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PRECUVENTARE. 

1ubite cetitoriule ! 

Trăind în mijlocul poporului nostru, i-am vădut 
şi-i văd toți pașii bună, ca și ce-i greșiți, ce-i face el 
în traiul lui gilnic. Și privindu-t cu băgare de semă 

am venit la. convingerea, că trei lucruri sunt, care-l 
duc la fericire: moralitatea, diliginţa şi cru- 

"* farea j și eră-și trei lucruri îl duc la nefericire : ne= 
„7 moralitatea, lenea și risipa. Asupra acestor 

E lucruri, precum și asupra nepriceperei - - care încă, duce 
Pe mulli la -năcaz — am predicat cu graiul viu, unde 
a Numai mă sa dat prilegiă și am scris cât numai am 
“putut de mult, | 

Aci adun câteva din pildele și sfaturile   Aurit i ati n ZărraE Ei : „ce le aflu potrivite pentru poporul nostru, ca cetindu-le 
| > s€ se lumineze și să apuce pe căile cele bune, care 
| 3 urmându-le îl duc la bunăstare pământescă şi la feri- 

cire cerescă,. a 
Dee Ddeu ca se folosescă celor ce le vor ceti, că 

atunci aş fi cel mai mângăiat și Bucuros aș mai scrie 
și tipări cărți de feliul acesteia. 

Reteag, Joia 8. Pasci 1900. 

Ioan Popi, Reteganul. 

„tite  



      
At “Fu epmeaie 

Creşteţi, ve înmulțiți estapâniți pământul! 

Avem două porunci mari, cari ne spun lămu- 
rit, că să stăpânim pământul; ântâia este porunca 
d- -deescă care dice: Creșteţi, ve înmulțiţi și stăpâniţi 
pământul! Acâstă poruncă d.- -deescă sună deopotrivă 
la toți urmașii lui Adam. Dar' noi Românii avem 
pentru aceste plaiuri ale Daciei traiane o poruncă 
deosebită dela el, căci âtă ce spune cântecul: 

„Când din Romă cea mărâţă 
P'aste plaiuri m'a adus 
Traian, ale cărui braţe 
Pe toţi Dacii i-a răpus; 
Cu-a lui voce mi-a dis mie 
„Est pământ încântător, 
fită, de-acum ţi-l dau ţie, 
Tu s&-i fii stăpânitor !* 

Aşadar”: D.-deu a poruncit, ca, întregul pământ 
sE fie al tuturor Gmenilor, €r' împăratul Traian a 
poruncit, că bucăţica asta a. globului, ce-i diceau 
Dacia, să fie a colonilor romani și ai urmaşilor lor, 
cari nu-s altcineva, decât noi, Românii de adi. 

Ei binel 

Dela Traian am luat moşia asta în sâmă, v 
am curăţit de buruiană şi de păduri, am făcut în 
ea — cum face omul la el acasă — grădini frumosă, 
am deschis agrii roditori, am sădit pomi, vițe de 
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viie, am înființat sate și cetăți, dela unele până 
la altele am tras drumuri bune, am stîrpit animalele 
răpitâre, — cari nu s'au dat îmblândite — și le-am 
înlocuit cu animale folositâre de tot soiul; scurt: 
am făcut din Dacia cea sterpă o Dacie ferice, Atunci 
începură n6muri barbare a rivni la ea, dar până 
era selbatică nimănui nu-i tr&buia. Strămoșii nostri 
trebuiră s& stee tot c'o mână pe cârnele plugului, 
ear” cu alta pe săcure; cu una se lucreze, ear cu 
alta să se apere. Întru inceput Sau apărat de jivinile 
pădurilor mari și mici, €r' mai târdiu avură a se 
apăra în contra barbarilor năvălitori. Atât jivinile 
cu patru picidre, cât și cele tiriitore s'au stîns; pe 
cei mai mulți barbari i-a alungat din aceste plaiuri. 
Dar' când s& credea mântuit de năpaste, vine ca un 
roiui de lăcuste alt neam barbar şi păgân. Acum puterile 
strămoșilor nostri erau mai sleite deluptele cu barbarii 
de mai nainte, deci și-au dis: păment este destul, să 
dăm şi flămândilor acestora cât vom da, să avem 
pace cu ei. Și le-au dat, dar” r&u au făcut. A întrat 
ariciul în casa sobolului, mai scâte-'l de poţi! 

Au trecut vecuri. 
Cât cu buna, cât cu răul, am trăit şi trăim la 

olaltă. Nu ne-au putut stirpi şi nu ne-a trecut prin 
minte se-i stirpim. Pământul a trecut prin multe 
schimbări dela un stăpân la altul, până acu-'s 50 
de ani, când am venit stăpâni deosebiți peste puţinul 
ce scăpase neînghițit de lup. Acest puțin era numai 
al nostru; fiecare familie ştia ce are, și știa că 
peste puţinul pământ ce îl are, este stăpân numai 
el după D.-geu din cer. Acestea le știa fiecare creștin, 
dar' erau forte puţini cari mai știau un lucru: că 
adecă pământul acesta, moşia acesta, este numai 
atâta vreme a lui, cât este viu, €r' după morte e 
dator să o lase neștirbită copiilor s&i. Acest lucru,
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daună, mulţi nu-l știură, ori nu voiră a-l ști, ci 
îndată-ce s€ vădură stăpâni, credură că au drept să 
tot bea și se mănânce fără a lucra. Şi așa făcură. 
Și în câțiva ani păpară moșii, de nu-i vrednic capul 
lor, le dedură pe o nimică veneticilor, apoi ei cu 
urmașii lor să băgară slugi la cei-ce veniră numai 
cu zdrenţele-n spate aici la noi. Ei, cari putâu trăi 
ca Gmeni cinstiţi, stăpâni în moșiile cele îngrășate 
cu sudori crunte, își tiriîră remășşiţa dilelor ca argați 
flămendi şi zdrențuroși. Și acesta nu ar' fi fost 
nici un păcat, că era numai pedepsă dela D.-deu, 
fiindcă i-au călcat porunca Lui şi a împăratului; 
dar” n&casul și fomea și golătatea au trebuit să o 
tragă şi o trag copii și nepoții și strănepoţii lor. 
Că aşa-i în lume: Pentru păcatele tatălui, pătimeşte 
și fiiul totdeuna. Şi cu t6te-că astfel de esemple 
sau vădut multe în fiecare sat, par'că-i bătaia lui 
D.-qeu pe capetele nâstre, nici acum, după o jumă- 
tate de vc, nu toți prindem minte s& păstrăm 
puținul pământ ce biată ne-a rămas de vitregia 
timpurilor. Mulţi din noi vend holdă după holdă, 
fânaț după fenaţ, ba unii chiar și casa, de rămân 
în lumea largă ca cucul, că numai el n'are casă, 
nici țeră alssă! Și așa nu-i bine, o văd și ei în 
sfirșit, dar” atunci e târdiu. Și bine nu este nici 
pentru urmașii lor, cari rămân ca vai de capul lor. 
Astfel de Gmeni nesocotiți, pe lângă că în acestă 
lume dau cu capul de părete, în cea lume vor fi 
şi mai osândiţi, că D.-deu 1-a întreba: „Ai lăsat 
fiilor tăi moştenire petecul de păment care ţi-l-am 
dat în stăpânire?“ 

Ce va ști răspunde un așa păcătos înaintea 
scaunului Celui vecinic, care tote le vede, tote le știe? 

Deci, până nu este încă prea târdiu, cruțaţi 
moșiorele, lucraţi-le omeneşte ca să aveţi cu ce vă
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țin€ vița şi nu le vindeți, nu le zălogiți şi îngreu- 
nați pe la bănci și pe la cămătari, ca să le puteți 
lăsa neștirbite urmașilor voştri. “Atunci veți merge 
cu fața sănină înaintea dreptului judecător și când 
va întreba: „Ai lăsat fiilor tăi moştenire petecul de 
pământ care ţi-l-"am dat în stăpânire?“ îi vei r&spunde 
cu inima curată: . „Fie lăudat numele tău, Dâmne, 
că ce mi-ai dat —- tot am lăsat fiilor mei!“ Atunci 
se va întempla cu tine disa scripturei: 

„Dreptul lăsa-va. moştenire fiilor săi!“ 

sro 

Locu-i noroc. 

