru creșterea copilelor lor,
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şi, acele. copile în“ urmă, ajutate și de! școală, 
„vor fi mame bitne. Dar poate veţi zice d-voas- 
„tră: cum s '0 “facem şi pasta; d-le ? D-ta nw 
ştii că în toiul muncii am dori! să mai avem 
încă "pe atâtea fete şi meveste și tot nu ne-ar - 
ajunge? Aşa e; știu și eu, dar vă: încredințez 
că peste 25 de ani cel mult, nu O să mai: fie 
aşă. Pământurile întinse ce aveţi azi şi'le mun- 

“ciți din. greu şi fără dolos cu „toții ai: casei, 
lăsând casa! îi păragină 'şi copiii. mici în plata 
Domnului,” acete * pământuri, zic, o să le: îm 
părțiți cu fii „ce-i căsătoriți, căci: altfel': nu 

“puteţi. Atunci : de: nevoe :va "face timpul să. 
“munciţi mai bine şi mai cu folos, căci nevoia! 
„te: învâță minte. Pământul, fiind mai puțin, 
va. trebui să-l! lucraţi ca şi străinii, -cu price- 
pere 'şi cu 'meşteșug,.:şi cu mașini, ca “să: vă 
dea tot atâta. cât luaţi azi de pe pământ mul 
şi lucrat'rău. Lucrul câmpului îlva, putea face 
tata cu fii cei mai mari, ori'cu un ajutor plătit. 
“Mama atunci! va :sta' acasă şi, pe: lângă îngri-" 

- 

jirea micilor copii, va creşte. păsări, porci, al- 
bine, gândaci. de. mătase, aducând 'avere ca- 

“sei 'prin vânzarea: lor; va "face ţesături și hai- 
nele trebuitoare 'şi: în sfârșit casa ei va ii casă: 
şi masa masă... -* " 
Cu ce învățătură -waţi ales iubiţi săteni din 

cele! spuse astăzi ? 'Intâiu că legea care ne îndâ-: 
torează a ne da copiii la şcoală e un povăţuitor . 

“bun, „care “doreşte, fericirea copiilor : 103 tri. Și 
ma cee 

pe fetele; noastre, şi cu cât 'mai «de timpurii - 
Ie, vom luniina,; „cu atât: vom începe. a avea 

eta ptr Io DEI a Ea
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mame cari ver. aduce norocul casei, ușurarea, 
grijilor şi lungirea vieţii. 

Ca să îsprăvesc, iubiți săteni și sătence, vă. 
mulțumesc de: voința cu care aţi ascultat ; şi | 
fiindcă azi închidem şirul acestor sfaturi până. . 
la toamnă, rog pe Dumnezeu să vă dea putere“ 

“la. muncă, "sănătate î în trup și rod la câmp, iâr 
din parte- mi dragoste și” sprijin. 

' 1 . , Pi ca „d



Parabola Semănătorului - 
ce Dumitru Râpeanu, înv. în Predeal, Prahova 

o Domnule. Pra, /nbiți Săteni, 

Ne cunoaştem acum de unsprezece ani, căci - 
“atâţia au! trecut de când am fost numit învă- : 

itător î în acest sat, și aproape nouă ani de când 
"Wam adunat de întâia oară, în postul Paști- 

lor, să vă vorbesc ide /egez și limba strămo- 
-şească. La început aţi venit puţini, în urmă 
tot mai'mulţi, Şi aşa s?a făcut între noi un fel 
de frăţie. Ar. început să ne spunem unul al- 
tuia. păsurile, să ne ajutăm, Şi ne-am unit mai 
mulţi sau. toţi și ați văzut că am făcut lucruri 
bune, frumoase şi chiar mari. Vorba cânte- 
cukui : & 

Unde-i unul nu-i putere, 
La nevoi și la. durere; 
Unde! s.doi puterea creşte, 

„Şi duşmanul HU. n sporeste. 

Așă că, unde acum nouă ani aceste adunări, | 
"ale noastre. de sărbătoare vi se păreau poate.
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nefolositoare, atum vedeți că nu mai putein, 
ne-ar fi greu fără ele. In faţa noagtră asream 
un câmp. mare -de lucrări, în care trebuiă să 
aruncăm cu înţelepciune” sămânța faptelor 
noastre. Aduceţi-vă aminte, iubiți săteni, câte. 
am făcut cu toţii dela un timp încoa, și veţi 
vedeă câte au fost puse Ma cale în aceste adu- 
nări, . 

Unde acum nouă ani nu găscaţi nicăiri iun 
pol cu împrumut, ori numai cu greutate, şi 
numai dacă plătiați un leu pe lună, ceeace fă- 
ceă 00 lei la sută pe an, și mai eraţi nevoiţi 
să vă şi plecaţi î în faţa. celor cari vă Ampruimu- 
tau, azi găsiți. cu înlesnire, nu numai-un poi, 
ci 100 de lei şi mai mult şi nu cu 60 lei do- 

“bândă la sută pe an, ci numai cu 8 la sută: și 
fără să vă mai înjosiţi. :M'aţi ascultat, ue-an 
sfătuit şi am hotărât să facem în sat o socie-. 
tate economică, o. bancă a noastră. Acuur-9 
ani o'și înjghebasem, dar v'aduceţi aminte că 
străinii s "au amestecat şi ei, numai ca Să ne - 
puie piedici. Văzând aceasta, 'cu voia d-voastră 
am lăsat.să se strice chiar a doua zi după în- 
fiinţarea ci acea bantă. Dar ce n'am putut 
noi, au putut mai din vreme în comuna Breaza 
din apropierea comunei noastre. Mulţi după. 
îndemnul meu v'aţi grăbit să vă înscrieţi acolo 
şi să depuneii economiile d-voastră la acea - 
societate. După trei ani însă, ţineţi cred minte, 
am Stat o zi și noapte între sagă, aproape ns- 
mâncaţi, atâta râvnă ați avut, până am al- 
cătuit bata. noastră din nou, şi azi Ştiţi din 
hârtiile ce vi s'au îrimis şi veți auzi. şi ta a a 

7
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dunarea generală că societatea noastră Peleșul 

a trecut peste”:100.000 de lei... - Aa 

_““Tot d-voastră sunteți cari acum câţiva. ani 

“pia credeaţi că: albinele pot trăi în. Predeal:: 

Fu:am încercat: și'am văzui că trăesc. Ază. 

Şcoala, cu ajutorul onoratzi: Administraţiuni 

a Domenitilui Coroanei: 'şi sub. conducerea 

“mea, a djuns să aibă una dintre cele mai fru- 

moase -stupini:- Aţi 'venit de vam arătat cum 

se fac ştiubeiele cu rame şi cum se îngrijesc” 

albinele: Mulţi. aţi pus apoi pe lucru și: m'ați 

chemat âcasă să vă arăt. Am venit cu plăcere 

şi ani arătat cu drag. Băeţii cari au eşit din 

școală ai început mai cu pricepere şi aşă unde 

înainte trebuiă să mergeţi la' Braşov, ca “să A 

Cuimpăraţi in păhăre! cu miere, ca leac pen- 

tru: vre-o- boală, azi aveţi în. sat, ba chiar și 

vindeţi vara, boierilor cari vin la aer, faguri 

fruinoşi cu 20 până la: 50 lei kilogramul.. -. 

> XPazi vorbit 'apoi de iubirea“ aproapelui și 

"ați: ascultat și am înfiinţat: acum 8 ani o 

„societate de' ajutor, de facere de bine (filan-. 

tsopică) cu patronul sfântului Neculai şi va- - 

duceţi arainte, când'i-a ars lui nenea Nică. la- 

cob şi casele şi boii şi tot avutul lui,.ce jale . 

ne: cuprinsese pe toţi când diuceă-să îngroape 

boii copi?! Societatea: sfântul Neculai avea 
“puţin. capital: atunci, dar l-a dat. lar când eu 

“ca. preşedinte “al: comitetului compus din ne- 

nâa Ion: Aldea,. nenea lohn Popovici şi nenea - 

Niţă Arsene, împreună cu dânşii ne-am pus 

“pentru.nenororit, am văzui iubirea d-voastră 

pentru aproapele; căci în mai puţin de o săp- 
tămână am strâns numai din comuna noastră 

=
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6$0 lei, cu cari am ciimpărat boii, pe cari i-am. 
dăruit săteanului nostru: la:hramul Mănăstirii, - 
în ziua. de sfântul: Neculai patronul societăţii: 
noastre, iar până în primăvară i-am făcut casa 
din nou; i-am plătit datoriile cătră 'stat, judeţ - 
și comună, i-am cumpărat '“riutreţ pentru boi 
și i-am dat şi în mână 4—5 Isi câţi au rămas. 

„Tot această societate, ştiţi: câte ajutoare 'a 
dat celor. loviți de soartă, cutmpărându-le boi 
ori nutreţ la vite, Da: a îngropat și doi oameni 
străini, ce picaseră în gara noastră morţi: fără 

N nici unajutor.: - a 
„Mai acum 4—5 ani nenea Ion Popovici, l. 
Butan, Irimia Tănașe și alții se 'văetau'că a-. 
vând livezi puţine iu le:ajunge nutrețul pen- 
tru vite, și că suni nevoiţi să cumpere: în toți 

„anii fân. dela Ungurii din Săcele, "de paste 
graniță. Atunci am adunat, ne-am sfătuit și 
am- pus întâiu pe livezile, școalei trifoi arues- 
fecat cu ovăz și -după cum-știţi, acuun, de, 4: 
ani cosesc câte două rânduri de' fân -mare şi 

„odată: otavă, Pildă dela livezile 'şcoalei au luat 
„nenea Ion Andrei, Irimia: Tănase, losit Bu- * 
tan, Ion. Popescu și alții; Intrebaţi-i, unde 
„acum 2'ani riu-li ss ajungeă: fânuil, âcuni tot: 
de pe aceleași. livezi adună afâta că le ajunge; 
ba mai'au și câte 6 clae de-vânzare. Între 'noi 
aici se află d-lor,: o- pot 'spune; dar o; ştiţi - şi d-voastră ioţi.: Și această învățătură ce- vam 
dat'o înir'o adunare de acestea, cum vedeți! ca 
o sămânță bună, căzută pe pământ, bun, a 

” i dat roade folositoare. : i. 
Am. avut, ce e drepi, să ne luptăm mult în 

contra obiceiurilor rele 'ce apucaserăm, am 'a- 
7 
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_vut mulţi” dușmani, "mai - ales după legătura. 
- ce tăcuserăm vr'0 câțiva să mt ai intrăm zici 
"unul în cârciunră ca. să bem şi să facem. che 

furi. V'aţi ținut de cuvânt mai toţi, dovedind: 
--că sunteți oameni hotărâți. şi cu minte. Dată 
mam avut lângă mine pe preotul comunii, de. 
„oarece aici biserică fiind mânăstire, iar ser- 
vitorii ei călugări, nu se. puteau amesteca în 
„cele lumești, vam avut în schimb alături de 
mine pe mulți din d-voastră nai buni ca frații. 
Impreună ne-am încurajat, am închis ochii, 
ne-am astupat urechile dela toate vorbele rete, 
am răbdat şi așă am învins. Din 12 cârciumi, 
câte erau mai. înainte, azi abia mai sunt ciuci, 
dar şi acelea mai mult Dăcănii. Negurţătorii 
s'au dat de partea noastră văzând că fucrăm 

_ numai pentru binele țării, pentru binele tu- 
.turor.. Comercianţii cari: au rămas vând mai 

puţin dar pe bani peşin. lar alții s'au apucat, 
cum ştiţi, de alte „meserii şi acum sunt mai fo- 
losiți decât atunci când trebuiau să stea toată 
ziua şi toată noaptea în picioare, să. sufere 
toate vorbele murdare și înjurăturile : metreb- - 

- nteilor cari prin. beţie î își perdeau judecata, 3ş 
pentru ce? Ca să vândă pe datorie de mriite 
ori numai de 70—80, bani băuturile oirăvi- 
toare ale sângelui, Şi săi bage și suttetul 
în păcate ! Aduceţi-vă aminte numai cu 4—5 
ani în urmă ; ce certuri, ce bătăi Şi ce ocări,, 
Sărbătorile, Duminicile Şi Lunia? Ce vrăj- 
“măşie şi judecăți pe urmă între 'cunoscuiți cu 
„cunoscuţi, prieteni cu pricieni, fraţi cu fraţi, 
până şi între: fii cu părinţii, între bărbai și 
ferme ! Mai sunt de acelea ? Puţine de tot,
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între răii răilor, ca răi vor îi cât e lumea ! Dar 
cei cuiminți nu mai fac. Aduşi în faţa d-voas- 
tră, ca pe. vremurile” bătrâne, le-aţi dât ' po-. 
veţe așă de'buhe şi'așă de potrivite, că Ce-i gâl-” 
ceviţi 's'au 'ruşinat ş şi s'au: împăcat în faţa 
"d-voastră, "plecând acasă cu gânduri bune. Po- 
'veţele bătrânilor au fost totdeauna pentru noi” 
toţi O bună: sămânță. | o 
“Aţi început - a curăți ogrăzile şi împrejuri- 

“mile casetor, mai ales după ce v?ain citit cartea. 
aceea scrisă, de un d. Popovici-Lupa, cărând 

gunoiul pe livezi şi aducând astfel trei lucruri 
“bune de-odată: caselor și celor din casă sănă- 
tate, livezilor hrană şi stăpânilor bogăţie: Cuim 
“vedem și cărțile bune sunt semințe prețioase. 

Petrecerile din cârciumi, cari din petreceri 
_se schimbau de cele “mai multe 'ori în certuri, 
„pagube, neliniște şi chiar boale, le-am: schim- 

” “bat în petreceri tolositoăre şi iubite „chiar 'de 
D-zeu. Mi-aţi: ajutat de am înfiinţat corul îiu . 

“numai din copiii” de școală, ci și: din flăcăii 
“satului, iar. anul trecut, după povaţa bunului 
"şi stimatului domn loaa Kalinderu, fostul Ad-_ 

; ministrator al Domeniului Coroanei, am în- 
“Yiinţat teatrul! sătesc, unde cu toţii” putem să. 
„Ne. petreceri și “să 'ne veselim în “deajuns. Cu. 
„ceeace am scos dela teatru, am îmbrăcat'copiii 
“celor. mai săraci dintre noi și le:am cumpărat . 
Şi cărți. Cu bânii câți au mat rămas am plătit 
"Şi vom plăti tramcarul, cucare pe timpurile urâ- 
„te ale iernii, aducem copiii. dimineața la școală, 
"iar 'seara îi înapoiere" acasă, făcând astfel să 
poată uraă lâ' școală toți i copiii, cei desbrăcaţi 
"şi: desculți, cași cei cu părinți! mai bogați. "Sunt 

4
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fericit, domnule Primarşi iubizi săteni, că -din 

toţi cepiii de Români, în vârstă de şcoală, poate. 

„numai doi. nu urmează. la şcoală, “unul fiind 
„bolnav, iar „altul cu mintea necoaptă pentru 
şcoală. Și: ar, fi fost și: păcat să nu urmeze, 

când din casă copiii dau fuga în tramcar, unde 
„e și sobă, ca.să se dea jos.la coală iarăși în 

„căldură. Seara la înapoere acelaș lucru. 

;:. Cam. acestea sunt cele ce am, făcut dela . 
un timp încoa pe urma. întrunirilor noastre 

la-şcoală. i Ma 
_. Dar vă veţi fi întrebând, domnule. Primar 

şi iubiţi săteni, dece mai amintesc azi toate 

aceste lucruri, :prea cunoscute de. noi toți ? 

+ “Aşă e, oameni burii, le ştim cu toţii şi, cum zi- 

ceam adineauri, cu toții trebue să fim mândri 

„văzând că am :fost în stare să facem lucruri 
folositoare pentru noi înşine. Vi le mai amin- , 

tesc eu însă pentru două pricini: întâiu pentru 

că azi din fericire avem printre noi încă 14 

_ îsați de-ai; noștri, cari sunt toți învățători în 

- sațele de prin. prejur, 14 apostoli ai luminii şi 

“ai adevărului: Venind în satul nostru, trebue 

să ştie şi ei ce-am. făcut noi, şi dacă vor găsi. 

ceva bun, ceva ce nu au în satele d-lor, să. ia 

pildă: dela noi şi să ducă în satele unde trăesc, . 

“siar dacă d-lor ar fi știind-ceva mai bun, ceva 

„ce-ar fi făcut în satele unde muncesc, să ne, 

"spună și nouă, şi așa să învăţăm unii dela alţii, 

că doar nimeni nu șa născut învățat, ci. ne- 
voile. şi încercările ne-au învăţat pe toți. 