Așa dic Gmenii nostrii, că locu-i Noroc, și ei sciu ce 
die. Din acâsta causă Gmenii cu minte înţeleg pe deplin 
vorbele ce le aud în biserică, vorbele, ce le-a dis Ddeu cătră 
Gmenii cei de întâi şi care ni le dice Ddeu tot mereu prin 
preoți: „Cresceţi și vă înmulţiţi şi stăpâniţi pământul!“ Ei 
sciu, că omul, ca să pâtă trăi, are lipsă de loc, de pământ ; 
și sciu, că pământul, pe care-l stăpânesc, acela-i ţine. Că, 
de unde avem pânea cea de tâte dilele? Nu din pământ ? 
Unde ţinem vitele, care ne ajută la lucrarea pământului și 
care ne dau hrană, îmbrăcăminte şi bani de cheltuială? Nu 
pe pământ? Ferice de acela, care a eredit (moștenit) dela 
părinţii lui pământ destul, ca se nu fie silit a lucra în brazdă 
streină ! Și vai de acela, care n'a moştenit pământ; dar mai 
vai de acela, care din nesocotinţă-şi vinde loeșorul, că unul 
ca acela va ajunge dile grele, qile negre! 

Câtă vreme cineva are pământ, are putere şi omenie. 
Are putere, că lucrându-l cu sirguinţă, nu duce dorul de 
nimica, toţi îl încrestă, toți îl cinstesc, toţi i să căciulese, 
toță îi sunt prietini și neamuri. De: ajunge la slăbie, la ne- 
putinţă, având loc, îl dă-“n parte la cei ce nu au, și totuşi 
are cu ce trăi şi nu-i silit se cerșâscă cu pălăria-n mână ; 
având loc, ai și omenie. De te ajunge un năcaz mare, te
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împrumută ori şi cine, sciind că ai loc, că locul e cel mai 
bun girante, chizeșul cel mai sigur; de nu ai loc și ai dat 
de ceva năeaz, cât trebue se iai bani împrumut, fie chiar şi 
din pământ — cum se dice — ce faci atunci? Umbli cu pă- 
lăria în mână pe la cei cu loc, se stec chizeși pentru tine, 
ca se capeţi bani și se-ţi urnesci n&cazul de pe cap: Dar 
neavând loc, cu greu capeţi și chizeși, că Gmenii sunt pă- 
ţii. Mulţi au trebuit se plătescă ei sumele pentru cari au 
stai chizeşi, fiind-că au stat pentru Gmeni fără pământ, 
fără loc. 

Aşa dară cu drept cuvânt dice poporul că „Locu-i no- 
roc.“ Și cu drept cuvânt e cu minte acela, care nu vinde 
locul, ci-l lucreză cum se cuvine și-l plătesce de dare la 
timp, ca se nu vină năcaz asupra lui, ca se nu vină execu- 
torul la casa lui. 

Dar nu toţi au modru de a ţină locul eredit, și nu toţi 
pot fi îndestuliţi cu locul ce-l au. Unii din cause binecuvân- 
tate, alţii din lene, fudulie, necumpăt în mâncare şi beutură, 
vind locul eredit. Pre când alţii cumpără moină după 
moină, ogor după ogor, livade după livade. Cei ce vind loc 
fără cause binecuvântate die: Locul mult e sărăcie pe capul 
omului, că dările-s mari, bucatele-s ieftine și mai multă 
zOlă şi cheltuială are omul decât dobândă şi bucurie. Cei ce 
cumpără loc die altmintrelea. Ei die așa: locul de veci și 
vaca cu lapte nime nu le pâte preţui. Că locu-i noroc, el 
rămâne, dar banu-i rotund, se duce de-a dura, până nu-i 
mai vedi nici urma. Din loc nu poţi rupe câte un corn, de 
câte ori te ajunge vrun n&caz, dar banii se due cu ţirăita. 
Locul, şi de-ţi aduce puţin, dar îţi aduce tot mereu câte 
ceva folos, şi în câţiva ani — de-i trage bine sema — scoţi 
banii, ce i-ai dat pe el, și-i remâne locul dobândă după 
banii ce i-ai fost băgat, și cari bani pe rând, pe rând, ţii-a 
înapoiat. Locul nu-l arde focul, nu-l mână apa, nu ţi-l pot 
fura hoţii, el stă, se vede; locu-i noroc! 

Se ne tragem o l6că sâma: bine face cel ce vinde, ŞI 
bine face cel ce cumpără locul ? 

Dela început trebue se spun, că încă în viţa mea nu 
am audit pe nică un om cu minte şi păţit,-care se fi dis, 
că-i bine se vindem locul, adeca pământul, de cât atunci: 

1. Când îl vindem căci ne este peste mână şi cu pre 
ţul lui cumpărăm altul, ce ne este mai îndâmână. Că, un 
loc ce mie-mi este peste mână, mie-mi va aduce puţin fo-
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los; dar tot acel loc, altui om pâte se-i fie de a îndămână, 
deci lui îi va aduce folos mai mare. Atunci vînd locul cel 
ce-mi este preste mână, și numai decât cumpăr altul, se-mi 
fie de-a-ndemână; vind locul ce este prea departe de casa 
mea și cu preţul lui cumpăr altul, ce-mi este mai în apro- 

piere. 
2. Când pe un petec de loe sunt mai mulţi posesori, 

(părtașă) şi locul e atât de mic, de nu s'ar plăti să se împartă 
în bucățele şi mai mică. Atunci toţi la olaltă, vînd bucata de 
loc unuia, care apoi fiind singur domn pe aceea bucată de 
loc, va avea folos de munca lui şi de banii, ce-i dă, €r vîn- 
dători încă vor avea mai mult folos de banii aceia, decât 
de petecele cele mici de pământ de cumva banii nu i-or 
da pe nebunii și beuturi. 

3. Când dintr'o causă 6re-care ne-am îndatorat atât de 
tare, încât nu mai suntem în stare a plăti şi cametele și a 
ne susținea şi casa. Atunci, decât se asceptăm se vină co- 
misia dela oraș și se ne vîndă locul cu doba, mai birie-l 
vindem noi de bună voie, din mână liberă. Că din mâna 
liberă. totduna-l vindem mai cu preţ, decât atunci, când 
iese doba. Căci, când iese doba, tâtă lumea scie că trebue 
să se vîndă, și "îmbie preţuri de "batjocură, pre lângă ce mai 
vin plătite și spesele comisiunei. 

4. P6te vinde unul loc şi atunci, când scie că de bună 
semă pe preţul lui pote cumpăra un loc mai mare și cel 
puţin atât de bun, cum a fost al lui, cel vindut. De esemplu: 
un bocotan şi-a pus carul în petrii se-și mărâscă grădina cu 
un jugăr de loc, ce am eu lângă grădina lui. Dacă-mi dă 
000 |. și eu pot lua în locul jugărului vîndut 2—3 jugăre 
de loc.chiar aşa de bun ca şi cel vindut, fac târgul, primese 
banii şi cumpăr numai decât 2—38 jugăre în loc de 1.! 

In casurile aceste nu -păcătuesce cel ce vinde locul. 
Dar pă&cătuesce grozav acela, care vinde locul ca se-și cum- 
pere pe bani haine scumpe, mâncări și beuturi alese, ori 
se-i joce-n cărți ori în alt fel de nebunii. Nici aceia nu fac 
bine, cari vând locul cu numele că şi-or cumpără vite pe 
preţul lui. Trebue se scie tot omul, că vite fără loc nu poţi 
-țin€; trebue se scie și aceea, că vita adi o ai, mâne pote 
se n'o mai ai, dar locul stă unde-i. Apoi, la vite, numai 
minte și răbdare se aibă omul, lesne se pâte apuca dacă 
are loc, pământ. Din nimica tâtă, din câteva găini, se p6ie 
omul apuca la un pureel, și — de are noroc şi minte —- din
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purcel în doi ani de dile pâte fi cu vacă de lapte, şi din 

vacă cu lapte, în 3—4 ani pote fi cu ograda plină de vite, 

dacă are loc, pământ, de unde se le stringă hrană. Dar, ne- 

având loc, vitele se mânâncă ele pe ele şi se alege omul 

cu nimica. Apoi se mai scim şi aceea, că locul nu cere de 

mâncare, nici nu cere iarna grajd cald, nică nu-și pote serir îi 

picidrele, nici rupe cârnele, dar cu vitele tote acestea se 

pot întâmpla şi se întâmplă, de multe ori. Deci, nu vîndă 

nimeni locul, ca se iee din el vite; dar vîndă din vite tot 

mereu, când are de unde vinde se-i mai rămână, și cum- 

pere pe preţul lor loc, că „locu-i noroc!“ . - 

Dar 6re tot locu-i noroc? 

Da, tot locu-i noroc, numai cât un loc e mai mult plin 

de noroc, 6r alt loc e mai puţin plin de noroc. Dei, cine 

are pe ce cumpăra loc, trebue se scie de bună s6mă, că 

6re care loc e mai cu noroc, şi pe acela se-și dee banii. 

Că, precum nu toți Gmenii sunt de o potrivă de buni și de 

răi, precum nu tâte vitele — chiar de sunt de acelaşi soiii — 

nu sunt de o potrivă de bune. și de cu preţ, aşa-i și locul. 

Pentru Gmenii nostri acele locuri 'sunt mai cu noroc, cari 

sunt mai bune, mai aprope de sat, la care putem merge în 

tâtă vremea, cari: nu le strică apele cele curgătore și pe 

cari nu stă baltă nici apa ploilor, ce ar cădea prea multă. 

Se vedem acum cari locuri sunt mai bune? 

Acele, cari produc bine ori ce soiti de bucate; acelea, 

cari produc și cucuruz, și griu şi trifoiii. Acele și sunt locuri 

scumpe, cu deosebire, de mai au şi drumuri bune şi dacă 

nu sunt în calea apelor. Că, dacă locul produce bine ori ce 

soiii. de bucate, atunci putem schimba bucatele în el,-şi-nu 

slăbesce aşa tare. Putem pune întrun an cucuruz; dacă am 

luat cucuruzul, putem pune grâu; în holda cu grâu, primă- 

vâra, putem să&mâna trifoi, care- ne dă nutreţ bun Și 

mult .doi ani dup'olaltă — pre lângă ce odihnindu-se locul 

sub el, se înbunătăţesce; când sparjem trifoistea 6răși pu- 

tem pune grâu, că locul sa odihnit, cât a stat sub trifoi ; 

şi numai după ce am luât holda, de remâne miriştea g6lă, 

atunci o gunoim, pentru a avea loc pentru cucuruz ori 

baraboi pe anul viitor. Acâsta rotaţiune o putem face sigur 

în locurile bune, Deci, pe ast-fel de locuri se nu ne scum- 

pim a da bani cât de mulţi, când sunt de vîndare, că cu ast-fel 
de locură nu vom păgubi, fiind „locuri cu noroc.“
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Dacă locul, ce ni să îmbie spre cumpărare, e aprope 
de sat și este drum bun până lâ el, încă e loc cu noroc, 
chiar de ni s'ar părea slab; că fiind aprope de sat, îl pu- 
tem lesne gunoi, apoi gunoiul face bun şi din locul cel 
mai r&u, 

Și de nu e locul chiar aprâpe de sat, totuşi pâte fi loc 
cu noroc, numai de sunt pân' la el drumuri bune, pe cari 
se putem căra gunoiii în totă una vreme. 

Aceste înșirate pân” aci sunt locurile cele mai cu no- 
roc. Acum urmeză locurile cu mai puţin noroc, cari, dacă 
ni se îmbie spre cumpărare, le putem cumpera cu mult mai 
eftine. Aceste locuri sunt: 

1. Acele, în care putem s&mâna numai un soiii de bu- 
cate, d. e. numai cucuruz, cum sunt pământurile arin6se, 
ori pe cari putem face numai fen, cum sunt locurile jilave, 
apătose. Că bun e cucuruzul, nu-i vorbă, dar totuși mai bun 
este grâul și mai scump și — de vom sta a socoti bine — mai 
multă muncă cere cucuruzul. Apoi fenul încă este bun, care-i 
bun, dar pe el îl putem înlocui cu lucernă și trifoiti. Deci, 
locul cel mai cu noroc este acola, care produce tot soiul de 
bucate și ierburi, prin urmare ast-fel de locuri, de le avem, 
se nu le vindem odată cu capul, 6r de nu le avem şi ni să 
dă modru de a le cumpăra, se le cumpărăm fără frică de 
pagubă. 

2. Locuri mai puţin cu noroc sunt. cele ce sunt tare 
depărtate de sat, căci nu le putem gunoi aşa ușor şi cu 
vremea se spălăcesc, devin puţin roditâre. 

3. Cele ce sunt în apropierea apelor curgătre, preste 
cari înundă apa, ori că le chiar rupe. Ast-fel de locuri să 
nu prea cumpărăm, că, de multe ori, când am gândi că vom 
avea folosul cel mai mare de pe ele, atunci înundeză apele 
şi ne nimicesce t6tă răcâlta, ba ne mai rup și din loc. — 
Sunt înse şi locuri bune în apropierea apelor, âșa numitele 
restoci, pe care esundându-le apele, le tocmesc în loc se le 
strice. Ele înse produc bine numai cucuruz şi nutreţ pentru cai. 

4. Locuri puţin norocâse sunt şi acelea, ce ţin primă- 
verile apa până târdiu. Acelea sunt şi locuri răci tot odată 
şi ori cât gunoiii am duce, se spălăcesce curund. Prin cana- 
lisări se pot înse și acestea face mai roditâre şi deci mai 
norocâse. Ba, din ast-fel de locuri, -de multe ori putem face 
fenaţe bune, vedibine pre lângă muncă, şi răbdare.
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5. Şi mai puţin norocâse sunt dealurile, pe care nu 
putem duce gunoiii. Aceste.le putem gunoi numai stăurindu-le 
cu. oile. Dar și acelea produc grâu bun și greu, dacă le 
putem lucra omenesce, numai de nu sunt din semă-afară 
țepișe, rele, sterile, şi de este stratul de asupra destul de 
gros. Că, de sunt dealurile pietrose, atunci pentru bucate nu 

"le putem folosi. Incă de sunt dealurile cu pietriș mestecat 
cu humă, le putem preface în pomsturi, că nucii, cireșii, 
vişinii şi prunii s'ar face-m ele, de le-am face grâpele destul 
de largi și afunde și apoi le-am umplea cu pământ bun. 
Ba în acel cas şi merii sar face și perii. Dar” de sunt dea- 
lurile stâncâse, atunci numai cu multă şi cu grea muncă 
le-am puts face se ne -producă ceva, ca nuci, cireș ș. a. 
Dar de bucate nici vorbă. 

Din cele înșirale pân'aci vedem, că de bună samă locu-i 
noroc, numai cât nu tot locu-i pre o formă de norocos. De multe 
ori înse e ca omul, care-l lucră. Că vedem locuri slabe, rodind 
bine la omul harnic, care-i în stare se le lucreze la timp şi 
cum se cuvine; și vedem locuri bune, rodind slab la omul 
slăbănog. 

Deci, nu vă dată locul, că vă daţi norocul și apoi norocul 
dat odată, cu greu mai puteţi pune mâna pe el. Apoi chiar 
noi, ar trebui mai mult dâră decât alte neamuri se ne în- 
semnăm disa cântărețului George Coşbuc: 

„Pământul &sta-i"bun și sfânt, 
EI ni-i şi leagân și mormânt, 
Cu al nostru sânge-i îngrăşat, 
Cu a nostre lacrimi e udat!: 

Deci: nu trebe prădat, vindut, cei lucrat omenesce și 
lăsat moştenire urmaşilor nostrii, precum moştenire ni la 
lăsat înaintaşii nostri. 

Apoi, că ce sârte ajung pe cei ce-și pradă locul, nu 
trebue să spunem. Intrebaţi numai pe dileri dela restauraţiu- 
aile călilor ferate, cari nau nici sărbători, cum de nu lu- 
creză ei la câmp pământul, de âmblă pururea cu acele greu- 
tăți mari în spate ; întrebaţii și veţi afla că cei mai mulţi au 
ajuns acesta sârte fiindcă ori ei ori părinţii lor au vândut 
locul avut și cu el și-au vândut norocul. Acum sunt siliţi a 

- lucra din greu, mult mai greu decât plugarii, că: 
„Plugariul sătul de pâne
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După muncă d6rme bine,“ ear lor oră cât lucră, tot nu 
li s'adaug d6u5 pe d6uă din munca lor, ca se potă dormi 
odată linisciţi, că doră drâptă e cânteca lor: 

„Cine lucră la voșut, = (calea ferată). 
Nu mai dă bani împrumut; 
Tâtă diua-i la, cubic, 
Câlea sâra nu-i nimic !* 

adr 
Agricultura ca mijloc de vindecare. 

Cam acum șepte-deci de ani făcură medicii 
francesi Ferrus şi Mallon încercarea, de a ocupa în 
câmp cu agricultura pe bolnavii alienați (smintiţi) 
și resultatul a fost minunat de bun. La micile pose- 
siuni, ce le aveau la început, au tot adaus încet- 
încet pământ și așa au fundat prima colonie agro- 
nomică, Ferme-St-Ana, la Paris, căreia în scurt timp 
ii urmară altele. 