Iar altă pricină pentru care am mai amintit 

faptele noastre. din trecut,. au. fost cuvintele 

“pe cari le-am auzit azi în biserică, citindu-se 

4 . 
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de preot din. sfânta. evanghelie. Nu mă mai : săturam. privindu-vă: cât de mulţi aţi venit la. 
biserică și cu câtă băgare de seamă ascultați “sfânta leturghie, şi parcă mă simţeam mai. mare și mai bogat de mulțumire, gândindu-mă cum ceilalţi învățători veniţi la noi o să nzăr- turisească pe cinste că în Predeal sunt oamezii cu regulă şi. bine chivernisiți. Şi așă mam „hotărât ca eșind din biserică să vorbim tocmai de ceeace preotul, „azi,.. Duminecă 21 după Rusalii, a citit din evanghelie, adică de: Pi/da Serănătorului. A i 
lată cum am'auzit din evanghelie parabolă “Bemănătorului. ă 

„Și iarăşi a început ă învăța lângă mare şi »S"4 adunat popor mult la dânsul, cât a in- „trat el în corabie, şi a șezut pe mâre şi-i în- văță pilde multe şi tot poporul stă pe uscat lângă mare. Şi grăi lor întru învățătura sd: - '»Ascultaţi, iată îi eșit semănătorul să semene, „Si d fost când semână, că o sămânță d că- „Zut lângă cale și au venit păsările și alu mân- „cat'o ; jar alta a căzut pe petriș unde mavea „Pământ “mult și îndată a răsărit, pentrucă „Wave pământ adânc. Deci răsărind soarele, „ea Sa pălit şi pentrucă avea rădăcină sa. „uscat. lar alta a căzut în spini și ei S'au înăl-: „lat și au înecat-o şi ea ma dal rod. Iar alta „a căzut pe pământ bun şi a dat rod însilțân- »du-se şi crescând şi a adus una 30, iar alta - „00, iar alta 100”. Şi ziceă lor; „Cel ce are urechi de auzit să audă o 

7 
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Jubiţi | săteni, 

- Mântuitorul nu arătă toideauna lămurit în- 

vățăturile sale, ci le spuneă mai mult în pilde” 

ca oamenii -să 'se silească a-l€ înțelege și înc 

" țelegându-le să se silească a le face. Avă a 

dat EI şi pilda cu sâmănătorui. Din ea învăţăm 

câte: roade bune şi folositoare aduc cuvintele 

“şi sfaturile bune, când ele găsesc în sufletul 

oamenilor pământul cel bun, căci după zii 

. sămânţa. de care ne. vorbește Mântuitoriii a 

dat roadă 'deosebită după ielul pământutui 

„pe care a: căzut, aşă își învățăturile şi sfaturile 

pe cari ni le dau părțile și oamenii învățați în- 

- “colţesc şi prind. rădăcini în inimile şi mintea 

celor ce aud cuvânt şi-l primesc. : 

“ Cine este semănătorul de care ne vorbește 

în învățătura sa Domnul isus Cristos? Care 

_e sămânţa? Care este calea lângă care a că- 

zut sămânța? Care e pămâritul cel pietros ? - 

Care este pământul cu spini? Şi care este 

pământul cel bun? ia 
La început: semănător s'a numit Isus pe 

sine însuşi, iar dela EI încoace pri semănător 

“ înțelegem. pe tot omul care răspândește în 

Tuime cuvântul -învățăturii,. al' dreptăţii şi al 

adevărului, | 

_ Semănătorii familiei, ai casei sunt părinţii, 

semăriătorii credinţei sunt preoţii, semănătorii: 

luminii sunt învățătorii mari și mici. Semănă- 

torii” dreptății sunt judecătorii. Semănătorii 

leacurilor pentru boale sunt doctorii. În sfâr- 

şit semănătorii țării sunt guvernul şi capul său 

“Regele. țării. ÎN E
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Toţi acești semănători -ne învață: dato- 
riile sufleteşti; iubirea de Dumnezeu şi de - 
aproapele, credința, . nădejdea şi dragostea : 

-  creştinească. Ei ne luminează mintea şi ne 
îndeamnă cu cuvântul şi cu fapta atât. pentrij 
cele: trupeşti cât și pentru cele sufletești. Ne 
“fac să ne ferim de patimile cele urâte, precum . 
e lenea, beţia, turtișagul, risipa. și câte. şi mai 
câte, cari aduc numai rele; și în .schimb ne 
învață să iubim cinstea, minca, economia şi 
învățăturile folositoare: 
 Sămânța este învățătura pe care semănătorii 

o dau lumii cu fapta şi cu cuvântul.  ..- 
“Cele patru felu, ri de pământuri sunt ini- 

mile” oamenilor, cărora. li se dă cuvântul să-l 
primească şi să-l facă roditor, căci prin cuvânt - 

| se răspândeşte învățătura între: oameni. 
A Calea lângă care a căzut o. parte din sămân- 

“ță însemnează. inima stearpă şi. nepăsătoare a 
acelora dintre Gameni cati nu pot primi şi nui: 
pot ascultă învățăturile bune ce li se dau, - 
„se lasă să fie înghițiţi.de păsări, adică de fnp- 
tele lor cele rele și-trecătoare; : 

Pământul pi etros este- inima, oamenilor a- 
“celora cari prind ușor învățăturile cele bune” 

și se hotărăsc chiar să le urmeze, dar findcă 
deprinde: cea lor din trecut e nestatornică şi îu 

are în ei. nici o temelie de bună rânduială, 
uită ușor ceeace este bun, dându-se iarăşi la 
lucruri nefolositoare. şi păgubitoare pentru 
trupul și sufletul lor. 

Pământul în care au .crescut- spini îachi- 
- pueşte inima acelor. oameni la care grijile avu- 

țiilor și a tuturor. deşertăciunilor lumești co-:.
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pleșesc cuvântul adevărului și al înțelepciuriii, 

al învățăturii și al îndemnului spre fapte bune, - 

- îl ucid mai înainte de a intră în sufletul lor. - 

Pământul cel bun care a dat rod însutit, 

sunt oamenii cei cu minte, cei primitori de în-. 

“vățătură “şi statornici, care înțeleg ce li-se. 

“spune, se supun sfaturilor înțelepte. ce li se 

dâu și răspândesc ţi ei la rândul lor însutit 

învățăturile ce au primit dela alţii, împlinind - 

 asttel dorinţa Mântuitorului: lumii, ca sămânța 

ce să seamănă să nu se piardă în deşert. Pă- 

mânt bun sunt toți oamenii chemaţi â face 

'binele, toţi cei care învaţă pe alții tot ce leeste 

irebuincios în viață, toți cei care primssc. a fi 

sfătuiţi la fapte bune dând şi altora aceleai 

: sfaturi care” să îndrimeze pe Oameni către, 

„tot ce este plăcut iui Dumnezeu şi. folositor - 

oamenilor. | _ 

Dar ca seminţele, acestea să -rodească tre- 

-bue ca și pământul să fie îmbunătăţit mereu. 

Pământul acesta, oameni buni, d-voastră sun- 

teţi. Dela d-voastră se așteoptă să faceţi ca 

sămânța cuvintelor de învățătură să deă ro- 

duri vrednice de aștepiarea semănătorilor, ca 

astfel să putem puriă numele de pământ bun; 

“nume pe care Mântuitorul Cristos la dat tu- 

- sturor acelora cari vor primi şi vor urmă sfin- 

„tele Lui învățături... - 

“Iată, iubiți săteni şi d-le Primar, învăţătu- 
rile ce putem tiage din pilda semănătorului, 

pe care am auzit-o azi în biserică.  - i 

Şi acum, oameni buhi, cred că înţelegeţi 
mai bine de ce am arătat la început o parte din 

faptele noastre din trecut :. ca să dovedesc tu- 

.
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turor celor ce “ne privesc, că noi ne silim să 
fim un pământ bun, șicasăarăt că întrun pă- 
„mânt bun sămânţa poate prinde rădăcini, poa- 
te crește şi da roade însitite. Aceste adunări . 
ale noastre ne-au obișnuit pe unii cu alţii, să 
ne înțelegem bine, ba să înțelegem și pe alţii 
chiar când ne vorbesc ceva orășenește. De 
aceea îmi place a crede, iubiții mei prieteni: 
săteni, că aţi înțeles tot ceeace vam vorbit azi. 

Să ne silim dar cu toţii să fim şi pe viiton 
un pământ bun, din ce în ce mai bun, supuin- 
du-ne întru toate legiior ţării, și ca urmare, 
plătind toate dăsile ce după lege ni se cer, mun- 

„> cind cinstit pentru hrana noastră şi:a fami- 
i - liilor noastre, ascultând cu drag sfaturile 

noastre, 'ascultând cu drag sfaturile bune ce 
ni se dau.-şi silindu-ne să le şi facem. Să nu 
supărăm pe nimeni și să căutăm a fi folositori; 
şi altora, crescându-ne copiii în frica lui Dum: 
nezeu şi însuflându-le datoriile. către ei în- 
sușşi, către Dumnezeu şi către aproapele: Ast- 
tel vom îmbunătăți din ce în ce mai mult nea- * 
mul românesc, făcându-l pământ bun şi. nu- 
mai astfel vom ajunge să fim și noi pildă şe- 

- menilor noștri, plăcuţi lui Dumnezeu și în 

7 

. 

E] - y 

„rândul altor popoare. i... aş



Sărbătorile păgâne și credinţele deșarte 
de Preotul Samson D. Popescu, i înv, în Breazarde!sus— 

- Prahova. - 
4. 

  

Oameni buni, a 

Ştiţi cu toţii că numai munca scoate-sărăcia 
din casa 'omului. În curtea omului muncitor 
și econom totdeauna poţi vedeă ori doi boi. 
btini de muncă, ori doi cai, o vacă frumoasă 

_și lăptoasă, 5—6-oi ori şi: mai multe: din lâna 
“cărora nevasta face îmbrăcăminte bărbatului | 
și copiilor, apoi porc de Crăciun, gâşte, rațe, 
găini și altele. | 

La omul harnic și strângător hambarul se.. 
găsește orișicând plin cu. mălaiu, cu porumb, 
cu grâu, cu făină, iar în cămara. și pivnita lui. 

" se găsesc totdeauna deale mâncării; . - 
Din haine are întotdeauna un. rând-două 

ori mai multe şi mai curate pentru sărbători. 
Cu alte cuvinte casa și curtea omului munci- 

„tor și econom sunt în toată vremea îmbelșu- 
gate, şi pe lângă toate acestea în chimirul lui 
ori „pe fundul. lăzii se găsesc și cevă „parale,
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alară. de cele puse la societate. Nu e as? 
Ba aşă! . aj 

Dar la omul leneș şi risipitor, adică cum 
_am zice la omul sărac ce găsim? . “A: 

Nimic ! N'ai nici de ce te împiedecă. ar 
asta e o mare ruşine | Deci, oameni buriij:ca 
-să nu ne ajungă "sărăcia cată să 'muncimy:şi 
-să nu muncim numai o zi-două în săptămână, 
ci să muncim ide Luni dimineață până Sâniz 
bătă seară. „Ă 

Pitdă de muncă noi putesn luă în toatei-zia 
lele dela toate vieţuitoarele. după pământ;:cări. 
știm că -viermii 'fac mătase, albinele miere; 
câinii păzesc turmele, oile. rie îmbracă, ivițăle | * 
ne: ajută. la munca „câmpului şi la căratul po 
verilor, în războaie şi în plimbări: Omul: dai; 
care este stăpânul lumii, stăpânul tutulor Wie- 
uitoarelor pe -pământ, "trebue să mincească 

„mult mai 'mult, pentrucă-i trebueşte mai multe? 
- Dar o pildă cu mult mai puternică pentiu niuns 
_că o putem. luă dela însuşi -DumnezeuiasC 

Dumnezeu cu puterea lui nemărginită a!$ă 
cut lumea din nimic, cerul și pământulicu (SOă= 

rele, luna stelele și cu toate cele văzute: Și rlez 
văzute. Dar Dumnezeu. ar fi „putut: faceclifi 
mea, cu putereă lui cea: mare, nuimai: într?o; 

„clipă, adică numai cât ai zice una. Insăielcăa 
„voit aşă, ci a făcut lumea în şase zile, iiarnîi: 

ziua a şaptea s'a odihnit şi a privit. la “toate Ia 
făpturile sale. Dar de ce-o fi făcut el așăizei: 

Ca să: ne deă' nouă oamenilor pildă: xă -î 
şease zile din săptămână să lucrăm, iar în: ziua 
a șeaptea adică Dumineca: să ne odihni 
să ne ducem. la sfânta biserică și aci să AA
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cem rugăciuni şi mulțumiri lui Dumnezeu pen - 
trucă ne ţine sănătoși ș și ne-a pus. la îndemână 
toate cele trebiiincioase vieţii. . 

" Apoi, „după ieşirea dela sfânta biserică şi 
după prânz, să ne adunăm cu toții. la şcoală 

--sauila casa parohială și să -ne sfătuim despre 
nevoile vieţii, cum facem de pildă astăzi. 
„Dumnezeu a rânduit ca Dumineca să fie zi 

" de:sărbătoare și de odihnă. . . 
Dar, afară de Duminici sfânta noastră bi- 

serică a mai întocmit şi alte sărbători, şi 'a- 

nume: 12 praznice împărătești, apoi sărbă- | 

1 

torileilui sf. Vasile, sf. Ion, sf. Petru și Pak 
vel:: sf. Dumitru, sf. Gheorghe şi altele, pe 
cari 'orice bun creştin trebue să le țină ca ! Şi 

| Duminicile. 
sNVari:fi tocmai multe sărbătorile acestea, | 

dari noi :Românii pe lângă ele mai ținem și al- 
tele pe care biserica noastră: nu le cunoaște și | 
nu ;le ţine... d 
Dacă sfânta noastră biserică nu le ține, apoi | 
acele sărbători nu sunt creștinești, 'ci păgâne. 
Da: păgâne sunt cele trei Marţi de după Paști, 
cele :nguă Joi de după Paști, Filipii, Foca, 
Răpotenii sau Ciurică, Barbura, Paparuda, şi 

Si altele nenumărate. 
“ Inizilele când cad aceste sărbători oamenii, 

dar mai ales femeile nu muncesc nimic. 

“Dar-dacă sfânta noastră biserică nu cu- 
noaște sărbători de acestea, apoi ia să vedem. 
de unde au venit ele în țara moastră ? Cine 
le-a adus ? De ce le ţinem ?. 
„i: Oameni .buni,. noi 'Românii ne tragem din 
două popvare vestite: Roinani și. Daci, cari
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acum vre-o 1800 de ani trăiau prin locurile 
noastre. Aceste popoaie erau păgâne, credeau. 
şi se închinau la:mai mulți Dumnezei. Ba 

” încă ce, ăcei străbuni ai noștri nici nu știau 
„care eră mai mare dintre atâţia Dumnezei şi 

„ credeau că ei se ceartă şi se bat între ei. Apoi 
se închinau la lună, la soare, la stele, la şerpi; 
la boi şi la chipuri făcute de ei, care se-nu» 
„meau idoli. Apoi firește, că ei aveau şi o mul- 
țime de sărbători şi credințe despre acei Dum; 
mezei ai lor. . _. i “ori 

Atunci. adevăratul noestru Dumnezeu vă- 
Zând că lumea s'a rătăcit de tot, a trimis-pe 
fiul său, Domnul nostru lisus Cristos, cara 
a îndreptat lumea şi a adus-o la cunoașterea: 
adevărațului Dumnezeu. Da ă 

Multă lime -de pe atunci şi de mai târziu 
a primit învățăturile Domnului. Cristos, adică 
-sa făcut creştină, după cum creștini suntem 
şi noi azi. Dar noi deși suntem creştini, totuşi: 

-am moștenit“ dela străbunii -noştri pe lângă 
„limbă, naționalitate și” obiceiuri, am moștenit 

zic şi sărbători d'ale lor păgâneşti şi credinţe 
deşarte sau fără temeiu. :. . 
„O sărbătoare ca să fie adevărată sărbă- 

„„. toare, trebue să ştim şi să credem ceva hotărât 
despre ea. De pildă despre Sf. Vasile noi știm. . 

„Şi cărțile dovedesc, că! a fost un mare apărător 
al' creştinilor şi un mare dascăl al biserisii, de - 

„ aceea biserica. l-a pus între sfinţi. Dar Mar-. 
ţile și Joile de după Paști ce rost au? Nu 
sunt şi ele zile de lucru ca și toate celelalte 
zile ate săptămânii ? Ce au făcut ele pentru 

„-. biserică sau pentru creştinism? Nimic.- Unii” -
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spun că ar bate grindina holdele cr i bucate ale: 
omului care ar Tucră îi .cele trei Marţi și în 
cele. nouă Joi după Paști. Ce putere, pot aveă 

“ "Marţile ori-Joile asupra” norilor ca să le porun- 
cească să tune ori să irăsnească ori să bată; 
piatra pe cutare sau pe cutare holdă? Nicio: | 
putere? Aceasta este o credință fără. ten: ei 
ocredință deșartă; . -,  : 
-L(Ca să înţelegeți : mai bine, oameni buni sam 
decât să vă dau o pildă despre ce va să zice 0 
credință deșartă. D-voastră știți că de multe: 
ori se întâmplă ca nevasta să uite mămăliga 
nesărată. Bărbatul vine dela muncă obosit;și: 
“flămând și se așează la masă. Gustă din mă- 
măligă, o simte nesărată şi. apoi necăjit stri- 
gă: „Ce- -i asta nevastă ?- Mămăligă nesărată !? 
Nevasta cam veselă și mirată zice: Taci băr- 
bate ! Ştii că-i bine! Avem să luăm bani! 
Dar de unde 'nevastă ? — Nu. știi. bărbate? 

- Când uiţi mămăliga nesărată îţi. pică baui de 
undeva.. Apă știu din moşi strămoși.. 

Bărbatul când aude de bani .se mai îmbu-. 
ncază, tace, ru mai zice nimic. .. 

N evasta a scăpat neocărâtă și bărbatul cre- 
de că are să ia bani degeaba de undeva. Dar 
vorba ceea: Paște 'murgule, iarbă verde ! căci 

noi ştim că luăm bani numai. când: “muncim 
Deci. aceasta e o credință fără temeiu, o cre- 
dinţă. mincinoasă.. —. Dacă ar_fi așa, apoi 
hai! să tot facem la mămăligi nesărate: să ve- 

„dem luăm bani. de undeva ? — Nu luăm pen- 
-trucă -nimeni nu ne dă degeaba: : 

_ „ Totaşă-e şi-cu Marţile şi Joile după: Paşti. 
Ce! putere. să “aibă ele: asupra norilor ? |
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- Rapotinii sau , Ciurica se 'serbează în Mar- 
ţia a treia după - Paşti. In această zi femeile. : - 

„se adună, vecină lângă "vecină, și din pămânţ 
Şi pae. fac nişte capace cu care astupă gura.-s0- 
+ bei-sau! a festului. După ce s'au întărit bine . 
capacele, le spoesc,:le înfig, crăci verzi şi flori . 
pe margini. Apoi strâng parale, dând fiecare 

- partea, “cuinpără vin şi stropesc. acele caparie 
"în semn ca ţestul să fie norocos tot anul iar 

- ele să-aibă din” belșug ce-să se coacă în el ca: 
pâne, mălaiu, mâncări şi altele. : | 

Ei bine, oameni buni, ce putere pot să aibă 
„aceste capace de : pământ asupra grâului. şi. 
a porumbului pe câmpiile noastre, ca să se 
facă muli și:să avem ile unde. coace? In loc 

să arăm adânc și să îngrășăm păniântul, că: 
- s'avem bucate destule, noi ne rugăm țestuiui ! PR 

„ Ce credință fără temeiu şi ce sărbiitoare pă- - 
gânească ! ! | 

Această sărbătoare, “Rapotinii o' “ţin tate 
femeile, şi se zice.că. femeia are: dreptul Săi 

"bată bărbatul în acea zi. . .:.-— 
> Lucru “se poate întâmplă, pentrucă, după 
“ce-au băut .vinul -rămas'_ dela stropitul capa- 
celor” de pământ, vreuna din neveste -fiind: 
-cam amețită şi-o fi luat poate bărbatul la bă- 

„-"tae. Acum, pentrucă. vreo: femee și-o fi bătut 
bărbatul vreo dată în acea zi; pentru această . 
ispravă să” ținem sărbătoare ?. Şi să credem că 
trebue să ne bată nevestele şi pe noi?! | 

“Deci iar o credință fără temeiu- într” o săr- 
'bătoare” păgânească, - Sia: 

-  Paparudele.se serbează în. n: Joia a treia după | 
Paști. In. ziua” aceea o Țieăncuș ă. împodobită
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'vrun alt țigan, care. îi- cântă zicând: „papa- 
rudă-rudă, vino.de'mă-udă, cu găleata-leata ; - 
peste . toată ceata”. și altele. Paparuda joacă, 
și sare în SUS, iar gazda aruncă -0. doniță de 

„apă pe ca. 
Când n'o prinieşte; se zice că mare să aibă 

noroc în acel an gazda. Pâparuda se ține pen- 
“tru cuvântul: că- dacă e secetă numai decât va: 
ploua. larăși o sărbătoare păgână şi o cre- 

- dinţă deșartă. Ce. putere o să aibă paparuda 

i 

! 

asupra norilor ca să plouă,. « ori asupra casei 
omului ? : 

Pentru Sf. Ilie poporul: iar are nişte cre- . 
dinţe fără temeiu. Se crede că Sf. Ilie umblă 
cu fulgerele şi trăznetele. Că D-zeu i-a dat 
putere să. trăsnească draci.. Tunetele, fulge- 
rele şi trăsnetele se nasc. din frecarea "norilor. 

“la frecați “mai multă . vreme două bucăți de 
lemn şi veţi vedea că se aprind. Tot astfel e 
şi cu norii: se îreacă unul de altul şi puterea: 
ler. se. aprinde şi se descarcă -pe pământ sau. 
pe locurile și lucrurile cele. mai înalte. 

Unele femei când tună și trăzneşte înfig us 
topor în pământ și pe muchia. lui pun sare. 
Cred că .toporul va înlătura trăsnetul, Ful- 
gerul e puterea lui Dumnezeu ; şi par'că Dum... 

- nezeu se teme de-o babă, când o vede cu to- 
porul ! Ce credință păgână ! | 
Adormirea Sf. Ana. Unii o serbează de frică: 

să nu cadă în somnul cel lung. Prin adormirea, 
* Sf. Ana se înţelege moartea ei. Prin urmare 

ce are moartea ei cu somnul nostru? Când 
vom muri vom dormi și noi destul de luiig. |: , ! 

i 
! 

cu boziu. vine în curţile oamenilor însoţită de j
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La 14 Noembrie biserica noastră serbează 
-pe sf. Apostol Filip. Noi însă serbăm 4—5 

„Filipi: Cel mai din urmă se -numește Filipul 
cel schiop. 

In zilele acestor Filipi femeile nu lucrează 
nimic, nu dau nimic din casă împrumut, nu 
mătură, nu scot. gunoiul din casă afară, pen- 

- tru că e rău de pagubă şi mănâncă lupii vitele. 
Se înțelege că le mănâncă dacă le Lăsăm pe 
câmp. lar o -credinţă deșartă; pentrucă ade- 
văraţii sfinți nu ne poruncesc” să nu măturăm: 
prin casă ori să lăsăm vitele în pădure. 

La 4 și 5 Decembrie se serbează de biserica . . 
noastră Mucenifa Varvara şi Sf. Sava. Noi 
le zicem Barbura și credem că acești sfinți - 
sunt cu vărsatul, şi de aceea se îmbărburează | 
copiii: cu miere pe obraz, ca să le fie vărsatul 
„dulce, adică să nu fie periculos.. Se. împarte 
„apoi pe la vecini turtă caldă și azimă unsă cu 
miere, tot pentru ca vărsatul să fie dulce. In 

. aceste zile cine n/a zăcut de vărsat nu mănâncă - 
nuci, alune, mere, prune, fasole,:pentruca văr 
satul să nu iasă pe el 1 aşa de „mare ca merele, Ş 

„nucile, etc. 
Noi mai credem şi în sarpele de. Casă, a- 

dică credem că fiecare casă își are un șearpe 
ce apără casa de rele. Și asta e nebunie, Des- 

"pre acest şearpe să vă spun O poveste: Mâi 
acum vre”o patruzeci de ani a trecut prin fara 
noastră un om din altă ţară despre apus şi în 
trecerea lui s'ar fi abătut pe la un gospodar. . 
'Aci a găsit pe gazdă adică pe femee plân- 
gând. Intrebând”o de ce- plânge, îi răspuride - 
că ia murit un copilaş cam' în etate de 5 arii; 

pe
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„că numai pe acela îliaveă şi ca murit fiindca | 
bărbatul său acum 2 ani și jumătate: a omorâţi 

“şarpele casei. Cum l-a omorât ? întrebă străi! 
nul: lată cum: Pe când băiatul era. canr de 
ani - și jumătate, în fiecare. dimineaţă î îi. dam 
câte o Ducăţică. de pâne.. „De ce-luă pânea în- 
„dată pierea din: casă. Așă azi, așă mâne până 
când întruna din zile mă duc după el şi-l gă- 

„=. „sesc după casă în niște bălării. alături cul, un 
-şarpe mare încolăcit. care “mâncă din pânea 
“lui. La -această vedere mă îngrozesc şi chiem: 

„bărbatul. El nici una nici alta, ia. toporul, şi 
„omoară şarpele. Şi. cuimn —. după 2i/e ani — 
mi-a murit băiatul din pricina aceea. | 

Ei bine, oameni buni, după cum stârpim 
- -şoarecii, ploșniţele - — la cine. sunt — și alte 

'gângănii de prin case şi de prin prejurul casei 
„noastre, tot astfel trebue să stârpim și șerpii şi 
-nuw numai de prin jurul caselor, dar ori unde-i -l 

„întâlnim. Şi aceasta, după cât știu, „toți O fa- 
-cenm.. Şerpii sunt: vătămători, iar “nici decunr, 
folositori, deci nu trebue să mai credem în 
„șarpele:de casă, că nici mu este. şi, chiar de-ar 
fi, el mar aveă nici o putere asupra, casei 

: noastre... 
La 20! Decoinbiie,s se “serbează Ignatul când 

de obiceiu se taie porcii de Crăciun. In această 
zi nimeni! nu. lucrează . „până nu. vede. sânge. 
„Ei bine; dacă n/ar tăiă. nimeni „orci: în. ziua 

- „asta ar. urmă. să nu „lucreze „toată ziua, un sat 

„Întreg, de oameni. 
; Ielele.. lelelor Ti se mai. zic: ! maestrele, ofir- 

“dele. și dânsele. Oricuim le-ar .zice,: ia să. ve - 
, dem ce-or.mai fi şi. astea. „Despre, Iele țăranul.
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_-crede că sunt în număr de 7. „ca sunt aşa de 
trumoase încât. numai îngerii din cer pot să le 

întreacă. Că ele n'au trup de carne, ci. sunt 

mai mult niște: năluci. cu chipuri de femei. ti-' 

nere și vesele. In loc de haine sunt înfășurate - 

de nori şi nu'le pot vedeă decât oamenii buni. 

la suflet şi cari fac fapte bune; oamenii cei 

răi nu le pot vedsă.. lelele se zice că: au zăliţe. 

"pe biept''şi ia încingătoare, iar. la: picioare, 

„ clopoței. Cântă așă de frumos încât cântecul, 

„lor nu se poate asemănă cu nici o cântare pe... 

pământ. Ele sboară prin văzduh înainte de . 

„răiezul nopţii şi trec cântând şi sttnând Klin zale . 

“şi din clopoței pe deasupra caselor unde au 

să. trimită vre- -o pedeapsă asupra vre- unui om 

“rău: la suflet şi la fapte, - 
felele au obiceiul să joace hora prin grădini : 

pe iarbă verde și prin poenile 'de prin păduri. - 

Când voesc să pedepsească. pe vre-uii om, ele -- 

îl desmeardă. prin cântece, îl. adorni în vise . 

“plăcute! şi în urnă joacă hora: de trei ori în, 

jurul: lui blestemându-l fiecare: ori limba să. 

i se lege, ori din: minte să-și sară: Și Să nu-și, 
ui a. 

"mai dea'pe leac. Câte odată îi iau “mânele! și“ 

picioarele și de „multe: ori: îi strâmbă, gura, 
şi fața: 

Se mai zice că se cunose și. i urinele uiide avi” pr 
“jucat. . Da Dia ai 

„Unii. oameni, ca să- şi apere! casa de. lels, 
pun în câte im par “dela. gard câte 0. ăpațănt 

„de cal, pentrucă ei cred că lelele ar. fi fugind: 
de. căpățâna de cal ca dracul. de. tăniâie Sau 
ca de sf. Cruce. i ' 

T oate “sunt. credinţe greșite, crediiţe: de 

7 

p-
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şarte, oameni buni. Je/e/e nu se află, nu sunt. 
“Toţi cari spun că au văzut Ielele jucând, şi 
cântând ori spun minciuni, ori 'au avut nu” 
mai năluciri, cum au adeseori oamenii cu, minti 
bolhavă, cu mintea slabă -și zdruncinată. — 

Boalele cari lovesc pe unji oameni, cum e 
“damblaua: ba că i-au luat Ielele o mână și 
un picior, ba că i-au luat giura, ba că a îneburit, 
ba că se jupoae pe mâni și pe faţă; acesifai 
toate nu vin dela Iele, ci vin ori din -boalsle 

„lumești ori din beţie, ori din mâncare proastă, 
orică omul a dormit beat, ba poate chiar şi. 
treaz, pe un loc umed și a răcit și apoi aruncă - 

_ . d . - . u 
“vina pe locul unde a. stat ori a dormit că a 

arsi 

„tele şi altele. 

u . - q.] 

a fost necurat sau că au jucat pe acolo I€lele. . 
Deci, oameni buni, de beţie să vă feriţi, dei 

- boale lumești, de dormirea pe pământul umed: 
„Să vă feriți.şi veți fi mântuiţi de Iele. 
„_Telele v'o mai spun odată, nu sunt. 

“Mai credem apoi că ne merge rău când ne. 
„fese popa înainte. Cum ai plecat d-ta, de pildă, 
la o treabă, tot așă'a plecat și bietul preot. Ce? 
Nu e şi el om ca toți oamenii ? Ce rău poate 
face el că. ţi-a eşit din întâmplare înainte ? * : 
“Mai credem în sec și plin, în numărul 13, 

că e. primejdios. Dacă s/ar fi dovedit că nu-.: 
mărul 13 e primejdios, apoi oamenii, de bună 
"seamă, de mult l-ar fi scos dintre numere. Dar | 
„săracul şi el e un număr ca şi toate celelalte 
numere. Mai credem în "Mama pădurii şi al- - 

“Mai credem apoi într?o. mulțime de, raci | 
ce zicefn că sunt răspândiţi pe. suprafața pă- | 
mântului ca “frunza şi ca iarba: prin bălți: prin
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râuri, prin păduri, prin răspântii, pe căi, prin . 
eleştae şi mai ştiu eu unde. Dreprul nu e al- | 
tul siecât reauda noastră faptă. De tapte rele 
dar să ne ferim, nu de draci. 

Oameni buni, 

Din câte wam spus vedeţi că noi, pe lângă 
sărbătorile lăsate de D-zeu și de cele întoc- 
mite de sf: noastră biserică, mai ținem și altele 
uccreştinești sau păgâne și avem şi o mulțime 
de credinţe. deşarte sau credinţe fără temeiu. 

Dacă noi mai ținem astfel de sărbători şi 
mai păstrăm nişte. astfel de credinţe, apoi nu 

facem altceva decât că greşim și păcătuim, 
| supărând pe Dumnezeu, și apoi ne facem .rău 
nouă înşi-ne pentrucă ţinând sărbători păgâ- 

"ne nu muncim, pierdem timpul, pierzând tim- 
pul, pierdem bani şi pierzând bani n'avem 
cu ce ne agonisi cele trebuincioase vieţii; pe 
cari le are omul muncitor şi strângător. . 

Deci vă sfătuesc, oameni buni, şi cred-că - 
„mă veţi ascultă ca în totdeauna: să nu mai ți- | 
ueți asemenea sărbători păgânești, să nu mai 
aveţi asemenea credinţe deșarte şi va fi bine: 
şi de d-voastră și de copiii d-voastră. 

Eu nu-ţin nici una şi nici nu cred în ele și, 
slavă Domnului, sunt sănătos și. voinic, cu 
toată casa "mea, după cum mă vedeţi și mă ştii, 

“Oameni buni, 
, 

Azi Vam vorbit despre sărbătorile păgâne 
şi și credirițele deșarte, însă unu v? am vorbit des- 

-
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pre toate, căci 'ele sunt multe, multe.de tot; 
ci vam vorbit-numai de cele ce se țin în satul: 

nostru şi satele vecine cu noi. Dumineca vii- 

toare vă voiu vorbi şi despre alte sărbători 

păgâne şi alte credințe: deșarte. Ba mai bine 

nu ! Nu. Nam să-vă mai vorbesc și de alte: 
sărbători păgânești şi de alte credințe deșarte, 

pe care nu le ştiţi, căci tare “mi-e frică să nu 

Wapucaţi să le ţineţi şi pe-acelea. - . 
“Dumineca viitoare am să-vă vorbesc despre: 

creştereă 'copiilor de când se nasc și până la 

“ etatea de 14 ani. Vă rog dar ca- Duminecă să 

„veniţi tot aici și în număr tot așă de mare, 

“însă cu femei şi cu fete mai multe. . :  . 

Vă mulțumesc de ascultare şi să.ne vedeen: 
cu tiine și cu sănătate. -. 3 |
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„.. Respectul datorit bisericei 

"de Grig. Dimitriu. invăţător în Tărgu-Băceşti-Roman 

: Oameni buni! - 

De o vreine încoace auzim mereu și pe cei 

“mai bătrâni și pe cei mai tineri, plângându-se: 

că lucrurile nu mai: merg; cum mergeau altă- 

„dată că timpul's'a-schimbat şi: că totul 'se în- 

„ -greuează din'ce în ce mai mult. | | 

"” Este adevărat că omul se deprinde să vadă | 

timpul 'trecut -mult mai :luminos şi mai: bun 

_-decât timpul de faţă, pentru că în trecut vede . 

- numai părțile cele bune. şi .uită: pe cele rele, 

"ar în vremurile deacum vede numai răul şi 

greul, ie i Na 

_ “Dar.tot aşa-e de adevărat că între 'vremu- 

"ile: trecute 'şi cele deacum este o mare.deo- 

1 sebire, Gândiţi-vă de pildă Ia credința strămo-.. 

işilor noştri: şi. la credința “noastră deacum ? . - 

- Câtă deosebire este între dragostea strămo- 

„"“gilor noștri către! biserică : și între dragostea 

noastră de:astăzi. “e: i i 
- In alte timpuri, Duminecile: și 'sărbătorile 

__„gemeă biserica de lume.. Dar:cu cât anii trec, 
a
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"cu atâta lumea se înrăutățește : Și cu atâta noi | 
începem a mită cărarea și locazul sfânt al 
Domnului. De aceea Dumineca şi ia sărbăto-. 
rile mai mici biserica e pustie ; numai la zile 
mai mari ne mai adunăm într'însa câte o mână 
de: oameni bătrâni. Incolo nimeni. 

Ba ceva. mai rău. Am auzit pe unii din fiii 
sătenilor noștri că după ce se întorc din at-- 
mată spun că numai noi țăranii suntem proşti 

„şi credem tot ce spun preoţii ; că pe la orașe! 
boerimea nu ține nici-o lege, ba pe la cazarmă: 
te şi râd cei mari când te văd făcând cruce 
ori pomenind de Dumnezeu. Credinţa şi “bio. 
serica. sunt pentru bahe. și moșnegi, zic ei, 
nu pentru cei tineri; numai mai de mult eră. 

“ lumea .proastă, acuma se deşteaptă şi nu mai 
merge asă. 

Cinstiţi gospodari; vorbe de acestea au mai. 
-- spus şi spun mulți nebuni: câri nu-și pot da. 

“ seama de ceeace spun. Dar. aceasta este rău; 
"căci întocmai ca burueana cea rea şi vorbele . 
rele se prind ori unde, dau roade şi se întmul= 

- țesc de umphu: lumea... 
Dar să zicem și noi despre ei, ca Domnut 

Hristos despre păcătoşii care-l chinuiaa: lar= 
“tă-le Doamie, că nu știu ce fac! - | 
„Acum, ia să stăm puțin şi, să cântărim a- 
ceste vorbe. 
Oare cum vă urâţi D-voastră unul pe “ak 

tul când cinstiţi câte un pahar devin ? Nuașa:: 
„Să trăim. la mulți ani, să trăiască gloata, să 
trăiască vitele şi săi dea Dumnezeu roade cânn-- 
pului şi mână pământului. ă 
Dar o oâre cine împărtășește sănătatea ? Cine.
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dă hrană vitelor ? Cine dă roade câmpului şi 

„_inană pământului ?- Cine poate. zice: ziua de- 

- mâine e a mea? Cine poate să spue că vita 
lui e a -lui și ogorul lui va da totdeauna roa- 
„de din belșug ?. 

Gândiţi-vă la Vasile Lfrum, om cât un mun - 

„te, își pusese. în gând să scoată din pământul 

„ei? pe văduva Ilinca și s'o lase pe drumuri cu 

copii cu tot, că ziceă că-i “dreptul lui dela tată-: 

„său. Cât nu ne-am pus pe lângă dânsul să 

aibă îndurare de o biată văduvă nevoeașă, 

Nu și nu, că e dreptul lui ! și până m'a alun- 

gat-o nu sa lăsat. . . 

-. Dar a doua zi ba că-l dot şălele, ba că nu-și 

poate purtă trupul şi vale-o, vale-o, iar seara 

i-au sunat “clopotele, De pământ nu s'a mai: 

săturat și în pământ a intrat. Azi e şi el pă- ă 

mânt.. Dar câţi erau an și azi” i-a înghițit Mor- 
mântul și câți sunt azi'şi nu vor mai fi mâine ? 

Că nu ştii moartea când vine, azi la mine, 
“mâine la tine: 

Atunci nu “vedem noi dar că i această viaţă 

trece ca un Vis, ca o suflare de vânt, ca e 

nălucire? | 

Domnul. cerului! şi al. pământului, Dumne- 

zeul cel vecinic, tatăl nostru ceresc împărtă- 

şete zilele, sănătatea şi averile cui vreă şi 

iarăş le iea când vrea. El singur. vântură. ca; 

pleava zilele oamenilor și averile bogaţilor;: 
Apoi dar, oameni .buai, dacă noi, fugim de 

dânsul, dacă îl uităm, dacă nu venim în casa 
lui să ne rugăm, oare. veghia-va el asupra; 

noastră, păzi-ne-ya el sufletul de rătăcire și : 
de păcat? Nu. Dacă noi îl uităm și el ne va: 

+ |.
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uita... De aceea iată aşă scrie la sfintele cărți: 
„Cei -ce. urăsc biserica ca de para. focului, de 
mânia Donminului se. vor 'uscă”, Gândiţi-vă 
şi vedeţi dacă nu-i aşă. Cu cât trec anii cu a» 
tâta lumea se înrăutățește, i cu atâta şi vre- 
„murile se îngreuează- și se întorc tot în spre. 
mai rău. Curat bătaia lui Dumnezeu, , după 
cum chiar se zice: 

Nu stiu oare rău e locul 
Ori ma părăsit norocul : 

Ş Nu. ştiu oare locu-i rău 
IE . „Ori! mă bate Dumnezeu. 

"De -ce însă ne bate . Dumnezeu? Pentrucă 
“adi. întocimai ca niște copii bueci şi răi Pam 
uitat şi pe dânsul şi'am uitat și biserica lui. 

Dar nu numai atâta. Ce are omul mai scump 
“pe hime decât sufletul. lui.? Dumnezeu ia 
“dat, şi: lui: Dumnezeu are :să-i- dea seama de 

dânsul. Insă păcatele sunt multe și ele îne- 
" gresc' ca păcura sufletul omului. Și numai: 

- biserica îl poate curăți de dânsele, lăsându-l 
curat ca sfântul soare din senin. . 