Și în institutele englese se pune mult pond la 
agricultură și la fondarea de institute n6uă văd de-și 
apropriază posesiuni mari. In Germânia, institutele de 
nebuni vechi și noue sunt provădute cu colonii agro- 
nomice, așa în Altscherbitz, în Sacsonia, unde 
marea posesiune a unui cavaler e lucrată de ne- 
buni. Resultatele sunt fârte mulțămitâre, atât cele fi- 
nanciare, cât și cele sanitare. 

Intre i0te ocupaţiunile, ce se pot da celor smin- 
tiți, cele mai potrivite sunt agricultura şi grădinăritul. 
Aceste ofer un loc de întâlnire, pe care curând se 
împacă tînăr și bătrân, inteligent şi necult; mișcarea 
corporală în aerul cel bun, care e legată strîns cu 
ac6stă ocupaţiune, influinţeză î în mod binefăcător 
asupra respiraţiunei și circulaţiunea sângelui, dă
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corpului o bogată cantitate de acrimi, cari sunt atât 
de preţiose pentru visță în tote direcțiunile. 

Lucrul la câmp e un mijloc principal pentru 
delăturarea ideilor și disposiţiilor bolnăviciose; regu- 
laritatea  lucrărei este un mijloc de deprindere pen- 
tru h&beuci și idioţi. - 

Participarea la o lucrare, ce aduce folos, pe- 
trecerea în liber, consciința, că pentru susținerea sa 
pote €răși câştiga ceva, împrăștierea și abaterea 
gândirei dela propria miseriă, influințeză. în gradul 
cel mai mare asupra spiritului, întărindu-i și împu- 
terindu-i și corpul tot-odată. După dilele petrecute 
în liber la lucru, vine timpul somnului, care aflân- 

dul obosit, îl petrece în dormire lină, şi-i dă putere, 
pe când mai înainte îi aducea tortură. Cu nutrirea 
mai bună șe deșteptă în ei Crăși pofta de vicţă, 
dorul de familiă şi de casa părăsită: tot atâtea mo- 
tive pentru tractarea rațională a acestor nenorociți. 

Pentru cei mai mulți din nebunii nevindecabili, 
cari nici când nu se mai reîntorc la vieța cetăţe- 
nescă, e cea mai potrivită colonia agronomică. Re- 
convalescenţii și cei ce se pot cura, rămân de re- 
gulă numai scurt timp în coloniă, dedrece, vindeca- 
rea lor urmeză acolo repede. 

R&mânerea coloniștilor în colonie e de mare 
folos pentru viitor, deorece în coloniile mai bune se 
Și practică un mod mai raţional de agronomiă, 

progresele pe terenul agronomiei și al grădinăritului 
se pun în praxă şi coloniștii sunt activi, iau parte 
la tOte. 

Ce se ţine de spesele recerute la fondarea și 
susținerea coloniilor, acele nu sunt mai mari, decât 

ale altor case de nebuni. Ar fi de dorit, ca aceste 
colonii, atât de binefăcătâre pentru alienaţi, și cari
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sunt de o așa mare însemnătate agronomică, să se 
desvolte cât mai mult. 

Așa se spune într'o gazetă germană. 
De unde ce vedem? — Vedem, că agronomia, 

agricultura, lucrarea pământului, care-i cea mai plă- 
cută ocupațiune a poporului nostru, e nu numai 
isvorul, care ne nutresce trupul, ci ne împrospeteză 
și sufletul. E lesne deci de priceput, pentru ce po- 
porul nostru nu se desbară cu una cu dâuă de 
agronomiă, spre a îmbrățișa alte ocupaţiuni, și tot 
atât de lesne este de priceput, de ce poporul nostru 
în asemenare cu numtrul, dă cei mai puţini idioţi 
și smintiţi de minte. 

Ferice de cel ce pote se trăâscă din agronomiă, 
că este pururea în aerul cel liber al lui Dumnedeu 
sfântul, care-l face sănătos și trupesce și sufletesce; 
plămânile lui sug aerul cel prospăt, paserile ceriului 
lui îi fac concertele cele minunate, roua dimineții 
îngrașe vitele sale, plâia ceriului rodesce țarinele 
sale, chiar negurile tâmnei îi sunt lui spre folos, că 
face strugurii mai dulci și mai mustoși. 

Der, ca cineva se pâtă trăi după agronomiă, 
trebue se aibă pământ, vite de muncă și braţe sâ- 
nătOse. Pământul se moștenesce, ori cumpără ; vitele 
se moștenesc, cumpără, ori se cresc, &r” brațele le 
avem dela Dumnedeu. Der, pământul se pote înstrăina 
prin vEndare, vitele asemenea, €r braţele se pot ruina 
înainte de vreme prin necump&t. Pierdend omul una 
din aceste trei, încâtă de a fi agronom, și nefericit 
este omul, care a fost deprins a lucra în ogorul 
lui, cu plugul și cu capul lui, €r pe urmă se vede 
lipsit de ogor, lipsit de plug, ori când își vede bra- 
țele neputinci6se de a mai împlini aceste lucrări, 
după care trăesc toți:
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Împăratul din palat, 
Muncitorul dela sat, 
Coconiţa dela bal, 
Țărăncuţa de pe mal. 

Ca însă agronomul s& nu ajungă acestă stare 
nefericită, trebue: 

1. SE fie moral și muncitor: 
„Râgă-te lui Domnedeu, 
Dâr muncesce tot mereu.“ | 

(E o dicală veche românâscă, bună, și forte înţel6ptă). 

2. SE fiă cumpătat în t6te, chiar și în lucru. 
Să nu mănânce, nici să bea peste măsură, nici să 
se deprindă cu mâncări și beuturi scumpe, că acele 
duc pe om la sapă de lemn. Er fiind necumpătat . 
în lucru, își ruineză sânătatea înainte de vreme. 

3. Să fie păstrător. E mai lesne a agonosi, 
decât a păstra!“ e o dicală veche și adevărată. 

? Pote cineva munci până s'a îmbrânci pe brazdă, 
că de n'a sci țin€ și păstra, tot nu va ave nimica, 

=" ba va duce chiar lipse. 
x Cine aruncă orbesce banii cei mici, adi 3 cru- 
Sa ceri pe tutun, 6 cr. pe vinars, 1 cr, pe lemnușe de 
“aprins luleaua, acela aruncă pe di o băncuţă (10 

cr.), pe lună 3 fl., pe an 36 (|. în dece ani 360 
“ f|., în 20 de ani 720 fl. 

Apoi omul nepăstrător vine adesea în lipsă de 
bani, și când îl string curelele, îi ia de unde-i ca- 
petă și cu ce condiţii îi capătă, după aceea urmeză 
necasuri, licitări de moșii, şi — din gazde, cerşitori. 

E frum6să agronomia, frumosă Și cinstită, der 
trebue s&-o țină omul cu amândâu& mânile. Mai cu 
semă în diua de adi, din o mică greșclă pote omul 
fi scos din posesiune; fie că să împrumută, fără 
rând și socotâlă, fiă că girâză (stă bun) pentru alţii, 
destul că lesne pote „deveni. din posesor și agronom, 
un proletar nenozâcit,. :---;    
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Se luăm pildă. 

In vara trecută făcui o călătoriă prin Ardeal. 
Audisem și cetisem multe despre bunul rând, ce-l 
țin Sașii de acolo în purtarea economiei, der par' 
că nu-mi venea a crede. M'am dus deci se văd cu 
ochii, ce-i și cum. Și în adevăr, n'are să-mi pară 
în veci r&u, că ce m'am dus. Ce-mi v&dură ochii, 

nu pot spune cu gura, cu atât mai greu pot a spu- 
ne în scris tote câte vădui. Audiţi Gmeni buni, mi- 
nuni, nu alt-ceva, vede omul în satele săsesci. 

Crede omul că sunt târguri ori chiar cetăți, der' 
nu sate, așa sunt de frumâse și de în rend bun. 

Casele tote sunt de pâtră ori de cărămidă, tote 
acoperite cu ţigle, tote cu uși și ferestre mari zu- 
grăvite, tote tinciuite și văpsite, acurat ca. cele din 
orașe. Apoi șurile lor, grajdurile lor, curțile lor! Se 
mai ai doi ochi se te uiţi la ele! Er ulițile, tote 
pardosite cu petră și dinaintea fiă-cărei casă, în spre 
uliţă, tot pomi buni, altoiţi, frumoși. 

Era pe la Sântă-Mărie când fuseiu p'acolo. Po- 
mii toți erau încărcați de pâme, dâr credeţi, că cu- 
teza cine-va se ia vre-o pomă de pe ei? Feri Dom- 
ne! Stau așa încărcaţi, de-alungul drumului ţării, 
dsr nimeni nu-i bântue, nimeni nu strică o crengă 
cât de mică. 