„- “Dar afară de asta cu 'ce trăim noi; “decât cu 
eredinţa” că. are să dea, Dumnezeu să. fie r mai 
“bine, îi pi | 

Credinţa - în , zilele de apoi; credința i în aju- 
“torul și dragostea lui Dumnezeu este tăria 
sufletului nostrii. Că . multe-s tari; cum cre-: 
"dem noi, -și mâne nu-s. Credinţa ne ţine, cre- 
dinţa. ne mântuește, credinţa: ne apără 3 și. ne. 

„Păzeşte, : 
„De aceea. cine-și pierde cr sedinta numai are
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"ce pierde. Şi cine ține în noi aprinsă și nestiusă 

ca o candelă această: credinţa dătătoare de 

viaţă? Cine? | . - 

Tot biserica. Sa e 
Când te naști pe lume, biserica te primește 

şi te spală de păcate î în apa curățitoare a bote- 
zului, când mori tot biserica te primește. și te- 
pogoară în mormântul întunecos, în Tocașul 
de veri de unde nimeni nu se mai întoarce. 

Cât trăești, cât timp din mila sfântului mai - 

faci umbră pământului, curățirea 'sufleiului; - 

şi întărirea inimii tot în biserică-o găsești. 

Cărarea binelui şi a dreptăţei tot ea ţi-o arată. 

Dar, să ne gândim, oameni buni, la 'vre- 

murile. trecute, de -care ne vorbesc "bătrânii. 

Câtă păgânătate, câte lifte-nau trecut pes- 

te noi ! Bătrânii povestesc că în vremea de de- 

“mult carul erăscu două proţapuri şi. cu râși 

niţa întrînsul. Când auzeai buciumul sunând, 

maveai vreme să-l mai întorci și înjugai boii 

încotro apucai, “si unde ajungeai acolo râşuiai 

și mâncai ce puteai. Vremuri de urgie.'În urmă. 

- veneau 'căpcânii prădând şi arzând. satele și 

oraşele. Cerul eră. roșu ca sângele de lumina - 

flăcărilor ; cânii. flămânzi urlau pe drumuri: 

a pustiu și ţipenie de: moldoyean creștin nu. 

"se vedeă nici nu se auziă nicăiri. “Toată sufla. 

„rea creştinească eră ascunsă în desişul codrilor . 

1.
 

şi în tăria munţilor, 3 și atunci vestitul Ștefaia 
Vodă. răsăreă ca - din pământ” cu “oastea lui. 
Sună din corn odată: Şi adună :Moldova -toată 

“si înt”un ceas vântură păgânătatea ca Pleasa 
_ şi curăţeă și însenină din nou țara. : SD 

„Eră-tare şi voinic Ştefan Vordă, dar şi mai - 

N
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tare în credință eră sufletul lui-şi a celor 
ce-l încunjurau. - De - 

= 

„Hai frați, hai frați, la năvală dați, 
La năvală dați, steagul waâpăraţi.: - 
iai fraţi, hai frați, la năvală daţi, . 

- La năvală daţi, legea vapărați. : 
„Vai frați, hai frați, la năvală dați, 

La năvală dați, crucea wapărați. 

„. -Aşă “cântau, plini de credință, ostașii lui 
- Ştefan, și Dumnezeu totdeasna îi ascultă şi-i 

- apără. Steagul, legea și crucea, pentru. aceste 
„trei lucruri sfinte se luptau ei şi nimeni nu erăj 

- vrednic să le steă împotrivă. . 
- Așă dar, cinstiţi gospodari, cine ne-a mân- - 

tuit pe noi şi neamul nostru? Cine ne-a păzit” 
„de perzanie şi” de păgânătate 4 - 

“Biserica şi crucea. - CS 
La umbra crucii trăim şi nădăjduim în Dom- 

“mul, la umbra crucii țara și neamul nostru a 
găsit mântuirea de primejdii și tot la umbra - 
crucii dormim şi somnul cel vecinic sub pă- 

„Să căutăim dar a face ca crucea să fie vecinie 
“în sufletul şi inima noastră pentruca cuvântul 
cel. rău să nu ne ducă la ispită. ..- 
„In biserică deci să căutăm de-âpururi cre- 
dința şi. mântuirea sufleteler noastre. 

De aceea zic să căutăm a .ne întări inimile 
şi să ne aducem aminte de Domnul dacă vrem 

„<a şi el.să-și aducă aminte de noi. | 
lar când: auziţi pe cei cari vorbesc fără ca: 

„Să-i poată dă seama de ceeace spun, puneţi
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mână la gură și ziceţi în gândul vostru: iartă- 
„- - Doamne « căci. nu știu ce grăesc, 

Socot. acum, oameni buni, că fiecare din 
cei ce vă aflaţi aici. veţi spune cuvântul meu, 
şi la cei ge mau fost-de faţă şi nădăjduesc că 
de-acum înainte. să nu fie Duminecă și sărbă- 
toare lăsată de Dumnezeu sfântul, în care noi 

„să nu ne adunăm cu toţii, mic şi mare în casa 
Domnului, spre a ne rugă cu toţii î împreună lui 
Dumnezeu, ca să-și aducă aminte de noi: aișă 
precum şi noi: ne aducem aminte de dânsul.



-“ Supunerea la legi şi respeetul.de 

a amtorități 
-de |, V, Ungureanu, înv. în Neamţu ” 

=“ Oameni. buni! - 

Multe lucruri sunt, şi multe întâmplări, dela 

care noi oamenii am puteă luă învățături mari, 

“bune și folositoare. Ni 

De pildă: fiecare din noi am văzut stupi cu 

“albine. Cu toate acestea puţini dintre noi ne- 

am gândit cum e traiul acestor vietăţi așă de. 

_ mici, şi prea puţini s'au gândit că din traiul 

„lor putem hiă chiar noi oamenii învățături 

frumoase. şi de folos. | E o 

__ Să ne oprim .puţin la ştiubeele cu albine că 

__așă o să înţelegeți .mai bine ceeace am să vă 

„spun: ştiţi că în orice știubei'se' află o- matcă 
(regină) care povățuește. pe toate musculițele 

acelea, și ele toate i se supun, ascultă de ea 
--şi.o iubesc, Apoi sunt albine lucrătoare care 
muncesc numai în lăuntrul stupului, iar' al- 

„tele care adună, muncesc numai pe afară; 
unele cari se îngrijesc numai de curăţenia știu- 

!
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beiului, iar altele numai de. paza lui; altele 
de lupta cu dușmatiii, altele - îngrijesc de bol- . 
navi, de răniți, pe când altele îi îngroapă — 
și câte alte lucuri chibzuite care fac să rămână. 
încreimenit omul, stăpânul tuturor celor Tă- 
cute- de Dumnezeu. - 

Așă dară un Stup este întocmai ca o gospo- 
dărie, ca un sat, ca-o ţară. Nu trebue să ne 
mirăm așă mult, căci rândueala. asta la albine 
— ca şi la toate cele — Dumnezeu a lăsat-o. 
“Xedeţi, oameni. buni, “un mușuroi. Cât de 

__ multe furnici trăesc la un loc! Vedeţi păsările 
cum se adună stoluri, toamna când pleacă ! 
„Vietăţile fără grai, că să poată trăi se adună. 

în cârduri, în -cete ; iar oamenii fac gospodării, 
alcătuesc sate, oraşe și ţări. 3 

Nevoia şi: irebuinţele vieţii au făcut pe 0a- 
meni ca să trăiască mai mulți la un loc. 

Unde sunt mai mulți adunaţi — ca să poată 
trăi în. linişte — acolo este și. trebue.să fie 
unul. imai. mare, mai cu cinste între toţi: este 
unul stăpân şi ceilalți sunt supuși și ascultă- 
tori. Altfel nu se poate. . . | 
Unde-i “numai.. unul, - acolo Să înţelegeți 
d-voastră — nu-i nici O nevoe de stăpânire, 

“ de cârmuire, pentrucă acela singur. e şi stă- 
pân și slugă şi împărat şi, supus. 
„Vă închipuiți d-voastră ce s'ar. alege de :o 
gospodărie, dacă: şi. tata. şi mama și slugile 

Şi copiii ar vreă să fie mari, să fie stăpâni și 
să poruncească. fiecare ?... „Ce s'ar întâmplă 
oare într'un sat ori între un oraș dacă toţi ar 
fi stăpâni, toţi ar porunci şi nimeni mar fi 
mic, nimeni. n ar fi supus ? Ce s sar întâmplă . 

PI a Ia
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cu o ţară în care toţi ar: E mari și tari i 

fiecare ar Iucră după. capul lui?! Nu-i oare 

aşă că fiu s'ar alege nimica. de gospodăria, de 

satul, de orașul și de țara aceea? . 

Apoi cu toţi mai ştiţi că nu toţi oamenii sunt 

buni: uaul e pornit din sire, dela naştere, .ca 
„să facă bine; altul, să facă rău. 

Aș, dacă, mar îi dragii, mei o stăpânire, | 

-care'să deă aceleași porunci pentru toți, care 

să oprească şi să- pedepsească faptele rele: Şi 

gusturile nechibzuite, nu-i așă că în gospodă- 

_“rie, în sat, în oraș şi în ţară sar iscă meînţele- 

„geri, fiecare ar face de capul său'și toate ar 

„ merge ca vai. de lume. N 

Ce sar alege oare de viața, de: casa, 'de So- 

ţia, de copilaşi, de moşia, și de toate: bunurile - 

noastre, dacă n am aveă stăpânirea cu legile 
și cu poruncile ei? 

Cine ar mai aveă dreptate, dacă fiecare. ar 
-căută să şi-o ia Singur ? ..- 

Nici vorbă că pratul şi cenwșa sar alege 
de toate cele, şi peste tot locul ar domni răul 

și răii, patimile şi “pătimaşii, desfrâul şi bu- 
nul plac al fiecăruia, . și toată viața noastră 
ar trebui să stăm cu parul în mână ca să ne a-" | 
părăm de toată lumea. 
„ Legile” sunt "făcute de oameni pentrucă ei 

“simt nevoie de ele, pentrucă le sunt de folos, 
-aşă după cum avem nevoe de suman, pentrucă 
ne ţine de cald. 

După ce legile s'au făcut, oamenii au văzut 
că ele trebuesc adusc la îndeplinire de nişte 
slujbași ; iată dar că şi stăpânirea. c o avem tot 
din + nevoia naostră,
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Ce s'ar face viaţa și avutul nostru dacă mar 
Ti legea care pedepseşte pe: hoţi și. făcătorii 
de rele ? 
„. Nu ne-am prăpădi oare cu copilaşi, cu avut, 
cu-ţară cu tot, dacă mar fi legea armatei care - 
cere ca fiecare om să fie. pregătit Să-şi apere. 
țara, adică să se apere pe sine şi pe ai săi?! 
N'ar.rămâneă oare proști copiii .noştri și: 

_tot neamul nostru românesc și mar râde lu- 
„mea de noi, dacă m'ar fi legea. şi stăpânirea, 
şcolilor, care cere să ție” oricine carte, peniru | 
folosul lui? . ” 

Ce s'ar întâmplă oare, oameni buni, dacă 
“mar fi legea învoelilor agricole: dintre proprie-. 
tari şi muncitori ? 

Nu-i așă că de.muilte ori sar găsi printre a- 
| rendași unii fără suflet, care v'ar da un preț. 
"de râs pe munca voa stră? 
- Dacă m?ar fi legea care opreşte | pe stăpâni. 

de a pune pe muncitori la lucru Duminicile | 
și sărbătorile —'nu-i așă că imurica peste seamă 
i-ar istovi de putteri şi apoi n'ar mai aveă vre- 
me, sărmanii, să se iducă la biserică. și să-și 
caute” şi de suflet? 

Nu-i așă că de n'ar fi legea drumurilor 
mam mai aveă şosele şi trenuri, și când: am 
aveă nevoe.să' mergem dela un loc la altul ar 
“trebui să perdem mulțime de vreme şi să chel-. 
 tuim. mult de tot? 
„Nu-i așă că dacă mar fi. legea crășmelor, 
cea mai rare parte dintre crâşmari și-ar face. 
de cap şi var da în loc de băuturi curate, bău-" 
turi otrăvite și Var prăpădi sănătatea ? 

"Aşă-i că dacă mar fi legea Creditului A 

? 

7



aricol — şi ăcum de câţiva ani. societățile de 

păstrare — la nevoile ce aveţi, veți cădeă ia- 
„răşi în mânile nemiloşilor cămătari, cari War 

luă şapte piei, ba chiar şi leanca "din spate 

- pentru-camătă, şi ați murici o viață întreagă 
"fără ca să.vă mai puteţi plăti ? - 

- Aşă-i că dacă miar fi legea boalelor: lipi- 

cioase — de oameni şi de vite — iarăși am mai. 

vedeă boli: grozave ca holera, ciuma și răp- 

ciuga, despre cari aţi auzit cau fost odată prin 

tara noastră, iar acum nu imai dau pe la noi, că 
le tăiem drumul? 
“Legile dar ne. apără interesele. și nevoile 
noastre şi ne fac viața mai ușoară și chiar mai 

sănătoasă ? | . 
“Dacă unii din d-voastră nu cunosc datoriile - 

_din unele legi—ca să nu greșească — să în- -- 

-. trebe pe alţii cari ştiu, ori pot să vină chiar 
la mine și le-oi da.sfatul ce le trebuește, căci 
de aceea trăim pe lume ca să ne sfătuim unul - 
pe altul, când nu ştim câte ceva." 

Vedeţi dar că legile şi stăpânirea sunt lă- 

“sate dela. Dumnezeu, făcute de oameni pentru - 

binele nostru şi izvorâte: din nevoile noastre a . 

“. tuturora, ca să putem trăi liniștiți şi bine pe . 
lumea. asta! -- . 

Neamurile de Oameni cari nau ascultat de 

stăpânirea şi de legile lor, au,umplut lumea 

ca puii de potârniche şi s'au stins-depe lume, 
ori au ajuns. slugi. ale altor neamuri. cu stă- 
„pânire. Vai de capul - omului care nu ştie să 
asculte. şi să fie şi supus. Ce ajunge sluga 

„care tot schimbă stăpânul ? ă | 
„Aşă dar cine caută să facă rău stăpânirii  
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Și i legilor țării sale, tot numai lui î își face rău, 

şi pentru aceasta blestemat va îi: Și de copi- 

laşii lui! . Ă 

Dumnezeu însuşi a Tăsăt stăpânirea, şi ei. 
trebue să ne supunem... 

“Cine nu-i cuviincios către legi și stiipânire; | 

nu-i cuviincios nici către Dumnezeu și porun- 

_cile sale ! Şi, tot aşă cine nu-i supus stăpânirii 
- şi legilor ţării, nu-i supus nici lui: Dumnezeu! . 

Dumnezeu nu ne vrea răul, şi nici stăpânirea 

nu ne vrea decât binele și fericirea noastră. 

Acum, oameni Duni, dacă legile sunt bune. . 

şi ne vreau binele, noi trebue să ne supuner 
“lor de bună voe.. - 
“Omului cuminte şi înţelept MUI-i. vine greu! 

Să se supue legilor și să se: poarte cuviiu- 
CiOS eu stăpânirea. 

.. Cine își face datoriile sale. de om, acela 

iubește. legile ţării sale Și pe cei puși să- lei în- 

depiinească.. . 
Cine-i om bun nare frică de legi și de sță- 

pânire, ba din potrivă este lăudat, € vesel şi - 

_ toţi îl vorbesc. de bine; iar dacă e nesupus, . 

necuviincios, toţi îl arată. cu. degetul şi-l nu- 
-Mesc 4272 târăe. brâu... 

"Am zis, că trebue să “ascultăm de bună voe. 

- Răii însă ascultă de legi numai de frică, Toc- 
mai ca copiii răi, fac: bine numai când îi baţi. 

Vai de: gospodăria în “care copiii, femesa 
și slugile ascultă de frica tatălui, a bărbatului ! 
Vai de ţara în care oamenii ascultă de stăpâ- 
nire și legi de frică, iar nu.lin dragoste şi bună 
ştiinţă că trebue s “asculte, i 
“Acolo: sunt 'vecinice gâlcevi, vecinică ură. 

pa 
-
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Unde nu-i iubire între toţi, nu-i înţelegere, 
“nu-i. supunere la legi și purtare cuviincioasă 
faţă de cârmuire, acolo e un iad pământesc ; 
acolo nu-i viaţă, nu-i decât plâns ș și jale. 

Așă.să știți, iubiți săteni, că legilor “trebue 
“să ne supunem cu dragă inimă. Să n "aştep- 
tăm: ca ticăloșii, să ne vină cu cioinagul din 
urmă ca să împlinim legea. 

Chiar când stăpânirea — legea — pedep- 
seşte pe cineva pentru o faptă rea, să nu cre- 
deţi că-ea o face cu dușmănie şi cu răzbunare. 

Nu. Ea bate ca un părinte pe copil, și copilul 
nu trebue să se supere, că doară” pedeapsa a- 
„ceea i s'a dat pentru ca să se îndrepteze, căci 
'nimenea' nu dorește peirea celor păcătoşi, ci 
“îndreptarea lor. 

„Dacă legile şi stăpânirea sunt ale noastre, 
e bine şi frumos chiar să ne rugăm pentru stă- 
pânire,. după cum me rugăm lui: Dumnezeii 

- pentru noi şi pentru copiii noștri... N 
Alte neamuri de oameni, vrednici şi cu- 

- minți, stau în picioare și cu capul descoperit. 
"când aud că se cântă cântecul pentru Regele “ 
ori pentru. Impăratui lor, atâtati de mare dra- 
gostea şi supunerea cătră stăpânirea lor ! Ce 
frumos ar fi dacă și noi am ascaltă — stând 

“în picioare — -cântecul nostru „Trăiască Re- 
pele!?  . __ : 
“Noi Românii sunteti Lu popor Mic și în- - 

conjurat de vecini mari puternici şi cari nu - 
„ne vreau totdeauna binele. Ei sunt tari, că 
“țin la legile, și la stăpânirea : lor. Ca să “fim 
tari și noi, trebue” să facem ca ei. Deci numai 
având dragoste, “supunere. şi purtare cuviii-
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ternicul . Duninezeu ! . 

7 

' cioasă către. legile: şi “stăpânirea noastră, pu- 
tem. fi stăpâni pe. gospodărie, pe avutul, pe 

viața şi-ţara noastră. Legile Și stăpânirea: ne 
fac și pe noi tari: şi apoi prin: -aceasta dovedim 
şi altor neamuri că şi noi Românii avem'drep- 

„tul a trăi pe lume nerobiți de nimeni şi ca stă- 
pâni pe .pământul. nostru, pe vatra noastră. 
=— bună, rea cum e. 
Nici un popor: străin nu va: îndrăsni nici 

“măcar. să se gândească să me ia ţara şi să ne 
"facă robi când va. şti că ținem la. legile și la: 

stăpânirea - noastră şi că suntem gata. să mu- 
| rim urul pentru toţi şi toţi pentru unul. 

De vom: fi așă una:cu toţii, să nu ne, mai: 
„temem că vitele; casa, masa și! pământul no- 
stru vor mai fi jăfuite de străini, cum au fost 

_pe-vremea Turcilor.! 
Nu-i turmă fără cioban ; nu-i gospodărie | 

fără de cap; nusi ţară fără legi și stăpânire. 
* Lumea însăși are stăpânitor-pe“ Marele ş şi Pu- 

- 

„Dar vă spusei că printre noi sunt şi oameni 
„răi, cari umblă ca hoţii tot pe furiş, căutând: i 
"să "Apăceăscă lumea şi să-și facă trebșoarele 
lor. Nu vă potriviți la'oamsnii răutăcioși Cari. 
vin și vă umplu capul cu fel de fel de prostii:, 

„că cutare lege nu-i bună, că cutare stăpânire . 
“ nu-i dreaptă, căci aceia nu vă vor binele, nu - 

vor fericirea neamului nostru, ci ei:numai vă: 
aţâță şi apoi se pun "la; o  parte's Şi râd în pumni 
'ca niște miei ! : 

- Să maveţi urechi pentru a- auzi pe așă oa». 
“-meni! La o pârte acei ce. vă vor răul ! Intături- 
„dupii îmbrăcaţi î în piei de odie!, | 

| | „419 

+
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“Vai ae Gil€ fară, cioban ! Vai de picioarele 
ce mau.cap |! . A SE e 

Şi acum, 'Oameni. buni, “Să ale vederi sănă- | 
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“stre, alţii cu ciocul roșu şi gâtul lunge își fac . 
„cuiburile pe casele ori pe coșarele. oamenilor, . 

RE as it E . d ie , i ii Concubinagiul şi urmările lui - | 

„de N. Pieptu, înv. în Grajduri, Vas, 

Simţesc 'mare bucurie în inirna mea, când. 
vă. văd astăzi la şcoală în număr mult mai 

, 

turile pe care.le-aţi auzit că'varm dat de atâ- 

mare decât altă dată! limi pare, foarte bine, 
„că mulţi din d-voastră au ținut seamă de.sfa- . 

„tea ori, spre. binele şi folosul obitesc și mai . 
„ales“ îmi pare bine, că mulţi aţi lăsat urâtul 

obiceiu, d'a.vă adună în cârciume,- uride vă 

i 

i 

pierdeați banul, 'cinstea. și sănătatea. Şi as- 
tăzi am să vă vorbesc ceva tot- spre folosul. 

“ multora-din d-voastră, numai să fiți cu, băgare; 
deseamă. a Nr 

2 

Na Iubiţi săteni, . Do 

Cu toţii. aţi văzut venind pe' la casele -" 
d-voastră  în- fiecare primăvară nişte „oaspeţii 

"„ cari.staii toată. vara la noi. Unii își fac fără: 
frică cuiburile pe sub sstreșinele caselor noa; - 

. 

„7 

1 
pp -



22. 

Ai luat, $eama cum" 'vin aceste! păsări la noi, 

câte una ori păreche?.Da, vin tot părechi, fac 

cuiburi în. tovărășie, clocesc” “ouăle pe, rând, 

scot pui şi tot pe rând îi: hrănesc, până când 

se 'fac mari de pot sbură şi-şi pot ădună sin- 

guri hrana, Aţi văzut câtă iubire este, între 

hulub şi. hulubiţă, cum se mângâie ei unul 

„pe altul, cum. trăesc- de frumos !. Vedeţi tur- 

„turica cum. trăește împărechiată și cât de a- 

-mar.se sbuciumă -când' şi-a: pierdut soţioara ! 

"Am auzit pe. mulți flăcăi şi fete cântând 

„ la*-munca câmpului cântecul ; „Amărâtă tur 

' “furică, când rămâne singurică”. - , 

D-voastră ştiţi că multe păsări şi “ahe! ani- 

male mecuvântătoare trăesc: împărechiate, Cine 

le îndeamnă la această viață: întovărășită ? 

Cine altul decât numai 'ziditorul” lor ! Apoi 
tot ziditorul Îumii a. făcut pe' omul cel' dintâi 

numit Adam” și. pe cea dintâiu femee nu- 

“mită Eva” și a dat Dumnezeu lui: Adam de 

soţie pe Eva şi Evei de soţ pe Adamii'a bine- 

cuvântat împărecherea lor, hotărând. ca toți . 

urmașii lor'să se împărecheze, tot printr, o bi- 
_mecuvântare a preotului. : ” 

” După cum. vedeţi chiar dela. începutul Tu- 
mii, Dumnezeu a “hotărât ca oamenii sătrăiască - 

păreche și prin binecuvântarea lui. Dumnezeu ! 
„ “Adăm şi Eva au fost cei dintâiu oameni cari 
“au alcătuit falnilia. Cu ei a statornicit Dum- 
“mezeu' căsătoria, despre. care. Domnul: Cris- 
„tos Mântuitor! ul” ne-a învăţat că e taină: mare. 

“Căsătoria. este o: tovărăşie pe viaţă, 'ce se | 
leagă între: un, bărbat şi 'o femeie, înaintea lui 
Dumnezeu şi a Oamenilor, de. aceea se soeo- 

*



  

mat e me e tate aaa a marea n amara art ma 

293 . 

2 

eşte ca cea dintâiu şi mai “sfântă tovărăşie 
_ din viaţa omului. Soții, cari s'au legat înaintea” 
oamenilor și a altarului, jurându-ș 3i dragoste, 
credinţă şi ajutor, sunt datori. să st iubească, 
-să fie credincioși şi să se ajute unul pe altul, 
până la sfârşitul vieţii lor, căci numai aşă 
vor da dovezi oamenilor şi lui Dumnezeu, că . 
şi-au ținut cu sfințenie jurământul ce air făcut 
înaintea legii, cerului. și a pământului, ! Și nu- 
mai așă vor:căpătă cinstea Și dragostea pepă 
mânt şi iertarea greșalelor, îri ziua. cea de ju- . 
decată cerească. . .. .- a 

Impotriva acestei taine noi însă.  păeituim 
rău, oameni buni; rău de tot. 

Cel dintâi lueru- rău al sătenilor noștri este 
că-mulți din ei-nu se căsătoresc, ci trăesc: așă 
a" nişte derbedei, ca. fiarele: pădurii; când c'o o ă 
femee, când cu alta, și de aceea se umplu de 

4oate boalele cele rele ; şi neavând neveste . 
„umblă murdari, nespălaţi și “neschimbaţi la 

„ere mai trage burlacul la casâ lui, pustie şi: 

x 

“vreme, aşă că nici odată nu le „mai este casa, 

casă şi, masa, masă. 
„ "Aceasta este starea de burlăcie,: “care &. 2 viaţa 
cea mai urîcioasăi și mai nestiferită. Mult ne 
mirăm, cum de pot trăi mii de oameni fără. 
nici un „căpătâi, ca niște strigoi! Cu ce plă- 

cum se. mai poate lipi de el mâncarea ce-o.. 
mănâncă — și. aceasta vai de ea cum e făcută — 
Fum mai poate dormi ! Ce urîcioasă și. ce mur- 
dară e casa.burlacului,.ce pustie şi cum mi-" 
roase a' mormânt de. departe !. a | 

Burlacul, fie bărbat, fie.femee, mare îna- 
întea oamenilor cinstea şi trecerea pe « care A 

.



_are omul- căsătorit. De altă cinste și de altă 
primire se. bucură între: oameni omul' când e 

“cu, părechea. lui, lângă dânsul: ŞI cu totul de, 
alta, când «e fără păreche. ” 
“Bărbaţii” însurați își „păzesc: femeile de băr- 

| baţii: neînsurați,. iar femeile. măritate își -pă- 
zesc. „bărbații, de femeile. cele: nemăritate; din 
această cauză: riu se adună. la petreceri și la, | 

zile. mari' decât numai „părechile.; Și. când. din 
întâmplare: se află la'o petrecere și.un burlac 
ori: o femee văduvă, de obicei celor: cinsțiţi nu 

 - teiticnește petrecereai: Asă că. “Durlacii nici. o- 
:dată nu sunt! băgaţi î în seamă de-nimeni, căci 

| „fiecare: se teme:să nu:i. strice. casa; De: aceea : 
zicem că -burlăcia: e viaţa cea .mai':scârboasă 

şi -de.aceea ne: mirăm cun unii: săteni pot trăi 
în. burlăcie|. oc e ia ui 

„+. MaiSunt un fel de săteni şi sunt tare mulţi, 
NE şi de aceștia, cari. trăesc bărbat cu femee. fără 
„mici o: regulă cinstită şi legiuită,. luându-se 
“așă.de mână şi pe lună, cum” se .mai zice şi 
“trăesc, necununaţi ca “nişte: oameni rătăciți în” 

“pustiul vieţii lor. Această viaţă nelegiuită, a- 
cest: traiu fără nici: 0 legătură: omenească și 
'dumnezeească, are mult mai: multe'rele decât 

burlăcia.. întâi de toate, soții cari trăesc nele- 
giuiţi. sunt totdeauna desprețuiţi şi huliți de. : 
lumea cea legiuită. lar lumea are mare drep- 

- tate să alunge: pe nelegiuiţi din. mijlocul -ei. 
Pe câtă vreme ei nu sunt.oameni. ca toţi. oa- 

"menii, trebue alungaţi din mij locul oamenilor; 
"căci, locul pe care-l calcă ei este un loc necius- : 

tit și ei n'au dreptul să necinstească. casa oa- 
menilor cinstiţi, e
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De aceea. zicem, că. oamenii. legiuiţi nu nu: 

măi că.au' dreptul! să: despreţuiască pe. cei. ce 

trăesc ca vitele, dar însă: sunt datori să-i alun= 

'ge dintre ei ca pe unii .câri nu vor să asculte 

de legile pământești : Şi de:cele cerești, :ca'.să 

se unească înaintea legii şii în numele lui Dune, 
nezeu. „e ; , e eg at 

--Dar alt, rău -şi mai! măre;: iubiți sătenţ, 'care : 

” isvorăşte. “din: traiul nelegiuit âl soţilor este 
că legea nu 1s.dă nici un drept. Femeca- nare. 

„nici un' drept asupra : bărbatului: și. bărbatul 
mare nici un drept asupra femeei. “Dacă unul 
dinire soți .a .părăduit averea - celuilălt,. sau 
dacă i-a fost necredincios,' legea nu poate da 
dreptate celui ce. sufere.. | 

Pentruica legea să poată da dreptate. unuia 
“dintre” soţi, când celălalt nu' s?a purtat cum 
"trebue cu tovarășul lui de viaţă, se -cere ca, 

soţii să fi fost uniţi mai întâiu înaintea: legii, 
ca legea! să-i cunoască mai dinăinte.. Când ti- 
căloșii calcă legea. Şi nu ţine seamă deea, cum 

„mai poate veni înaintea legii ca să-i ceară aju- 
tor? Dacă tu nu voești să cunoşti legea, cum. 
voeşti ca legea .să ie cunoască pe tine? -.. 

Aşă că'legea nu poate apără nici odată pe . 

oamenii nelegiuiţi. Ei sunt nevoiți să sufere; 
dacă mau vroit să asculte, „şi să se supună. le 

„ilor. i. ! - 
“Alt rău care isvorăşte din traiul soţilor. nele- | 

“ giuiţi este că nu: numai legile pământeşti - îi 
alungă dela dreptate, dar nici legile cerești, 
nici legile lui Dumnezeu nu-i primesc între 
cei drepţi. Ei totdeauna sunt trecuţi în cartea: 
neagră a păcătoşilor! De aceea rugăciunea
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lor nu- i nici odată ascultată, darul pe care-l 
“duc Iti Dumnezeu nu este. primit, nafora, le- 
_turghia, spovedania” Şi - împărtăzirea” cu sfân- | 
tul trup și sânge al, Dommului lisus Cristos, 
nu curăţă pe cel. nelegiuit, căci ele nu-i sunt 
primite. Vedeţi, că Preotul nu dă împărtă- 

" şanie soților care trăesc- în - nelegiuire, ci în: 
“loc de împărtășanie le dă aghiasmă, pentrucă 
nu sunt în rândul “celorlalţi creştini : 3i de a- 

_ceea nu:se pot bucură nici de darutile Dnm- 
nezeeşști! .. - 

- Apoi; vedem că oamenii care trăesc î în 'căsă- 
"torii. nelegiuiie- nu sunt -băgaţi în seamă de 

ceilalți : "locuitori, ori cât de „cuminţi. ar fi ei, 
pe ei nimeni nu-i cheamă să-i aleagă î în consi- 
liul: comunal, nimeni nu-i cheamă să-i aleagă 

“Jurați ai. satului — și cu drept cuvânt! — pen- 
irucă înir'adevăr.cum să-l cheme la aducerea 

“legilor la îndeplinire, când ei singuri Sunt vi-. 
novați.că nu țin ssamă de legi, nici de. cele o- 
meneșşti, nici de cele dumnezeești ? ! e 
“Dar alt rău şi mai mare pentru ceice trăesc. 

| nelegiuiţi este că copiii lor se socotesc de lege 
ca nişte: copii fără nici un căpătâi şi fără nici 
un drept asupra părinţilor lor. Ei nu pot cere. 

"şi nici nu „pot sili pe părinții lor să-i îngri- 
jască și să-i înzestreze, şi nici mama lor, fi- 
indcă trăește necununată, nu: are dreptul la 
averea. bărbatului şi cu atât mai puţin drept 
au' copiii ei, măcar ort cât 'i-ar recunoaște băr- 
batul că. sunt copiii. li. 'Așă: că chiar dacă ar. 
vrea un tată nelegiuit să. înzestreze pe copiii 
lui făcuţi nelegiuit,: nu pot face lucrul acesta, 
căci averea aceea: poate fi luată « ori. i când din. 
go. 

et pr i /
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snâna acestor copii; 'de către rudele tata 
“lor nelegiuit. 1 

“Vedeţi dar, că copiii cei născuţi din. Dărinţ 
nelegiuiţi sunt tocmai, ca niște oaspeţi nepof- | 
tiți în casa părinților lor.' Vedeţi, că. oamenii 

 melegiuiți, chiar bogați fiind, nu sunt băgaţi | 
în seamă de sâtenii-lor: nu vine. nimeni la: ei 

„să-i roage să le boteze vreun Copil, NU Vine ni-.. 
meni' să-i roage. să-i cunune,. căci zic toți: 
„Cum să mă. duc eu la niște. oameni nelegiuiți 
să-mi creştineze. copilul ?. Mai :bine .să mi-l .. 
"boteze unul. mai nevoia, are să-mi pună la 

- Tumânare: nişte cit mai: ieftin, dar e om legiuit 

ŞI copilul: nostru are. să ştie cui. să-i zică: na- 
- Şule şi; nașe” !. Aceasta: e un lucru rușinos de 
tot pentru oamenii care trăese nelegiuiţi, pen- 

“tru: că nu se: pot: bucură nici de darurile lui 
:. Durinezeu şi nici de. ajutorul şi dreptatea: le- 
„gilor, nici de cinstea oamenilor. 

“Mulţi dintre. săteni zic că nu:se pot cunună 
fiindcă” mau. părale !.Ca:să se legiuiască omul 

"în: căsnicia: lui, credeți. că-i trebue multe pa- 
:rale?,. bi pai E eta o 

+ Cine va: băgat în. câp: gândul acesta 2iNu- 
“mai, să. aibe. tinerii: buna Voinţă. să se cunune, 

„ «de cheltuială;şi' de alergătură:;să nu se, teamă. 
-:Adică: ce: cheltizială ?- Ce: alergătură ?:'Te. duci 
la: Primăria locală. şi faci: diclaraţiunile cerute 
de lege: apoi:primanil şi notarul regulează: 
„actele: trebuitoare. penitri” care: se' plătește: o 
-:dare de!:2:lei şi. nirhic-mâi mult, 'apoi: primarul 
„rostește legea de: căsătorie; după, ce ai::con- 
simțit. ămândoi: soții: că. voesc a :se: legă: în: că- 
„sătorie, : ee Sa | pi



“Aceasta 'se numeşte cununia civilă (după 
“legile “țării” noastre) ). Apoi soții merg la bi- 

i 

m 

serică unde preotul le citește cununia “după 

fegile. bisericești ;: acolo' îşi jură soţii înaintea 

«altarului şi în faţa lui Dumnezeu că vor fi'cre- 

“-dinciosi”-unul altuia, că.:vor' creşte: copiii: lor 

“în frica': Domnului. Atunci preotul: le dă bir 

_i-- necuvântarea şi cere pentru ei dela Dumnezeu - 

„darul său 'cel sfânt:de-a 'le ajută să poată în- 
"deplini toate aceștea până la“ sfârșitul: vieţii 

„Tor; Ca martori în aţa lui Duninezeu Să aduc 

1. pereche.de: oameni din'cei legiuiți (nași); cari. 

:icheltuesc sun. leu sau. doi, cât trebue să dea pe 

"9, lumânări; şi un'leu doi preotului pentr ci- 

--tizea cununiei:şi atâta tot..Şi de aici înainte so- 

“ţii sYau : legiuit..și sunt în' rândul. celorlalți: 

creştinii i pi pi - 
„si. Copiii! ce-i: vor: face: vor fi ai unui tată și 

“ai, unei; mame, pe: care-i 'vor: iubi şi îngriji cai 
> pe'adevăraţii:lor. copii legiuiţi. i 
„Ei, ziceţi d-voastră, aşă e, aşă, dar 'ospățut 

„cu vin'și :cu Tăutari şi.cu masă mare ? "Dar ida- 

sie 

-rurile: de „nuntă rudelor și mai ştiu eu cui? : 

““Asă-e, oameni buni. Dar astea sunt obiceiuri 
rele. de-ale 'voastre;, De ce :trebue' numai de- 

„cât:masă mare ?.-Fac.masă: mare cei cărora la 

+ dă mâna, iiar.cei' șăraci să-și cunoască lungul 
nasuliui, să:nu se ţie în rând: cu bogaţii.: Să- 
“'racii- dacă ifac: masă mare,.de multe. ori se-în- 
curcă în datorii, încât nu se pot,plăti cu anii 

" întregi. Dar haid să zicem că nui: se poate face 
- ti cuminie! fără, cheltuială. Apoi ce poţi să chel- 
+tueşti ? Averea lumii ?: Oamenii buni ! înai bine 

isă 'cheltuaști şi-să te ştii cinstit, soț legiuit şi 

pa
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bine văzut. de: oameni :şi de: D-zeu, decât un! 
derbedeu ticăloșit, şi un tată fără căpătâiu. 

"Dacă într? 0, Familie nelegiuită se nasc. mai“: 
mulți copii, apoi. de aci .se face mereu. ceartă . 
între. bărbat şi femee, fiindcă le vine greu.să-i; 
crească ; atunci bărbatul: de cele mâi mulie:ori: 

. se. leapădă de femee, ba își: alungă copiii în. : 

.
 