D'apoi grădinile lor? Adevărate raiuri pămen- 
tesci! Pline sunt Dâmne, de pomi roditori de tot 
soiul, unul mai bun decât altul! Er câmpurile lor 
sunt lucrate cu mai mare îngrijire, decât la noi 
straturile de legume, ori cele de flori. In adevăr, 
m'am minunat, de ce-mi vedură cești doi ochi! Şi 
m'am întrebat, cum de 6menii aceștia au atâta bu- 
nătate? Şi un pretin bun al meu din acele părți 
îmi spuse așa:
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Sașii stau bine, și sunt vrednici se le dea Dum- nedeu bunătate, că sunt așa, după cum ar trebui se fiă ori-ce om de omeniă. Ei sunt în Ardeal nu- 
mai o mână de Gmeni, dar' în casa lor, în biserica 
lor, nu sufer altă limbă, decât a.lor cea săsâscă. Ei fiind puţinei în Ardeal și fiind ocoliți de Români, toți sunt siliți a înveța limba românescă, care mai bine, care mai rău, d&r pe a lor nu o lasă de dra- gul nici unei limbi din lume. 

Apoi, pământul, care-l au în stăpânire, nu nu- mai, că nu-l vând, precum fac Românii și Ungurii din Ardeal, ci îl lucreză cu cea mai mare sîrguință. După aceea, ei au pometuri, cari nu se răresc, ci pe gi ce merg se tot îmulţesc. Când nu au de lucru la câmp, atunci fac bani. Cutrieră tâte târgurile Ardealului cu pâme, cu cepă şi cu verdeţuri. Grâul și cucuruzul: nu sunt siliți se-l vândă ori are preț, ori nu are, că-și acoper nevoile din pOme și legu- me. Vite țin puţine, der soii bun, soiă frumos, 
soi scump. 

Apoi, banii ce-i adună, nu-i dau Jidanului pe holercă, ci-și acoper cu ei dările (biruile) și ce le întrece, pun bine. După aceea, ei nu fac o casă ori şură numai atunci, când îl arde de deget, când cea veche cade pe ei; fiă-care Sas are adunată grăma- dă de pâtră în curtea lui, ori la porta lui. Şi ajun- gă-l ori ce necas, petra aceea nu o vinde, ci, când numai pâte, mai aduce se fiă grămadă și mai ma- re. Er' decă întrebi pe Sas, că de ce adună el atâta Pitră, că d6ra are casă destul de frumosă, el îţi r&spunde liniscit: „Decă, vedi, veșine, primarul Și-a făcut şi gard de piâtră şi uite al meu e -numai de scânduri, ori: credi, veșine, casa încă-i j6să, trebue se o ridic cu vr'un metru de Zid, se fiă ca a can- torului. 

9*
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Așa Sasul adună, adună, der nu risipesce, de 

_aceea are mai mult decât celelalte neamuri din 

Ardeal. El ţine mortiș la portul lui, la datinele lui, 

la limba lui; lucreză numai la măestrii din neamul 

lui, se îns6ră numai cu fete din neamul lui, ca se 

nu-și pângărescă limba și legea și se nu-și corcâscă 

obiceiurile și portul. 
Văgându-le acestea mi- am dis: 6tă un popor 

vrednic! Ore ajuta- va Dumnegeu când-va şi neamu- 

lui nostru se fiă în starea, în care-s Sașii din 

Ardeal ? | 

In satele lor, cari sunt ca nisce târguri, cele 

mai frumâse şi mai pompose clădiri sunt bisericele 

şi școlele. Preoţii lor sunt Gmenii cei mai învețați 

şi totodată economii cei mai buni. Glasul lor îl 

ascultă poporul, căci ei nu dic: „faceţi,“ ci dic: 

„se facem.“ Șc6lele lor ierna, vâra sunt pline de 

şcolari. Nici un Sas nu âmblă cu jalbă să-și scotă 

copilul dela școlă. De când copilul Sasului e de 

şese ani, e tot în șcâlă până e de 12 ani, Er” dela 

12—14 în tâtă diua un ceas de diminâța. 

Așa Sasul, unul ca unul, scie carte, âmblă la 

biserică cu cartea de rugăciuni și de cântări, își 

cetesce singur cărticica de bir, vede ce i-a însemnat 

colectorul, pricepe de-i însemnă bine ori ba. De iau 

pe copilul Sasului cătană, nu e coda companiei. 

Ev Sasul care are mai mulți feciorași, nu-i lasă se 

stee toți clae pe grămadă la cârnele plugului, mai 

dă din ei și pe la șcâle înalte și pe la măestrii. 

Așa, că moșiile lor nu se împărțesc ca ale nostre. 

Cel ce r&mâne la economie își plătesce frații cu 

bani de pe moșiă. De aceea e bine la Sași, că ei 

tote le fac cu socotelă. Apoi şi feciorii de Sas, cari 

învață carte, ori cari se fac negustori Și măestri, 

nu iau fete de alt neam, numai tot fete de Sas, ca
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și intre ei se rămână tot legea și limba săsescă, 
obiceiurile și datinele săsesci. 

Mai ceva: Nici chiâr musicanți nu au ei stră- 
ini, ţigani bună ră, cum au celelalte popore din 
Ardeal. Nu, Sașii au musica lor. In fiă-care sat este 
cantor, care învâţă tineretul a face musică, a dice 
în trompete și clarinete, şi în fel și fel de instru- 
mente. Așa fiind lucrul, banul Sasului în veci nu 
merge în mâni străine, tot între ei se învârte, pe 

lângă ce și alte n6muri mai dau Sașilor bani pe 
pome, pe vin, pe câpă, usturoiă, sfecle, verdeturi... 

Dela Sașii din Ardeal am pute mult învăța și 
noi, cu deosebire: cinstirea legei și limbei, hărniciă 
şi cruţare. Prin acestea am ajunge la avere, sr” fiind 
avuţi de bună semă am fi mai luați în semă decât 
adi, când cei mulți numai avuţi nu ne putem numi. 
Că, dică cine ce-i place, der': „Sacul gol — nu stă 
sus, se rtstornă*; așa şi omul sărac să r&stornă, 
face loc celui bogat, ce stă sus; așa și poporul s&- 
rac, face loc celui bogat. Acâsta-i legea firei; ori 
ne place, ori ba, firea nu-și schimbă legile de dra- 

gul nimărui. - 

__ Dela Sașii din Ardeal au învăţat multe și Ro- 
mânii, cari sunt vecini cu ei și ar fi putut învăța 
toți Românii de-acolo, numai cât sârtea Românilor 
ardeleni au fost mult mai vitregă, decât a Sașilor. 
Fără acum sunt și ei liberi, nu mai slujesc la boeri, sunt 
stăpâni peste moșidrele lor și mulți și înainteză în 
învEțături, în măestrii și în avere. E greu însă pen- 
tru ei, că: au puţin pământ și Jidanii au prins ră- 
d&cini prea adânci între ei. Numai munca și cruțarea 
împreunate cu înțelepciunea și darul lui Dumnedgeu 
îi pote scote la liman, der' fără aceste, putere ome- 
“nâscă nu este să-i ţină sus, precum ar tr&bui se 
stea. Că dice dicala: „Ajută-te şi Dumnedeu încă-ţi 
va ajuta“.
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Se ne ajutăm deci noi pe noi, se ne oțelim 
puterile tote, se luăm pilde bune dela străinii, cară 
sciu mai bine meșteșugul traiului decât noi! Cu de- 
osebire se luăm pildă dela Sașii din Ardeal, cari 
încă sunt economi dar” economi cu pricepere, munci- 
tori și cruțători! Când fiă-care econom român va fi 
ca cel sas, atunci vom pute dice, că suntem stăpâni 
în era nostră, stăpâni peste sârtea n6stră. Dâr ca se 
fim ștăpâni, trebue se muricim cu capul şi cu braţele 
şi trebue se scim bine păstra ca Sașii. 

  

Dumnedeu e bun şi milostiv cu cei buni. 