“ lume, -ca să trăiască: în voia. întâmplării. Âsi 
ceşti copii alungați: de. părinţii lor: mai' rău de- 

_. cât animalele sălbatice, 'cresc :fără îngrijire, . 
fără sfaturi de ce e bine și ce.e rău, fără frică . - 
de; legile omeneşti + și legile dumnezeești, a-: 
jung cei măi răi oameni din lume și la.urma. : 
„urmei îşi: sfârzesc: Viaţa, pe drumuri ori a. 
pușcărie ! ae ID 

Acesta e răul cel. mai “mare al: satelor. noa- 

„'stre, de aceea trebue să îndemnăm cu toţii pe 
cei cari duc o viață ca asta, să:și-o: schimbe. 
într'o viaţă legiuită, frumoasă și cinstită. Co-. 
piii sunt datori să, se roage lui D-zeu. pentru. 
părinţii cari, le-au dat viaţa și i-au îngrijit,apoi. 

„copiii nelegiuiţi care. vor face acest lucru, când: 
se văd aruncaţi de părinţii lor pe drumuri. ca” 
niște nctrebnici ? Cred, că nu se. vor rugă lui 
D-zeu pentru părinții lor, ci mai ales: îi vor - 
blestemă, pentrucă - viața lor amară, care o 
duc, o duc din pricina părinților lor nelegiiuiţi ! 

Dacă. am pune la o gâscă un ou de cocostâre 
când clocește, de bună seamă wa scoate un 
pui de cocostârc, .dar ce va face gâsca, îl va, 

-Tivi ca pe puii ceilalți, ori îl va. alungă ? Da, 
îl alungă numai decât, căci vede că-i strein ! 
'Așă alungă dela csaa. lor şi părinţii nelegiuiţi - 
pe copiii lor, socotindu-i -i străini, ca nişte oas-
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_peţi nepoftiţi în casa lor! Ce copii nenorociţit 
- Maibine ar fi muritide mici, de cât să se vadă; 
“aruncaţi, ca niște fiinţe netrebnice: din casa 

părinților lor! - 
-. Ce nenorocire e mai mare decât aceasta! 

Pe-când familiile sunt datoare! șă dea oameni 
“buni, cinstiţi şi de folos! societăţei, dau niște 
“oameni . stricați,. ătă „căpătâiu, fără casa şi .: 
“masa lor. “+ | 

„Aceste. sunt râne dureroase | Bentru satele 
„noastre şi pentru întreaga. țară, sunt fructele - 
„amare ale căsătoriilor. nelegiuite ! “D-voastră 
cunoaşteţi: pe toți „acei cari trăesc nelegiuiți, 

* îi cunosc şi eu, dar nu:voesc:să-le arăt numele 
aci. Este de. datoria noastră a tuturor, ca să-i 

“stătuim şi să-i: îndemnăm ori de câte ori avem 
„prilejul a sta cu ei de vorbă, e ca să se legiuiască 

în căsătoria lor, : îi 
“!Dacă vom: isbuti să curmăm acest rău din 

satele.: noastre, vom fi vrednici de' recuno- 
ştința . oamenilor. ! Și: de răsplata . faptei bune 
dela: D-zeu; Gândiţi-vă, că scăpăm: atâtea Sul- 
filete de nenorocirile cari. ați văzut că vin. din | 

traiul soților nelegiuiţi 1 Dai ”
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„ Datoiile soţilor intre dânşii | 

de Miron S. Costin, inv, în, Găiceana, Tecuciu, > 

. 

“Imi.pare bine, oameni buni, că ne vedem 

sănătoşi și voioși, adunaţi aici la școală ! 'A- . 

cum,-vorbim mai în glumă, mai cu 'dinadinsul, 

asta ar fi.o datorie ce-o-avem cu: toţii către 

„ şcoală: Ştiţi „că azi. de dimineaţă la.'biserică, —. 

“ Wam” vorbit despre. datoriile ce avent către. 

- biserică. Asta €;. şcoala și biserica! Când: e 

"vorba de datorii, apoi vă cântă destul Şi câr- - 

ciumarul şi cămătarul şi perceptorul, nu-i aşă ?. 

Să'vă mai cântăm şi noi, învățătorii şi preoții, 

despre. alţfel.. de datorii, cari mu vă “strâng; 

de gât și nu! vă amenință cu. judecata. *. -. 

Tocmai fiindcă sunt. și multe din nevestele 

noastre aici de faţă, vreau să.vă vorbesc câte 

„ceva idespre.: „datoriile. soțil or între dânșii”;. 

adecă despre, datoriile. ce “are. bărbatul: către. 

' “femeia sa, şi femeia cătră bărbatul ei... 
şi aud pe unii din.d-voastră zi-- Su 

4 "Imi pare că 
când : Ei ! Dar apoi o ştim şi noi asta, că de; -- 

sunteini Şi oi. gospodari. ».! 
i. PU: a: ETICII RR i 

- Cred că ştiţi, nu zic ba! Adică ştiţi unii .din- 

“tre d-voastră. Dar eu. nu vorbesc celor ce,știu,. 
p. 31. te ăi i IS sr . [i &



ci celor. mai mulți: cari nu știu tocmai 'așă cum trebuie, așă cum cere și legea omenească şi legea lăsată de Dumnezeu. - SI -. Așă dar ca să tim mai bine: cari sunt dato-" riile soţilor între dânşii, vă rog să Fiți cu lua: rea aminte la cele ce am să vă spun, şi mă „prind, că de veţi sta să socotiți bine; aveţi să „vedeţi că. așă este precum vă spun eu, iar nuț' cum credeţi d-voastră, şi după cum âți apucat “obiceiu mai dinainte. -. PE 

Oameni buni, 
pe Da Ii a. Pal - Ă 

„= Flăcăul când ajunge la vârsta dintre 21 și | 24 de ani își caută o: fată ca să Se însoare, iar „ata dela vârsta! 'de. 16 ani înainte îşi caută; şi ea un flăcău, ca'să semărite, 
„» Priri dragostea ce*o. au unul” de altul şi prin buna voință a, părinților, ei se însoțesc prin căsătoris,-pe care o fac la primărie şi O întăresc în faţa “altarului. bisericii prin bine- - cuvântărea preotului:. Adecă se cunună, “Aciima' să vedeni pentru ce s'au unit acești "doi tineri? Ca să “Se ajute unul pe altul la ne- „Yoile lor, 'apoi 'ca să nască și Să crească copii în frica lui Dumnezeu, împlirind porunca dată. tocmai dela îriceputul lumii, strămoșilor noştri. - Adam şi: Eva : „„Creşteţi și vă înmulțiți şi.Stă- Pâniți pământul „Cu tot ce se află. pe eb:: . „ Apoi, 'această pereche, dacă are copii, tre- uie să poarte: mate grije 'de' copiii lor, să-i înveţe -să „aibă” dragostea către: D-zeu, către. : „Părinţii lor, către biserică, către școală şi în- 

ae aaa
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„.. văţătorii “lor, către fraţi şi surori, către. mai 

marii lor, adecă să se. poarte bine cu toată. lu- 

nea. In sfârşit să aibă dragostea de.neam şi 

de țară. DIR 

"Dar 'ca'părechea, adecă soţii aceștia să poată 

face toate. acestea, trebue să fie ca doi tova-. . 

răşi. A da o pildă cu carul şi cu boii. Ca'săi 
1 y 

"meargă. carul, bine, boii trebue să tragă unul... 

lângă 'aitul, că de va trâgesiinul cea și, altul” 
năis, ori carul va sta locului, ori boii vor strică. 

jugul și 'carul.' Aşă şi cu+bărbatul şi cu fer 

meeâ. Deva! umblă -unul..cu "gândul într'or 

„_partă; iai femeea într?alta, ce gospodărie va. fi 

„aceea ? Cum'va înaintă casa lor? : .. „i, 

„* Bărbatul ca cel;mai, puternic dintre.soţi este 

dator. să îngrijască de „soţia. sa, dându-i. a- 

dăpost, adecă locuinţă la -un loc cu €l, tot așă 

hrana şi îmbrăcămintea, Apoi-trebue să poarte - 
„ grija să aducă femeii sale cele trebuitoare; la 

gospodărie. e 

* Dar astea le ştiţi d-voastră destul.de 'bine. 
Nu acestea sunt însă-singurele dațorii ale băr- 

pe 

batului.” Aşă ştiţi unii, ci est I 
„de mâncare, ești dator. să-i dai. şi. bătae. Asta 

“e 'rău ! Bărbatul cuminte, vorbeşte, nevestesei. 

“cu blândeţe ca uin adevărat prieten. bun, — iar 

nu răstit, poruncitor şi cu ocări,. pentrucă: fe- 
_ meea nu e sluga bărbatului, ci,soţia lui, după 

cum â poruncit, Dumnezeu, lui Adam zicân=., 

du-i așă: Pe aceasta ţi-o. dau fie de soție. . ... 
"Bărbatul este dator, să-și: iubească femeia - 

şi să-i fie, credincios,:— așă că din;banul a-: 
gonisit. din munca lor să se bucure amândoi 

„deo potrivă., Nu tot numai el și el, Ea să, stea 

ă nevestei, dacă-i dai” .
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- acasă să muncească, iar el să-și facă 'chefu: 
rile. Să bage de seamă bărbatul să.nu o ocă- 
rască, ori 870. Hulească,. și s?o 'suduiască nici 

- în faţă, nici pe din 'dos,.— căci dacă el 'se va 
purtă așă cu ea, apoi lumea: ceealaltă ce are 

y , = 2 

„Bărbatul să nu-şi 'puie: fereca''la lucrări - 1" peste puterile ei, după cum au unii. urâtul o- biceiu că-și: tririit femeca -cu cărul la lemn, . 
“ori o pun să arunce cu' furca Snopii din car pe - șură “și fânul pe clâie, ori-0 iau la făcut șo-- - Seaua, — căci din pricina aceasta, fiind fe- „mmeea slabă din „firea ei, se. îmbolnăvește; şi .. ajunge mai. pe urmă Să nu poată face nici un „blid de' bucate, Apoi 'este: şi” o. ruine pentru "bărbat, să-și, puie femeca la licruri, grele cari „cer putere “de voiilic, 'căci a pune: pe. femeie la.muncă, la 'ridicătură, e.ca și'curn iai purie pe bărbat să Spele blidurile, să: spele. cămășile, 
scutecele și să facă şi alte. treburi; ferneești. 

"Asta 'e curată batjocură ;; Nu'vedeţi d-voăstră, . „că dacă se aflii delă primărie că ăi pus o vită „Iă murică: peste, piiterile-ei, te pune la amendă, „Măcar că: vita 'ta, și aceasta pentrucă € oprit - - „dela: Dumnezeu :“dar apoi “femeea, 'câre.e to--. „ Varăşa : noastră“ până: la: moarte? îi „> Bărbatul nui trebue să bață Și Să chinuiască 
ferneea' sa, 'ptectim au usii. acest urât obiceiu, - » Căci prin” bătaie! şi “chiri, se împuținează dra-. 

_&ostea diritre soţi'pe 'deoparte, iar 'pe „dealta: “fenizea bătută ori: cliinuitii căpuată, ieteşi guri și chiar'căde 1ă. pat adică la: zăcere, din 'care de cele: mai îijilte” gri î se ițage și moartea. “Găsești: câte: un bărbat inesocotit care îşi o- * -
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moară femeea cu bătăile. lar dacă-i moare 
femeea, el ajunge ca vai de om, de nu are cine 
să-i facă un blid. de bucate, ori sări. spele ru- 

„- ele, ori să caute de copilașii mici, cari acum - 
| plâng pe mama lor care:e în mormânt. lardacă 
se întâmplă să o schilodească numai, ea ră- 
"mâne beteșugită, Şi e-și-mai rău, că nici de 
bărbatu-său şi. de. copii ea nu poate căută ş 

nici pe 'ea nu are cine s*0 caute. Rămân mevo- 
ași cu toţii din. casă: 
Am Zis, Că bărbatul să nu ocărască şi să nu. 

suduie,. nici să nu bată feme&a, căci pe lângă : 
alte rele, apoi vine răul cel 'mai, mare, că co- 
piii iau pildă dela părinții lor, şi apoi să-i vezi, 
omule, şi să te „crucești :, cât 'sunt mici mereu |. 

„se gălcevesc: între, ei, şi se "bat, jar dacă: se fao 
„mai mărișori se bat. și se ocăresc cu alții din 
sat, adică- se: “fac: harțăgari,. şi cârid. ajung, la ăi 
'cascle lor, vai de. lume), 

: Când se-întâmplă ca. femeea să se îmbolnăp 
vească, bărbatul „este: dator. să.o. îngrijască, 

"iat nu să o! lase singură, şi bolnavă, şi el să 
“umble rasna. Că nici lui mu are. să-i .placă, 
cred, când el se va îmbolnăvi, iar soţia lui ar 
umblă fără grijă cum a. umblat, el. Cum. zic,. 

"este şi” rușine. și; păcat când soţii nu se ajută, 
-. unul pe altul “la, nevoile lor. : 

Ei, doninule, învăţător! o. să ziceţi — “dar 
* bine le mai ţii. parte! Dar ce? numai noi a- 
vem datorii către, soțiile; "noastre ?, ele. către : 
moi nu au. nici o-datorie?”.. e ia 
Ba au, “mila Domnului, şi iată! că. acum în- 

“torc. foaia” să le:citesc. şi. lor. psaltirea.. 
Femeea întâia de toate trebue să. țină so 

PR | „29-
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coteală că măcar că e "tovarășa bărbatului ei, 
dintre amândoi î însă el e cel dintâi, şi ea e cel | 
de-al doilea. n dei 

” Aşă e şi cu dreptul; "peritruică! ea: e mâi slabă 
“cu: “puterile, apoi pentrucă bărbătul” duce toate. 
"greutățile: casei, el afe' grija să cuprindă, să, 
“plătească! birurile' către” Stat, judeţ şi coniună, 
“el dă: seânia” în: faţa. Tamaii de felul 'cuin își 
“poartă: casa, el iscălește „şi el răspunde - de 
banii ice-i: împramută “nu pentru: el, ci pentru 
casă, el: răspunde” de. purtarea! copiilor, “Și câte 
şi. câte! Deaceea': 'femeba' trebue să-se simtă, 
trebue să aibă: respert “de bărbatu-său. 
"Ea e'datoare:să-l iubească, fiinduti credin-- 

„cioasă, „după “cum s a. “legat Ta cununie către 

dar respect şi iubire, “întâiu de' toate; St 
" ApOI,- Să 'câute-a iu, „supără pe: “bărbatul ej * 

“cu: cuvinterele, să nu-i: sâră în cap pentru tot | 
nimicul, cum au: obiceiui. unele femei. 

* Să-i 'Vorbească- cu blândeţe! şi cârid, îl vede 
supărat: sri 'strâmtorat de parale, să nu-i mai | 

“ “facă şi ea' zilele amare, „Ei: să-l „mângâie. şi să 
stea cu'el la sfătuire.: .-* 

„îi Când! se întâniplă € ca bărbatul ei "să! fie su-” 
părat de ceva, ori. bolnav, femeia e datoare 
'să-l mângâe: Şi să-l caute” la boala 'sa. Tot așă 
trebue să facă și bărbatul cârd. femeea adică. 
soția sa,'e supărată sau bolnavă. . 

Ei trebue să: poarte: de: grijă ca: "mâncarea. 
să fie la imp” pentru bărbatul: ei, pentru copiii 
ei şi pentru ea, că numai aşă: or îi sănătoşi 
și mulțumiți: « cu toții i ii 
„APOI să. fie. econoamă şi gorisitoare | la
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lot ce i-a încredințat bărbatul ci sai a adus la 
' gospodărie, căci: vorba. ceia: .,,De ar -aduice 
“bărbatul cu carul, și femeia ar da. numai prii 
urechile acului: Și tot: nu ajunge. 
„Să 'muncească pe cât o ajută puterile. 
In. sfârşit soţii. sunt datori de a se purtă 

unul: către altul în așă fel, ca casa lor să fie . 
“casă, masa lor să fie masă, şi numai aşă vor 
ajunge de lauda lumei. «+ 

Apoi halal de satul acela unde se află asă: 
el de gospodari buni şi cinstiţi. . « 

Ca dovadă că neînțelegerile şi sfezile din- 
tre soţi fac rău și-i'duce la nenorocire, vă dau 
de pildă pe Gh. Irimia din satul nostru, CU, 
loana soţia lui. 7. . 

_ Ce- gospodărie aveau ei i acum. “doi ani? Nu 
erau bogaţi, — dar erau tihniți în căsuţa lor. 
Iţi eră mai mare dragul să-i fi văzirt cum mer- - 

„geau ei curăței la sfânta biserică, — cum 'eșcau 
în lume, cum munceau şi cum se. înțelegeau 
între dânșii. 

Ştiţi că dela un cârd de vreme ei s'au luat . 
la sfadă — Dumnezeu sfântul ştie din ce — . 

şi puţin câte puţin au ajuns să trăiască rău, 
au ajuns la bătăi şi apoi pe lă primărie cu pâri 
unul pe altul, până au ajuns-de s'au despărțit. 
"Acum casa lor după cum ştiţi s a pustiit și 

„amândoi au ajuns cum € mai rău, că umblă 
„din ușă în ușă, muncind la alţii cu ziua, Ea a 

* încăput acum pe gura lumii, iar el.a apucat. - 
patima beţiei, vorba ceia :: „De necaz”. Noroc. 

Că mau avut copii, că ar fi fost'vai şi amar de 
capul lor! . 

N
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| Căutaţi dar, dragii mei, să fiți uniţi, păzin-. 
du-vă datoriile de soț unul cătră altul, căci. 
„vedeţi unde duce „neînţelegerea şi abaterea 
dela datorii. 
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* „Despre sudălmi şi. jurământul strâmb; 

de, 1. Vălczanu, înv. în Drăgoteşti; Mehedinţi. a 

. Respectabile- părinte, pi 

Domnule primar, şi. 
Fraţi săteni! si 

. 
? 

_* “Sunt 6 luni, aproape, de când nu ne-am în— 

tâlnit cu toţii la un loc, casă mai vorbinr de 

ale: nevoilor, Ştiţi dumneavoastră; că oricât . 

de mare. ţi-e necazul, când îl mai. spui altuia 

parcă te mai ușurează. _ 

“Aveam. marei dorință să vă întâlnesc, căci - 

tare mult. mi-a plăcut că aţi căutat a le aduce”... 

la “îndeplinire, sfaturile ce 'Vam dat rândul: 

trecut! Aşă, între altele, m'a umplut de bu- 

curie vestea, că de unde până acun! 6 luni nu 

eră intrat în :tovărășia 'din- Drăgotești, sau în 

societatea: de-împrumut cun îi 'ziceţi. dumnea-- 

voastră, decât:numâi: d. fiivăţător, astăzi a ve-' 

nit şi părintele Vasilescu, boer Danciu și alţi: 

„_vreo:15, pe cari cu. lăcere îi văd printre dum-: . 

- neavoastră, Am! mare 'nădejde!că-nu' veţi în- 

târziă a veni, dacă” nu toţi, dar cât se poate de 

mulţi;: căci acumi:cred.: că: vați încredinţat şi: .
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d-voastră de foloasele ce vă aduc tovărășia, Aţi auzit zicânău-se „la fapte bune, puţini sa- dună, dar mult. pot puținii buni împreună”. ., „. Astă-dimineaţă, când plecai de acasă, cre=. deam că ' astăzi. voi aveă o zi de mulţumire, „Dar vorba „Românului: „socoteala de-acasă „nu se potriveşte. cu cea din târg”. Venind pe - drum, văzui'.0. întâmplare. care. ma întristat . „atâta de mult că nu pot altfel decâtisă vi-o ipo: „"Vestesc, ca să luați -dintr'însa învățături. * Veneam singur, când. în câmpul imăre ajun- sei pe moș Dinu Cârstocea. Oprii calul şi mă, “ dedei în taină cu bătrânul, căci tare mi-e drag ' să ascult pe cei bătrâni cu sfatul lor înţelept, Cunoaşteţi pe moș -Dinu, cum ştie să vorbea- „scă. de cu șart, când îl găseşti mai'cu seamă (în dușii ăi buni... i a, a a Când; ajunseserăm. în „Valea Petrii”, unde . „se face podul cel;nou şi drumul, s?a dat mai la - vale, ce-mi văzură ochii şi-mi. auziră urechile ! “Aşă mă întristai de cele ce .mi S'arătară, în- 

»xomul la mânie cade în nebunie”, pt „Ion al -Călinei. din capul satului, fruntaş 

- „cât îmi adusei iaminte de vorba bătrânească;. 

„după cum îl cunosc, veneă cu carul,;încărcat::- cu nişte bârne mari, Imi ispuse mai pe urmă: că.le aduce ca. să-şi repare casa, i că ma pu- tut ajunge de cu seara, :căci,i:s/a: rupt osia la car pe drum..: ... 
vu 

, : „it CEI Ia Acolo în: matcă se scufundase carul Tău în: “nomolul ce s?a făcut în urma ploilor de;alattă-. "seară, Se năcăjiă, „bietul om, şi: strigă la boi “de credeai. că dase, lupii peste el.. Văzând. că. boii nu pot- scoate, carul, pe măl, înjură de te 
 



i 
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“Atunci” moş” Dinu. se cobori 'lângă: car,'se 

“apropi& de Ion şi-i'zise supărat: ai 

aL 
“a 

A j . a . - “e . N — „e i i : 

îngrozeai.;. Dumnezei.., Sfinţi,,, Cruci, Paşti, 

'Grijanie... celui: carea. stricat: podul și nu-E - - 

face ! apoi: alte înjurături timpului rău şi'boi- 

lor, bieţii, că nu'pot'trage: carul pe care loni . 

în nebunia lui l-a încărcat peste măsură. Par”- . 
” “: af 

"că. boii ar fi fost de'vinăi!i 7: o: E 

Când auzirăm 'potopul de înjurături, ce: nu 
se: mai:sfârşiau, mi:se făcii părul -măciucă, iar 

moş Cârstocea începi să-și facă cruce... 

1 — Nail zise..el, rău s?a'.mai: stricat lumea 

asta. O să me: sodomeaşcă : Dumnezeu, 'dom- 

nule învățător | ni ii 
Ai dreptate;imioș .Diriule, Uite cim se. 

strică: copiii: noștri prin'orae și prin: armață., 

“Ton, după cât știis, e abiă 'o lufă de când-S'ai 

liberat, 'şi vrea să-și: arate învățătura. -* 

—“Rea învățătură şi de ocară pentru-noi,! 

"să he” necinstim;legea noastră “de” creştini! : 

_ — Im armată 'se adună multe: leote”,'moş 

'Dinule, :și cei fără de lege se 'mândresc care 

să înjure mai:de sus”. :Despre asta vom.mai 

vorbi, moș “Dinule. Dar... 'ia -să 'vedem' dacă 

- nu” putenr-face o: faptă: bună: astă:dimineață, 

— Să ne ajute Dumnezeu '! Stai d-ta aici, să . 

încâre: est; de nu::voiu''puteă'isingur, să vii 
: TI 

pai 

„i — Facăsţi gura; on de nimic. Nu te'învred=- 
niciși nici să” faci. o sfântă cruce. astăzi Dumi- 

: necă „dimirieăţa, "şi te: apucaşi 'să: înjuri. toţi 
sfinţii parai fi: suflet: depăgân. leşi mai! 
bine pe mal şi: te;odihnește.: vii ei i. 
„Lon, cu toată''supărarea "lui, când: văz! pe. 
pa preot uit j



a i 

-  dutăomi?. N: A 

312 | 

„bătrân necăjit şi pe mine alăturea, se dete la' 
o parte; puse căciula jos, șezi lângă ea şi în- 
«cepu. să-și şteargă sudoarea! ce-i, curgeă : pe 
„unter Sa 

- "Moş Dinu treci înaintea boilor, le .dete,, stu”? 
Și ;mai $ezi. și el jos, aruncând o căutătură 
mustrătoare lui. Ion, care: nici nu-l vedeă de. 
supărat, i 
"Trecă după. aceia pe lângă. boi, îi: mângâie 
“pe spinare, şi le vorbi, ceva prieteneşte ca la | 

" nişte-copii. După aceia trecii. la leuca. dinspre 
„cea, scoase căciula, făcii* o sfântă cruce cu 
„cea mai mare cucernicie și vise :,,Doamne a-- 

pb 

Când opinti moş Dinu. cu umărul în- leucă 
„şi strigă la” boi, mi se pără unchiaşul cât un 

" “munte, iar- carul :cât ai: scăpără din amnar, fu 
„Scos-pe mal, i, A IsatE 

Atunci “MOȘ Cârstocea trase” cu mâna: peste 
; fruntea lui lucioasă şi “lată, dând căciula pe . 
:-spate,. peste pletele.'lui cele. cărunte, și. ridi-" 

4 
„când. fruntea privi: pe: lon,. care:sta cu'capul 

plecat ca un vinovatii; ie i Sa 
— Vezi, măi .băete, cum; te. pedepseă Dum- 

nezeu, că tu nu te gândeai la el, ci te'bizuiai. 

3. 

„în puterea -ta.: Pe: Dumnezeu, cel atot puternic, 
nu-l rugai să te.ajute, ba: îl:mai; și mecinsteai :- 
„Har.pe diavolul, care :te.scufundase în moroi şi 
";râdeă, de -tine,. îl. slujeai (Şi! îi; făceai. pe voie, 
“înjurând toate cele sfinte:-Âi învăţat în şcoală 
:5i auzi în biserică, că 'se zice Şi” Tatăl nostru ; 
„Şi nu ne duce pe noi:în ispită ci me isbăveşte de cel viclean”. Când dai. de rău, gândește-te 
în totdeauna la: vorbele acestea. In armată
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când ți-au, pris şefii- arma înmână, te-au învățat. 
să nu ai Hrică de dușmani, dar nu şi de Dum- a 

„NeZEeU. .. . | 
AȘA a a fost întâmplarea cu Lon. al. Căljnei. 

"Ascurm,. mă.tot mir eu şi mă gândesc, când. 
înjură: cineva pe - Dumnezeu, pe. d-l. Cristos, 
Sf. Fecioară Maria. şi altele, ce creștin se mai 
“poate numi acela? Azi dacă necinsteşti pe cine= 
va te dă în judecată, iar judecata te pedep=. 
seşte. Dar de Dumnezeu, care ne-a făcut, ne: . . 
ține și ne îngrijește, să nu averh nici” o frică şi 
să-l necinstim aşă ?. . i 
 Feriţi-vă, iubiți . săteni, de. a scoate “dir 

-gură astfel de cuvinte de hulă împotriva lu- 
cruriler sfinte. In necazul cel mai mare, stă- 

" pâniţi-vă.. 'Necazul. e dela. diavolul. El îni tot-. .: 
deauna e rău sfătuitor. Adlevăratiom e numai. 
acela; care ştie să se stăpânească la mânie, | 

In ori ce. împrejurări vă veţi află, bune ori 
rele, rugaţi-vă și mulţumiţi lui Dumnezeu. El 
este. totdeauna isvorul a toată bunătatea. - 

“Aţi auzit” zicându-se: „eine, legea nu.-cin-: 
steşte, făr! de lege se nume  Țineţi minte... - 
vorbele. acestea. ! 

„ „Nelegiuit şi păgân sunt cele. mai rele, « CU: 
„vinte ce i se pot spune unui creștin. A Ig 
„Sa zis că ::„nu cele ce intră în gură Spurcăi.. E 
pe om, ci cele ce ies din gură”. Multe sunt pă- | 
catele cu care îşi poate încărcă creștinul su-.  -- 

 fletul. Dar. şi înjurăturile rău mai | murdărese. | 
sufletul omului! . 

“ Feriţi-vă dar, iubiţi săteni, de necreștine-, 
scuil obicei al înjurăturilor, că Doamne, urât | 
obicei este şi cu mare păcat. “Mai bine să vă 

7 

* p- e,
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mustrez: eu, ca: să vă mântuesc, decât să'rămâ- 
neţi cu păcatul şi să vă miustreze. Dumnezeu. 

- Acum, :dragi săteni,, fiindcă: apucai.a vorbi 
de obiceiurile urâte: ce. Je au. unii, iată îmi. mai 
"vine în „minte, alț.yobicei-rău, şi :să.vi-l spui. 
 Aşăe. omul când îmbătrâneş ște,. căci vedeţi 
că, a, început, a-mi. albi, și “mie. 'cabul,- se face 
sfătos Am să. mă; fac şi eu. astăzi'mo sfătosul 
cu. dumneavoastră. Să nu vă miraţi că am să vă 
spui, iarăși . 0 poveste ; dar:cum- Zice; siânta 
scriptură : „ale iale dintru ale; tale”?..: 
“Vă. aduceţi. aminte: de ce :a plătit bger Tă- 
nase, din comuna: vecină -Brădişorii.. Ştiţi că. 
nu. sunt decât.3 luni de când. a venit dela: închi- ” 

„Soare, unde a' fost pus € acumidoi ani, Alaltăeri 
| mormântul I-a închis.de veci şi Î-a despărțit 

"»'de lumea pe care.a nesocoti t-o. până. într'a- 
atâta, În, urma “celor, pățite;, sărmanul, nu mai 
Ai puteă trăi în mijlocul oameni or. e 

Când -moare;.omul, na: rugăm creştineşte, 
să-l .ierte Dumnezeu. Şi-l ieriăm 'și noi. Toată 

„ura pe cei morţi trebue. să înceteze. | | 
Creștinesc lucru “e să nu vorbim: decât de 

bine pe cei răposaţi. Dar apoi de altă dată e 
„ „âdevărat că. din 'pățaniile altora bune ori rele, 

noi trebue-să tragem învăţătură. 
“Poate mulți. din dumneavoastră. nu veţi E 

. ştiind cum. s'au petrecut lucrurile aidoma. cu 
"acest om. Eu am fost la tribunal când l-a con- 
damnat judecata, ş şi „drept să vă spun am ră- 

“mas ca trăsnit, când am auzit câte lucruri ne-: 
curate . s'a încercat să: „ Săvârgească acest om, 

„despreţuind lumea. _: 
Qândiţi- -vă, oameni buni, “boer Constantin 

Lă . : | . 
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„Tănase, om bogat i, după cum îl ș știți, cu moșii, 
| vite, bucate, bani, de da și, altora la nevoe, să 
„se 'lăcomească întru atâta cât să ia Cu: 'hapca 
curelușa de, pământ a lui Pârlea, locșorul ce-i, . 
sta ca un phimpe î în ochi, pe lângă. loc curite cele. 
mari ale: boeruiui ! Dar. Dumnezeu. nu i-a a- 
jutat, ba încă l-a: pedepsit: cum se” cuvine, 'ca:. 
să se înveţe şi alții minte... . , n 

„ Inainte. cu vreo. câțiva. ani, “Pârlca s se.  împrui, 
mutase. la :boer. Tănase cu 100 lei, pentru care: 
a dat zapis. Pârlea se plătise mai în urmă, 
dar nu luase zapisul, căci boerului nuti venise: 

"să-l caute. Boerul i-a dat-numaâi o: chitanță de. ; 
desfacere scrisă și: subscrisă de «el, Pârlea tot. 
cerea zapisul din tirip în timp, spuind c'a pier- 
dut chitanţa.. Dar. boerul tot da, azi pe mâine; 
ba că una, ba că alta... .:....... Ș zi 
Treci . vreme, “Vino vreme, întro. zi Pârlea 

se ceariă cu boer Tănase; căci îi: mâncase vi- 
tele boerului, bucatele de;pe ogor. Pârlea cere 
despăgubire, „stăpânirea ; i-o dă; dar.boer Tă- 

mase, care eră deprins mai. mult a luă. decât. 
a da, vrea. să. întoarcă lucrurile. ca 'Pârlea să. - 
nu ia. nimic, Ştiă” că 'are :zapisul la mână și 
credeă că Pârlea a: pierdut chitanţa. Şi aşă din 

. răutate şi necinste trase pe Pârlea în .judecâtă, 
“pentru banii: împrumutaţi şi ceri 100 de ei 
capete, altă sută dobândă, căci trecuse ca vreo: 
zece ani, apoi mai certi cheltueli şi câte altele. 

La înfăţişare Pârlea nu se duce, că eră timp 
de muncă, și nu-și închipuiă: că boerul va'ti 
suflet așă de hain.: Boer 'Tănase ia hotărâre 
în lipsă. pentru 250 lei.. 

„ Pârlea găsește :chitanța - Boeru „pe care o.
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<redeă pierdută de atâta timp și Face opoziţie . 
la judecată. - 

Până“ în ziua. înfăţişerii uerul se înrăise, 
mult între amândouă. părțile, căci mai venise 

„Şi alte. neînţelegeri, după cum se întâmplă. 
“La ziua. înfățișării, -advocatul lui Pârlea, un 

“om deştepi — că de când au eşit advocaţii pe 
“ la judecătorii şi zic |că apără dreptatea, mai rău, 
s'au strâmbat căile cele drepte: ale Domnului 
— sfătuește pe Pârlea să nu dea. chitanța la, 
judecată. Să spue. că nuj e dator, că sa plătit 

„de boer, şi să-i dea să jure, căci poate să 
 +ăgăduiască. boierul şi pierde. . 

Pârlea a' lăsat să :fie aşă după cum. vrea 
„ apărătorul, cu. toate că: el! vedeă, că cea 'maii . 
bună cale e tot câre o ştiă el: să 'dea chitanță 
Şi că Sfârșiă cu bine toată: daravera. Dar bietul 
om nu pricepeă ce gând drăcesc plănuiă 'ad- 
“vocatul. El-aveă .o ură "veche pe boer Tănase 
și voiă- pe deo .parie. să-şi răzbune, pe de 

„alta să-l stoarcă de parale. 
La înfățișare. Pârlea pierde. Boierul încre- 

— dinţat acum că Pârlea- într” adevăr mare chi- 
“ana, jură, ca 'să iasă cu cinste.. Mai capătă 

50. lei : despăgubire - de cinste, par!că cinsțea 
sar cumpără cu bani din târg. Dar. să-vedeţi a- - 

"cum lucru diavolului cum s?a. dat pe faţă. Pâr- . 
lea învăţat de advocat face .proces de jură 
“mânt strâmb” la Procuror și dă-pe faţă chi- 
tanța. Boer. Tănase o sucește, o: învârteşte ; 

“ chitanţa încă adeverește un lucru, că boerul 
-a minţii și că a jurat strâmb.: 

Își. ia advocaţi ş Și cheltueşte € cu ei 2000 de 
Tei, mai cheltueşte cu timbre, alte 2, 3 mii. 

7 
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Dar dreptatea. îl înhaţă şi-l trimete la puş-: 
cărie ! . 
Sa sărăcit cu totul bietul om: şi a mai făcut. 

şi 2 ani la puşcărie. Acum știți şi dumneavoas- 
tră ce s'a ales de averea „cea frumoasă a. lui 
boer Tănase. . . 

Acum 3 luni'a scăpat dela arest. “Chiar CO- 
piilor lui le e ruşine de fapta. părintelui lor. 
Alaltăeri mormântul s'a închis peste el, căci. 
bietul boer nu mai puteă găsi imângâere nici - 
în sânul familiei sale. Slujitorii Domnului i i-au. 
„câitat vecinica- pornenire,. iar noi să-i zicem; | 
Dumnezeu să-l ierte,. căci: poate el să fi cre- 
zut că-până una alta-se va împăcă cu-'Pârlea. 
Nici Pârlea „mar - fi dorit să-l vadă aşă ne- 
norcoit, - e aa 

+ Dar așă: face răutatea Gamenilor pi răzbu- 
- marea lui Dumnezeu. II 

= N N 

F. rai: săteni, 

să judecă. pentru faptele acestea și să ve- 
dem ce putem învăță de aici. -!: Si 
“Omul de care vorbirăm a făcut . trei mari 

păcate. A 

1: Sa apucat s să „minţă i să în ele” pe! jude: 
cători. 

2. Şi-a călcat: cinstea şi s'a “acut vinovat de | 

„jurământul nelegiuit: | 
3. S'a apucat să ia cur: ştiinţă bunul altuia, 

adică să fure, ba să-l jefuiască. . E 
' Iată trei "păcate, cari vor fi răsplătite cu 

„focul cel vecinic al tadutui.



- Te a — 7 . , 7 

Păcat! de moarte, este să minţă creștinul: 
„Nici î în glumă să.nu o facă, căci poate Cineva: 
Să se ia după dânsul și să greșască, şi atunci 
vina.e numai a aceluia care l-a înşelat, - -; 
„Cea..mai -grea faptă e “când creștinul e che- 

maț să jure. A 
Judecătorul te pune: în n fâţa Sf. Cruci şi a: 

d-lui. Isus . Cristos. şi-ţi: "spune. câ'pe Sf. Cru- 
ce şi în numele lui D-zeu să spui adevărul. Să-, 
ruți Sf. -Cruce şi;iai de. martor. pe:D- -zeu că: - 
nu. vei spurie: decât adevărul, şi după două 
vorbe î începi: a- turna la minciuni înaintea ju- . 
decăţii ! !iMare ești. și mult răbdător Doamne ! 
Bine.că pe. judecătoți î îi poți. minţi: şi înșela, că 

- sunt oameni ; dar cum: poţi să înșeli pe p. -zeu ? ..- 
Sf. Scriptură, ne; învaţă. așă:: : De 'vei: fi chemat ' 

înaintea judecății şi pus + să juri, fie cuvântul 
tău: da! da! nu! nul: Ra: Ă 

Ce să,vă spun de furt s şi: înşelătorie-1! "Când 
creștinul se uită să ia bucata de pâne: 'din gura 
vecinului ca: nuimai el să trăiască, iar celălalt . 