Lelea, Nastasia rămăsese de bărbat cu cinci copi, în 
cap de iarnă, fără scut, fără sprijin, fără ajutor şi cu prea 
puţine mijlOce de traii. Fie iertatul zăcusă în b6lă sacă vre-o 
trei ani de dile, €r adi tâmnă târdiu, când cade frunqa 
cădu şi el pradă bâlei sale. | | 

Până fusese el sânătos, avusese cele de lipsă, că era 
om harnic și cruțător; pâte că hărnicia l'a şi băgat în grâpă 
înainte de vreme. Dar după ce cădu la pat, tâte-i mergeu 
întors; pământurile i-s& lucrau ca de clacă, fenul i-să făcea 
ca f6nul n&căjitului, vitele-i erau ca vitele fără stăpân. Așa, 
din qi în di, -cu cât crescea bâla lui cea, sacă, cu atâta 
crescea şi sărăcia lui cea sacă, 

Biata lelea Nastasia vindea, ce avea, să facă bani de 
lecuri și de mâncărușă bună la cel boleac, d6ră l'a vedea 
6r' în picidre. Așa vîndu mai întâiii un vițel de sub vacă, 
Și vaca-i: stărpi; apoi vindu și celalalt vițel, de sub cealaltă 
vacă, şi stărpi şi acea. După aceea vindu o vacă, şi mai în 
urmă. vîndu și pe ceealaltă, apoi nu mai avu ce vinde; 
că le gătase pe tâte. Așa, când rămasă văduvă, avea numai 
pe cei cinci copil și nesce gălicidre. De acelea avea cu soție, 
că ele se ţin preste vâră cu nimica tâtă, când ai grădină 
mare, cum era și a ei. 

Intr'o s6ră ședea lelea Nastasia cu copii la foc şi mânca 
baraboi săraţi cu pâne şi cu ceapă că era în săptămâna din 
tâie în postul Crăciunului. Fersese o 6lă mare. -că le plăceau 
bine, dar' de astă dată nici jumătate nu i-au mâncat.
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— Da amu, cu care au rămas, ce vom face, că răci 
nu sunt așa buni? întrebă copilașul cel mai mărişor, care 
putea fi ca de n6u&-dece ani. 

— l-a da mama la găini, că găinile-i mânâncă, respunsă 
Todosia, o copiliţă ca de patru ani, 

— Ba scii ce, mamă, gise &ră fecioraşul cel mai 
mărișor — să vindi d-ta câteva găini şi se cumpără un purcel, 
acela sciu c'ar trăi bine cu ce rămâne de noi. 

— Ba să cumpere mama, atâţa poreei, câţi suntem noi 
în casă, dise alt copil, cel de șese ani. 

— Da câţi suntem în casă? 6n' să văd scii sfătosule? 
— întrebă, €r' cel mai mare din frati, 6r' Teofil începu: 

— D'apoi eu — unu, mama — doi, Mărinca — trei, 
Toder — patru, Florica — cinci, tu, Pătruţ şese.... aşa 
mamă că suntem șese? | 

— Şese, puiul mamii, răspunse lelea Nastasia, care 
numai cu o urechiă asculta povestile copiilor, €r gândul îi 
era la necazurile ei. 

— Seil ce mamă, disă 6r” Teofil cel de șese ani; scii 
ce mamă: se vindi d-ta șese găini și pe ele se cumperi şese 
purcei mică, ar' trăi aci-n casă cu noi şi pe Pasci am av 
6 porci mari, apoi i-ai vinde şi ai cumpăra pe ei vacă cu 
lapte și cu vițel. 

— Taci mutule — îi dă 'Toder ca mai înţelept — taci 
mutule, cum poţi tu cumpăra pe șese găini şese purcei? 
Dâră purceit- -s mai scumpi, așa mamă? 

— Aşa dragul mamii. 
— Papoi mamă, dqise Florica, vinde dară cocoşul, că 

pe el sciu că poţă cumpăra doi purceii. 
— Așal îi dă Mărinca, să vângă cocoșul, apoi cine se 

grijescă de găini, cine s& cânte colo-n pod, când se zăresce - 
de diuă ? Ba, cocoşul nu li-i da, aşa mamă? 

— Așa draga mamii. | 
— Vedi că. cocoșu-i rău, mamă, că sare după mine, 

când vreu se pun mâna pe vre o găină.... disă Florica 
plângând, că sfatul ei nu este bun. 

Lelea. Nasţasia asculta la. sfatul copiilor, dar” prin minte 
să frământa cu un plan, eşit vei bine din sfatul copiilor. 
— Dar să vind eu dece găini — își dicea ea — şi să 
cumpăr o purcică, te miri, dar” de m'aş alege din ea cu 
ceva mai mult decât din găini; că bune-s ele şi găinile, că 
fac 6uă şi le mâncăm şi mai şi vindem, dar” dintro purcică,
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de are omul noroc, tot mai bine se pâte apuca la ceva; 
apoi o purcică nici nu mâncă eât dece găini, şi amu-s buca.- 
tele scumpe; ea mai trăesce și cu tărite, 6r” colo din făurar 
mai și pasce pe cele șanțuri și prin grădini. 

Nu trecură d6ră d6ut-trei dile şi nimeri în sat un 
jidan cu o căruţă c'un cal şi în căruţă un coteţ mare de 
leţură, cotet, pentru găini. Tot mergea pe drum 10—15 paşi, 
şi 6r' opria calul și striga: 

Audiţi: Anisie, Todosie, Marie, 
Ană, Ileană, Susană, 
Irină, Mărină, Frăsină.... aduceți găini şi co- 

coşi, că le plătesc cu bani groși, tâtă găina — corona şi 
cocoșu — talerul 

Copil alergau după căruţă și cercau să dică și ei ca 
Jidanul, €r' muierile-i vindeau, care pui, care găini, care 
cocoşi, cum s8 poteu învoi. 

Când era jidanul pe lângă casa lelei Nastasia, eși și 
“ea până-n drum să vedă, cum plătesce jidanul găinile. 

— Cum plătesci, jupâne, găinile ? 
— D'apoi cum îs şi găinile, €n' s5 văd câte ai de 

dat şi cât sunt de grele? 
-- Am de dat vre-o dou&spredece și-s bune, grele. 
— Atunci cu atât e mai bine, capeţi o grămadă de 

bani pe ele. Hai se le vedem. 
Și întrară în tindă, și lelea, Nastasia aruncă grăunţe pe 

jos şi numai de câteva ori strigă: pi-pi-pi! pi, mama, pi-pi-pil 
Şi găinile-i umplură tinda, că avea d6ră până-n d6uă deci, 
de nu mai multe, și numai decât prinse dou&spredece, care-i 
erau de dat, care adeca ouase un rând de 6uă, și, care 
găină cum o prindea, o lega de pici6re și-o punea în casă. 
Jidanul s5 uită mulţămit, că capătă dintr'un loc găini multe 
și grele, că el era legat cu un ospătar din oraş st-i ducă 
galiţe câte-i tr&buesc pentru ospătărie. Vedi bine, avea şi el 
câștig din aceea afacere, că el cumpăra galiţile pe chibsuite, 
cum put6, €r' la ospătăriă i-să plătiau după cât erau de grele. 

— Aceste d6u&spredece-mi sunt de dat, dise lelea Nas: 
tasia, de ni-om pute ajunge din preţ; de unde nu — nu-i 
nică o supărare, le desleg şi le dau drumul. Ce-mi dai pe 
aceste d6u&spredece găini grase? 

— Aşa! grase nu sunt, lele, fără noa! cum îs, mai 
grase de o camâată nu să pot face. Îți dau pe ele 12 cor, 
pre cum am vestit şi din drum.



-25 

— Că-așa nu le dau; din 80 de griţari nu dau găina. 
- — Nu aşa, lele, cât se-ţi dau pe t6te? 
— Ţi-am spus, de fiecare găină 80 de griţari, 
— Cât face aceea? 
— Cât să facă! Scii d.-ta mai bine decât mine; de 12 

ori tot câte 8 puişori fac odată 80 de puişori, apoi 16 puișoră, 
adeca 9 îl. şi 60 de griţari. 

— Că atâta nu dau, fără de vrei îți dau pe tâte 7 fl. 
fiind că-s dintrun loc multişore şi nu am se-mi bat cea gură 
pentru fiecare găină deosebit. 

— Aşa nu le dau, fără, de vrei, dă-mi 9 fl. şi | cor. 
și n'a-ţi găinile; de unde nu, le desleg și le slobod afară. 

Jidanul mai luă odată găinile în mână tot una de una, 
le cumpănia şi le judeca ştroneânind ceva încet în limba lui, 
&r' copii s& uitau spăriați la el, că 6re duce a găinile și dau-a 
mânesa bani pe ele? 

După ce le judecă pe t6te înc'odată, mai întrebă pe 
lelea. Nastasia: Cu cât le lași? Spune-mi vorbă lămurită, nu 
mă tinea, că ia muerile mă aseâptă la căruță. La9f.nu 
te fure firea, că atâta nu dau pe ele, fără 8 fl. de vrei, îţi 
dau, tot atâta-i, 

— Nu s8 pâte. _ 
— Dar cu 8 fl. și 1 corână! 
— N6uă şi o corână. , 

_— Aug, nevastă, 8 Îl. şi. o corână, de-ți dau mai mult 
se-mi dici om de nimică. 