„să moară? Nu e aceasta tot una: ca. şi când al 
omori ?. Nu e aceasta păcat care să te arunce 

în fundul Iadului? E 
Nu vă lăcomiţi la banul altuia, căci adevă- | 

rată e vorba :. „lăcomia: pierde omenia”, 
+ Nu vă bucuraţi: la câștiguri nedrepte, căci 

„ce se: câştigă lesne, lesne. se duce” şi: un 
ban rău mănâncă o mie buni”, . | 

Faceţi tot ce puteţi şi nu vă pierdeţi cinstea 
în lume. - 

_ „„Cinstea e coroană de, aur”, "Cine. ŞI- a: pier: 
dut cinstea -e un, om mort între vii. -Şi mai 

bună este: „o moarte cinstită decâţ a: viață
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-cu rușine”. Şi i: iarăși lăsaţi -vă de urâtiil obiceiu 
"de a umblă pentru toate nimicurile pe la ju: 
decată. Mai bună «e o pace strâmbă, decât o- 
judecată dreaptă Și pcând doi se ceartă, al 
treilea câștigă”. „Câştigul prin judecată 
e jumătate pagubă”. Că într "adevăr Câş- 
tigă tot numai advocaţii.. 

lubiți dar 'adevărul și dreptatea. Și fiţi 
- drepți precum tatăl, nostru din ceruri “drept 
esie. - Pi



    

i i iii E mu Dia a tite 
e tu Dombia E Regelui i, Caro, aa 

de: marin Teodorescu, înv.. în Bă Henii-Români, Daâstboviţa.. 
NE 

a apă LE 

  

i Aa piu : : 

” Alaltăeri,, Vineri. 24, Iantiarie „pe. când. „e- 
ram “adunaţi: iraăși cu: toții aci, ca, să :sărbăto- 
rim una; din cele mai mari: sărbători, ale nea- 
anului nostru românesc: î—: Unirea: Principate- 

lori —,ivă - făgăduisem „căuastăzi am să. vă! ,, 
vorbesc despre, „Don umia. Regelui, Carol) L», lată 
"dar, că și. imnie, şi: «d-voastră ne-a: ajutat; Durin 
„mezeu: să ne:ţinem. ae ;cuvânt ! Şi, azi, când-vă 
văd adunaţi aci,în aşă. mare, număr,:mi se-um- 
ple. sufletul , „de buc curie, fiindcă !.. adunarea: 
d- -voasiră aci: în; număr ; image, cun vă găsiți, 
îmi dovedeşte. că cele: “spuse “de.mine: în rândul 
îrecut v/au plăcutiși, că: vi-e,drag. să ştiţi, câte 
ceva, din, faptele mari săvârș şiie. de-strămoși 
noştri !, Apoi; îmi: mai. dovedeste; adunarea 

| d-voastră. îi număr,aşă mare aci,că-aţi început 
a cunoaște, marele! foloase, ce puteţi, trage: din | 
a. sfaturilece vi,se;dau, fiei de mine, sie de preo- . 
A _tul. nostri. Să. dea. Dumpeze 4 numâi,: ca + toate. 

cele ce. vă,:sfătuim:să fie spre, folosul. d-voas- 
îră şi al, soplilor dnroastră 1 Cote ti ti 

pi e tei În mb grata at it t:9] 

13
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„îs Fraţi săteni, 

Un 'proverb românesc zice: „până nu guști 
amarul, nu știi ce e dulcele”! Prin. urmare, 
„mai înainte: de a vă vorbi - „despre „Domnia 
Regelui Carol”? — ca să 'mă pricepeţi şi. mai 

+ bine despre cele ce o să am cinstea să vă . 
spun — vă rog să:vă aduceţi puţin aminte de 

„cele ce vam vorbit Vineri, -din trecutul ţării 
" moastre.; Fiindcă numai - cunoscând. amarurile 

gustate și suferințele îndurate” de: străbunii . 
„noştri, putem să prețuim bunătățile de cari 
“ne bucurăm astăzi. Şi după ce vă weţi fi dus cu 
“mintea: la tot ce vam spus în vorbirea mea de 
Vineri, ca să pricepeți mai bine ce am să vă 

“spun azi, ascultați cine: este: scumpul nostru . : 
Rege, Carol I-.Dar mai înainte priviţi tabloul - 

„acesta! Aci e: portretul (chipul) Regelui Ca- 
- rol. 'Măria Sa; s'a născut acum: 64 de ani înir'o 

ţară depărtată de țara noastră, dintr'o familie 
domnitoare. din țara nemțească. . Pe tatăl Său 
"îl chemă Anton şi mama. Sa /osefina.: Prinţul 
de mic a învățatipe la şcoli înalte meșteșugul 

“purtării războaielor. După isprăvirea' învăţă- 
-turilor a fost: trimes de. părinții, săi să! călăto- 
rească prin mai multe țări, ca să cunoască şi 
mai bine lumea. După ce S'a înapoiat acasă, 

„a intrat în armată, înaintând. foarte repede 
“până .la gradul de. căpitan de dragoni (așă 
„se numeă un corp de armată în țara tatălui 
Său) grad:pe care-îl aveă.la: anul 1866, când. 
poporul Românesc L-a ales .de Domnitor al . 

„Ei. Pe atunci aveă vârsta: de 27 de ani. 
„Acu, tot din vorbirea de Vineri vă aduceţi . 

pa 
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aminte + că la 11 Febrăaie. 1866, Doiinitâraul. 
Cuza a fost silit de: popor să părășească scâu- 
nul: domnesc, „rămânând cârma țării în. mâi- 
nile a '3' oameni: N. Golescu, L. *Catârgi. 
colonelul N. Haâralambie, “cari conduceau tre. 
bile țării, 'sub. numirea. de: Locotenență. Dom- 
nească (adică ţineau loc. dă” Domn), Indătă 
--după părăsirea” scaunului de: cătră „Cuza, cor- 

purile legiuitoare voind “să; „îndeplinească, şi 
cel depe urmă punct, din actul” unirii (cum vă 

„spuneam: şi Vineri), au ales Vodă pe un boer 
din ţâra nemţească pe nume, de Filip de Flan- 
dra. Daracesta n'a voit să primească să ne fie 

Domn, şi atunci Românii, prin plebiscit (adică, 
au. votat. toţi. 1ocuitorii ; bogății, ca şi.săracii, 
boerii, ca şi ţăranii): au ales de. Domnitor pe - 
Principele Carol“ de. Hohenzollern, rudă. de 
aproape cu Irmpăratul Framțiiziiliii! și al Neam- 
țului, 

Indată : “după această! alegere, Locoterienița 
„Domnească a trimes pe mmârele patriot, lon C. 
-. Brătianu, să ducă veste : “Priiicipeluii şi să-L a- .. 

ducă în ţară. lar în. ziua de 8(Mai 11866, Prin- 
cipele. Carol: de. Hohenzollern a pus "piciorul 
pe pământul românesc, la oraşul . Turnu-Se- . 
 verin, pe acolo pe tinde a fost odinioară podul 

cel minunat, făcut. de marele: împărat. Traian 
"peste! Dunăre. 

Plecând 'din: Turmu-Săveriii, Prinţul a ajuns | 
în București la 10 Mai, trăgând, drepț la Mi- . 
tropolie; unde L-a" primit. poporul, «Locote- . : 
nența Domnească şi preoţii cu Mitropolitul în 
frunte, Aci' s?a făcut, o. sfântă slujbă, aducân- | 
du-se rugăciuni. și mul puniiri lui . D-zeu, pen- 

pe
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trucă de. aci “înainte, scumpa noa. stră fară : avea 

să fie scăpată de desele schimbări de Doinni,- 
"cum. vă. spunem. că se'făceă'mai âles'pe-timpul. 

“Fanarioţilor., Dela. Mitropolie, “Prins ipele '' a 
Vîtie 

"mers: „ȘI a „pus jurământ “de credință pe legile 
"țării şi cutu. va apără nsâinul'românesc, zicând 
Sat 

în, cuvântarea', ce! a: ținut! "Curi ami pus. pi- | 

'ciorul pe, acest păntănt' s sfant, „M-ar şi: făcut 
pa 

“ Româi?. „Apoi de aci înainte a: “fost: Vodă! al 
, ! e ee i? 3 , , 

nostru; iza Seăium fc îtuioit or alto tori i pr e 
     

   

ti oo Gil Mi patati îi 
: : "Fra săferi, Aaa ai 

ii 90 i dei ri e Pa, e h PP 

4 

"ina dată ce Principele: Cătol! a: 'ăjins ps'iscatt- 
“ia doresc, toată grija, 'şi- toață priceperea 
Şi-a puso întru îndreptarea, "tălii= Doritor'd 

“a: Şi, Vedeă! nouă patrie” bâsată, “ciiistită' de 

“Vecini Şi scăpată "ds jugul: turcesc, la căre o în- 

„jugase, ! și împrejurările și vitregii ei coridiică- | 

“tOrirîsi, 1uă „ajutoare de Tucru sfat (nici cuminţi 

“Game ni. eioscători ai stării şi nevoilor bopo- 
ruta “românesc! “buni | âtrioți totăeodată, 
„ȘI 'se''piise pe: “bunittăți 1:"organiză! arihăta 
“militărește, potrivit nevoilor: timpului” iiou, și 

„Lăcă  sobele:n Și căi fer ate, cre “ăcuri! putin- 

„Cioasă îrjăintarea țării pei cale gconGmită. “Apoi 
“ge” înființaără şcoli "primare" și! o: 'ntilțimme * de 

sate, care ajutară. foarte inult, la-scăpătrâa! noas-.. 
“ră de „pneștiință apoi”, se “nfiiniţară seminare 
-$a7 

'penttu“ pregătirea preoților, ja sâte! Și jorâșe, 
“precum, şi: alte şcoli înalte de unde ies cei “hai 
'îlVăţă ți oâlizerii? Ba: Văzând, că „se, "simte! nare 

Li î tra, "lipsă de: învăătozi! şi: ştiind: căj orii cât de: iitaire 
RR Acte E ter aa ae catina bee 

N
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“ar-fi teită Diaţezoz tară luminarea” mințsi” 
tot nu .ne pute, luptă în “contia' nevoilor de” 

„ tot'felul, dări; dir pungă Sa 12! mii de gal 
„beni Și. înființă cea, dintâi. "şcoală nozmală: ide 

In Ub - aa ii 

învățători: zu i 
La'3 ani după. trcareă! pe 'Scâunuţi doimiesc, 

EI se căsători șu Briipeta Elisabeta, Epir 
noastră Regină, 5 ta 

în pâce şi în "ini i a avut cra trebuincios” 
să. se ocupe. cu adiicerea, la. îndeplinire ambii 
nătăşirilor 'ce' vă "Spusei "i că 's'a''făcui! în: țara 
noastră. Dar. în al 11-lea an,al Domiiisi! Sale. 
o furtună, „veni- „despre, Răsărit” şi-l” “turburăi 
liniştea. : Însă” faptul acesta! Ii, 'dete! “prilej să 

. dovedească. Lumei întregi,! înțelepciunea! d 
într ale războiuliii, și Witejia. Poporului. Său: 

' ti 
. EX III pi , « DE: pi ui IN te 

. 
peri pe sist if 
a. joi .” a at . “ pi Ed a „i : 

  

"F raţi sătâni, 

In. ânul 18772 în, uri î unoi țiltegări 
dint& Turci și popoarele! <reiștine din țara tur. 
cească,: se începu, iii ADOR între” Ruși, şi ii, 

"Turci. Riișii, puternici curu sunt; fiind încre- | 
„ dințațiică vor bitul. „pe “Turei; nu Voiră să bage : 

pe Români în șeaniă, zicând. că nu, au nevoie! 
de ajutorul nostiu. 'Dâr fiindcă: țara: noâstri 
e așezată între! țara Rusilor” şi a. “Tureilor, iar: 
Ruşii, ca să „ajungă, la: Tirci, trebuiau, să treacă! 
pe la noi, să "făcut. o învoire între Domnitorul: 
nostri. şi, între “Impărațul; Ritilor, ci numai! 
aşă dăm. voie Rusilor” să treacă prin 'țarai noa-! 
stră, dacă Qui" ni se va aduce nici o pagubă, şi. 

. 

. 

.
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mai ales să nu.ni se ştirbească nimic din pă- 

“nântul țării noastre! . 
Zisei că. Ruşii nu ne-au chemat în ajutor la 

început. Insă Domnitorul: nostru „niu.s'a lă- 
sât pe'o ureche”, ci s'a apucat pe deoparte” 

„de a pus soldaţi. de pază în tot lungul Dună- 

rii, despre Turci, iar pe dealtă parte împreună 

"cu adunările legiuitoare a' declarat ţara ned- 

" târnată. Soldaţii de pază i-a” pus domnitorul 

nostru, fiindcă Turcii, crezând că noi suntem! ! 

uniţi cu. Ruşii, au început să! trimeață bande 

noastră. n 
Intuna din zile, pe când 'Domnitorul no- 

stru sc află în apropiere de Calafat, inspectând 
trupele de cavalerie, a venit o ghiulea aruncată; 

de Turci şi cât p'aci. eră să-l. lovească. Insă 

Măria 'Sa, luând chipiul din cap (cum vedeți 

în tabloul acesta), a zis, având în gând vâ-. 

jăitul: ghiulelei ; Asta-i cântecul: ce-Mi place 

Me 
In vremea aceea Rușii erau aproape să fie 

bătuţi de Turci. Ei văzând primejdia, chemară. 
“ “întajutor. oastea românească. 

“Domnitorul. nostru, .trecân 
„armata, Sa ' Duriărea; -a mers 'din. biruinţă în 

biruinţă până la cetatea Pleyna, care eră apă-. 
rată de. soldaţii viteazului Osman Paşa. Ari, 

de soldaţi, cari, trecând Dunărea, prădau ţara . 

A cui parte din 

„pe de o parte iscusința războinică a Domni-. | 
"torului nostru, pe de-alta. vitejia strămoșască 
a poporului românesc s'au. arătat în toată. 
vredniciă lor ! Românii.au biruit pe Turci, iar 

această biruinţă! a Turcilor, a adus pacea! 
„La.3 ani după isprăvireă războiului, la anul 

, . 1” , i , pi ... i 

. LI
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1881, neatârnarea. declarată de adunările 16- _ 
giuitoare s'a cunoscut că bună și, dreaptă de. -- 
toți 'Impăraţii şi Regii, iar. ţara noastră s'a. 

"ridicat la rangul : (treapta) de regat şi. bunul. 
“nostru' Domnitor s'a numit apoi Rege, punân- 
.du-i-se pe cap o coroană de oțel, făcută din- 
tun tun .luat dela Turci,. și..buna. noastră: 

"* Doamnă sa numit Regină. Aşi că după 15 ani 
de domnie înțeleaptă, Principele. Carol ne-a. .. 
dat o țară peafârnătă, o' ţară Regat, o ţară 
respectată de vecini ;. O “ţară temută de 'duş- 

„ mani Şi O ţară plină dei îmbunătățiri ! lar Prin- 
cipesa. Elisabeta; scumpa. noastră Regină, — 
mama răniților — a dovedit îndestul drago- 
stea ce ne poartă! Vă aduceți aminte cum! lo-. | 
niță Drângaru, în Vinerea trecută,. când m'a. : 
auzit vorbindu-vă despre: Regina. noastră, plân- 
gând ne spuneă că el.o cunoaşte bine de pe 
vreimea războiului, că. Doamria ţărei, îi 1egă 

"rana ce căpătase în războiu ! Da, frați săteni, ! 
aşă a făcut Regină în timpul războiului : Sa 
prefăcut în doctor şi a. mângâlial pe: răniți 
și le-a legat 'ranele. pline de sânge!" Priviţi ta- 
bloul aceșta ! EL vă. spune mai multe decât, 
Waș puteă spune € eu! Asta, e dar Regina Eli- 
sabeta ! a 

.. 

Frați săteni; . a - 

„După isprăvirea, războiului, felurite imbu- 
nătăţiri începute înainte, dar. Tăsate baltă din 

- pricina lui: au început a fi duse la bun sfârșit -. 
"de înțeleptul, nostru. Rege! şi de sfetnicii Lui. 

! N 
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Imi timp, de! 48: de: ani ai Domniei Regelui: Ca-. 
“rol, mai, în “fiecare sat Sa înfiiniat! şcoală pri 

- mară' peritrii: lăntinar6ă, 'copiilor. noștri ; s'au 
 reparăt” biserici'; s'au - făcut” legi! folositoare 
pentru binele: Obştese ; s'a'făcut podul 'de peste-. 
Dunăre, pod care ne: înlesnește să'ducem pro-- 
dusele bogâtului “nostri, păriânt; în “cele” mai: 

„depărtate Țări. ale lunii. "Şi:'multe, muite alte 
îmbunătățiri "Sau! mai făcut.» "Aş că azi ne 

“putem mândri: de *cum: Stă faţă de alte țări” 
“mai pătrâne decât: noi, ia 

"Apoi; ca să' ne dea-cea mai! mare: > pildă de. 
felul cum 'trebue să răsplătim faptele: vitejeşti, 

„Și. mari' săvârşite: de;străbunii” și trații noștri, 
“a mers în” persoană în! Bulgaria. Și a puso co- 
roană "pe! locul: unde: se află îngropaţi vitejii 
Săi.ostași, cari gi-aii vărsat sângele pe câmpul 
de lupță, ca să ne. dea nouă neatârniarea, şi 'a' 
"lăsat 'să se facă. o''slujbă: pentr” odihna su- 

„ Eleteloi” lori nt N 

' lată. deci cine “a fost Regele Carol 1 
Şi: aciiri, după ce cunoașteri: trecutul ării. 

noastre, “judăcând. timpul” de. faţă, putem: să 
privim” cu încrâdere: într?” viitor. și mai bun ! ! 
Dar pentru că la jioate acestea. “părtașul cel” 

"mai de frunte a fost Regele Carol 1, să avem 
încredere în Rege şi în familia! Regală, ca şi 
într'un Dumnezeu, şi să n€ mândrim cu asta, 
și să Spunem: la toţi că și Românii au Dumne- 

“zeu în cer și un Rege pe: pământ. 
“Să căutăm deci cu toții, moi din acest l6c, 

ds unde pornește! lumina Sutfletuluii, iar d-voas- 
tră dela! cămiriuirile. d-voastră! —! să căutăm: 
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zic, să sădim în sufletul copiilor noștrii, dra- 

postea de Rege și frica de Dumnezeu! , - 

Şi-acum cu toții în picioare să zicem: tră- 

iască în bucurie şi.pace marele nostru Rege, 

cu buna Sa soție! Dumnezeu. să dea numai - 

bine şi fericire iubiţilor Lor copii. 

lar d-voastră vă zic: să ne întâlnim sănă- 

„toşi Duminica viitoare tot aici, că am să ră, 

s 

vorbesc .despre „Pomii. roditori”?. 

tr
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