— Da de ce se-ţi die om de nimică, că tîrgul nare 
supărare; d-ta esci om de omenie, că omenesce m&-'mbii, 
dar' eu cu atâta nu le pot da, fără.. oiii mai diceo vorbă: 
9 fl. și 40 de griţari, dar” de acolo nu mai las nimic. 

— Ei! ba lași de “ţi-e de dat. Ori yrei d.-ta ca eu se 
-nu am câştig în ele? Numa-n zădar se-mi bat gura şi se-mi 
omor vremea, âmblând pe sate? Le dai d-ta cu 8 îl. şi | 
corână de ai lipsă de bani, de nu — sânătate bună! 

— Sânătate bună! 
— Și nu le dai? 
— Aşa nu! 
— Dar cu 8 fl. şi 80 cr.? 
— Nu să pâtel 
— Cu 9 fl. în capăt încă nu le dai? Gândescete bine. 

că de dau mai mult, să latru ea, cânele cel ce latră colo afară. 
— Amu... trâcă ducă-să; numără banii şi du-ţi găinile.
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Și numără jidanul 18 corâne pe mâsă pentru cele 12 
găini şi lelea Nastasia-i ajută de-și dusă găinile pân' la că- 
ruţă, unde le deslega de pecidre şi le sloboqi între celelalte 
din coteţul jidanului. 

După ce veni 6r' în casă mai numără odată banii ŞI-ȘĂ 
făcu sucotelă așa: In 18 corâne sunt 9 fi.; pe ei pot cumpăra 
doi purcei mici ori unul mai mărişor; 6re cum -ar' fi mai 
bine ? De cumpăr doi, vor mânca mai bine decât unul singur 
și nu le-a fi urit și colon tindă dâră nu le-a fi frig; dar? 
doi mânâncă mai mult decât unu şi mici fiind, le trebue 
grijă mai multă şi mâncăruşă mai bună. Mai bine cumpăr 
unu și bun, că de am noroe dela D.qeu, din el mă pot 
alege cu ceva. 

Așa-și făcea. de lege lelea Nastasia. 
Asta era într'o luni. Miercur e târg de săptămână, adeca 

mărturie, în orașul vecin. Lelea Nastasia să scolă de demi- 
n6ţă, face de mâncare la copii, să schimbă frumos, dă în 
grijă la copii se să porte bine, că apoi le aduce turtiţe, 
dice un Dâmne ajută-mi, şi plecă. 

Pân' la târg a mers cu alți 6meni dela ei sfătuindu-se 
de n&casurile lumii, și colo pe prânzul cel bun era în târg. 
Mulţime de cumpărători de porci să nimeriră în miercurea 
aceea şi biata lelea, Nastasia era îngrijată că vor fi seumpi 
porcii. Şi erau în focul vânăt de scumpi; că purcei dela ţiţă 
nu puteai cumpăra din 6 îl. unul, de erau ceși cevaşi 
frumoşi. Cercă ici, cereă din colo, nu era modru să se pâtă 
apropiă se-şi cumpere ceva. — Mi-am vîndut găinuţele, să 
gândea ea — și nu mi-oiă putea luâ o hîră de pore şi banii 
mi s'or face terea-perea. Mai bine mă lăsam cu găinuţele, că 
dela ele aveam baremi 6uă, de-mi puteam cumpăra lumină-n 
casă şi mai ferbiam în dulce la cei amăriţi de copii. Era 
n&căjită lelea Nastasia. Dar când era mai spre spartul târ- 
gului dă cu ochil de o scrâfă mare, cât un urs, dar slabă, 
de i se vedeau tote 6sele, cum era părul bătut de hiră și 
de n&caz și lipit de piele. Ciofotea o mână de ov&s, ce-i 
aruncase un moșneg din desagă. Să uită lelea Nastasia la 
ser6fă ; de mare era mare, dar slabă rău și cârceiată de spi- 
nare, de sta cu tuspatru picidrele p'un griţar — cum e di- 
cala. Nimenea nu întreba pe bietul moşneg, de ce o a adus 
în târg, gândiai că-i cu păr de lup, că toţi o ocoliau şi tre- 
ceau mai departe. Lelea Nastasia să tot uită la ea, se veqă, 
nu cumva-i bolnavă, ori ce-i, de-i așa slabă? Audise ea din
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bătrâni, că până ţine porcul edda sfredel, să mu ie temi că 
dar fi ceva. Şi hir6sa de serofă ţinea coda sfredel | 

— Cât ceri pe ser6fă, moșule ? 
— Că nu ţi-oi cere mult, numai dece fl.; e fel bun, 

nevastă, numai cât e slabă că o-au supt purceii ; doispre- 
dece a avut și numai acum i-am vindut, că o mai omoria. 

— Ore nu-i boleacă, moşule ? 
Câtă bolă-i în ea, atâta să fie-n 6sele mele, draga, 

moșului ; numai e slabă de suptă şi de flămândită, că n'am 
„fost stăpân de ea, nam avut cu ce o ținea cum se cade. . 

— D'apoi uite, moșule, .se sciu că-i cum dici, ți-aş da 
pe ea 8 îl., numai rogu-te, de-i bolnavă, nu-ţi face dumnitale 
păcate și mie pagubă. 

— Că deu nu'i bolnavă, dară cu 8fl. nu poţi nică 
d-ta pofti se-ţi dan o serofă, cât o junincă. Vedi d-ta, că cu 
8 fl. de abia iai un pureel de-i ce-și cevaș bunişor. 

— Dar cu cât o dai? 
— Am spus, cu 10 fl. | 
— Aceea vorbă am mai audit'o odată, dar spune-mi 

altă -vorbă, .. - ” 
—. Apoi d-la cât dai? 

— Opt îl. şi 20 de griţari. 
— Ba 9 îl. şi 50. 
-— Ba 8 şi 50. 
— Că așa nu o pot da. 
— Apoi nici eu nu pot da mai mult, că mai mult nici 

nu am. i | 
„Cu “aceste vorbe lelea Nastasia dă se mârgă, dar” moş- 

n6gul o opresce: tu nevastă, tu fugi de noroc, hai înapoi se 
facem târg, că deu nu ţi-a părea rău. 

— Mai mult de 8 1 50 cr. .nu pot da că-i slabă rău, 
și de-i și bolecă, pâte se păgubese cu ea. 

— Dă ndut-n capăt, și se ai noroc. a 
— Un om dela ei, îi tot făcea cu capul la lelea Nas- 

tasia se nu facă, târg cu moşn6gul, dar ea nu să nădăia. În 
urmă 0 trase de suman la o parte şi-i dise încet: Tu Nas- 
tasie, tu ai grijă pe ce-ţi dai banii, că eu mă tem că scrâfa 
aceea nu-i sânătâsă, 

Moșnâgul văqu ce-i și cum şi se apropie de ei şi-i dise . 
aşa: Tu nevasiă, tu nu te uita la ce-ţi spun Gmenii, hai se 
facem noi târg, şi dacă până de adi în dâu& septămâni nu 
ţi-a plăcea, scrofa, de-i vedea că doră nu mânâncă, ori îi
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simţi că are ceva bâlă, eu îţi dau bani omenesce 'napoi și 
îmi iau scrâfa. Bine die? 

— Bine, moșule, dise lelea Nastasie, dar mai mult de 
8 fi. 50 er. nu-ţi dau pe ea, că nu face şi nici nam de 
unde ; apoi, ori am noroc, ori pagubă, eu nu te mai cerc 
de bani; cum mi-a fi scrisă și împărţită, așa va fi; atâta dau, 
dar mai mult nu. 

— Noa adă mâna! | 
Și au dat mâna, învălită în suman, că mâna gâlă nu-i 

cu noroc, și târgul fu gata. 
— Se ai noroc la scrâfă! 
— Și d-ta la banil 
— Satul lelei Nastasia nu e sat mare, stă numai din 

vr'o 40 de fumuri, de aceea-i şi qic »Mica,“ unde-i sat mic. 
Fiind aşa, nu-i mirare că pe seră tot satul sciă că lelea 
Nastasie pe găini şi-a cumpărat o ser6fă mare cât un urs. 
Bun târg a făcut ea, diceau unii, când audiră vestea; dar 
cei mai mulţi, cari din întemplare vădură serâfa cât e de 
slabă, dau numai din cap și în faţa ei şi diceau: se ai no- 
ro la ea, că-i mare! Er după ce se depărtau își diceau: 
Nu mi-aş fi dat deu eu banii pe ea, mai bine-i beam, că-i 
prea scump un ciur cu 8 fl. 50 cr. Vedeţi dvostră, ei pre- 
țuiau numai pielea de ciur. 

Dar una gândesce omul şi alta dă Domnul. După ce 
ajunse scrâfa acasă şi căpătă minteni-minteni hîlbufe calde, 
mai câte o mână de grăunţe, mai baraboi fierţi, şi după ce 
în tindă pe ascernut bun de paie nu-i era frig, începă încet 
pe-ncetul a se întinde. Ba după câteva qile prinse lelea 
Nastasia a o ţăsăla.şi a o unge ici colea cu unsâre de pore 
şi cu oleu de simbuti sărat până să curăţi de t6te necazu- 
rile. Preste vre-o 6 săptămâni nu mai era de a-o cunosce, 
tot lăpădase.de pe ea părul cu hiră cu tot şi era ca unsă. 
Preste di mai âmbla și pe afară, mai eșia şi la drum și 
alerga cu alţi porci până afară din sat pe cele șanțuri. Er 
când fu la St. George era cât o junincă de mare şi-i era 
f6lele pe pământ, și c6lea pe la Ispas dărui pe lelea Nas- 
tasia cu 10 purcei, unul mai mândru şi mai grăsuc decât 
altul. 

— Acum 0 du-n târg şi o vinde — îi dise un vecin — 
că tu nu esci harnică se o hrănesci cum ar ascepta ea și 
cu atâta potop de purcei ce are, 6r va slăbi. Bucatele-s 
scumpe, chiar de le ai, nu i le poţi da ei. Vinde-o şi-ţi cum-
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pără o vacă, că iarbă este destulă pe câmp şi cine se âmble 
după ea încă ai. 

Așa şi făcu lelea Nastasia, o duse-n târg și de loco 
vindu cu 65 fl., ba încă n'a sciuto vinde, că și 70 fl. căpăta . 
pe ea, că-n tot târgul nu mai fu atunci o scrofă așa mare 
şi frumâsă cu atâța purcelași grăsuţi. Drept și mai drept că 
un măscuraş şi o purcelucă şi-a oprit lelea Nastasia, purce- 

lașul se-l aibă de Crăciun şi purceluea se o ţină de s&minţă. 

Şi fiind-că scrâfa o vânduse la, preotul din satul vecin, se 

învoi ca se lase şi pe acei doi purcelaşi la ser6fă până vor 
fi de 6 săptămâni, se 'pâtă mânca ori ce. 

Numai decât şi cumpără lelea Nastasia cu 52 fl. o vacă 
de munte, o ciutucă galbină, cu o viţălucă ca pâna corbului 
de nâgră, şi pe banii ce-i întrecură cumpără cucuruz 

—- Mulţam D6mne, dise acum lelea Nastasia, numai 
de ar da Dumnedeu să fie ceşi-cevasi bunișoră de lapte, că 
mălai de mămăligă încă am; apoi până are Românul mă- 
măligă cu lapte, nu se plânge de fome. 

Şi văcuţa fu bună de lapte; casa lelei Nastasia fu mân- 
găiată, copii sătui, şi da laudă lui Dumnedeu. — Când venia 
fecioraşul cel mai mare cu vaca din câmp, ceialalţi stau ca 
cucii pe lângă ea, pân' o mulgea mă-sa. Er când măsa le 
da lapte se mânânce, totd6una dicea Florica cea sfătâsă: 

Noi mâncăm lapte de găină, așa mamă? 
— Ba lapte de vacă, îi respundea frăţiorul Pătruţ, așa 

mamă ? . 
— Aşa dragul mamii. 
Er copilașul cel mai mărișor sta pe gânduri și numai 

începea întrun târdiu: Vai, mamă, mare-i puterea lui Ddeu 
sfântul; acu-i anul pe asta vreme nu aveam decât câteva, 
găini, și amu, uite, din ele avem vacă cu vițel, un hămbar 
de mălaiti, doi purcei, şi ograda tot plină ni-i de găini. — 
Da, dragii mamii, Dqeu-e bun şi milostiv, drăguţul de EI, 
ne Qă cât nu suntem vrednici, dar şi noi suntem dători a-i 
mulţămi şi a face bine cu cei mai n&căjiți decât noi, că de 
nu — cum ni-a dat, aşa ne pâte şi lua Sfinţia Sa binele și 
duleceţa din casă. - 
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Buhaiui. 

Badea Toder dela noi din sat e unul din 6me- 
nii cei mai cuminte şi sîrguințioși; av cu tâte 
acestea nu prea are noroc. Odată boln el, altă- 
dată  muierea lui, mai apoi are o pagubă în vite, 
de altă-dată nu-i rodesce țarina; şi tot năcasuri 
peste necasuri dau de bietul creștini. Der cu multă 
ZOlă şi cruțare tot nu se dă rtului; face cum pote 
și dator la nime nu este, numai la împăratul cu da- 
rea și la Dumnedeu cu sufletul. -Inainte însă nu 
merge, dâr' nu merge nici decât. 

Se luase pe gânduri bietul om, der n'avea ce 
„face. Unii Gmeni îl poveţuiau să-și mute casa din 
locul acela, că-i loc fără noroc; alții-l sfătuiau, că 
nică grajdu nu-i în loc bun. Ar tr&bui mutat Și acela. 
Der bunul ereștir le răspundea oftând: tot pămân- 
tul e al lui Dumnegeu sfântul, ori unde mi-ași 
muta olatele, tot dinaintea feţii Sfinţiei sale nu mă 
pot ascunde; te miri, oră pentru păcatele mele, ori 
pentru ale părinților mei, mă cercă Sfiinţia Sa așa. 
Fără am riădejde în Sfinţia sa, că va da dile și mai 
bune pentru mine, de voiu fi vrednic. 

Sunt vre-o 5 ani, de când se ivi între vite o 
bolă cumplită. Badea Tâder avea atunci doi bou- 
leni suri, buni boi și tari și mai avea Și 0 vacă de 
lapte, bătrână și ciungă de un corn, altcum fârte 
bună de lapte. Și dă Dumnegeu, că zăceau vitele 
Omenilor polog — polog, și se bolnăviră și boii 
badii T6der și crepară unul după altul. In patru 
dile a fost fără boi, nici pieile nu lăsară domnii 
se le ice de pe ei, ci-i îngropă așa cu piei cu tot, 
colo in fundul grădinii. Acum rămase numai cu va- 
ca cea ciungă. Dâr nu se supără din cale afară: 
„Domnul mi-a dat, Domnul mi-a luat, fiă numele
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Domnului binecuvântat.“ De-oii fi vrednic, 6r mi-a 
da Dumnedeu boi, de unde nu, și văcuța asta mi-a 
lua-o. 

Și dete Dumnedeu, că vaca nu i-se bolnăvi, 
scăpă cu ea. Der cu ce se-și lucreze? II povețuiau 
Omenii se ise bani împrumut și se-și cumpere alți 
boi. Deâr' el se gândi așa: banii băgaţi în vite pot 
aduce frumâse dobânde, de ai noroc, der cum eu 
sunt omul fără noroc, nu pot împrumuta bani, ca 
s&-mi cumpăr pe ei vite, că vita adi o ai, mâne poți 
se nu o mai ai, 6” tu r&mâi cu datoria în grumazi, 
şi trebue se vindi un ogor ca se scapi de ea. Deci 
bani împrumut nu iau. Voi ţin vaca asta bine, 
m'a ţine de lapte, 6r' nutrețul întrecător loiii vinde 
și mi-oit plăti pluguri să-mi are, și cară s&-mi aducă 
agonisita de pe câmp și lemnuşele din pădure. Apoi, 
de va da Dumnedeu să se schimbe norocul meu în 
spre mai bine, din văcuţa asta peste câți-va ani de . 
dile pot ave ograda plină de vite; 'de unde nu, fiă 
mila Domnului, cel puţin nu voii ave de ujurat 
după bani. Că chiar amu, cum au perit multe vite 
de bolă, cum bucate a dat Dumnegeu de sunt des- 
tule și fenul e mai de pomană, vitele sunt foc de 
scumpe, de nici cu 200 fl. nu-mi pot lua doi bouleni 
buni de muncă. Apoi, chiar să dicem, că cu 200 
fl. i-ași pute lua, dâr' unde sunt sutele? Să ujurez 
după ele? — Ba io nu! 

Așa r&mase badea T6der numai cu vaca cea 
bătrână ciungă de un corn. O ţinu bine, că nutreţ 
adunase, cât și pentru patru vite ar' fi fost de-ajuns. 
Și dete Dumnedeu de ciunga lui f&tă colo în seEp- 
tămâna albă un bouţ lung și mare și inholbat, de 
gândeai, că-i de dâuă luni atunci, când l'a fătat. 

De lapte era bună ciunga, și badea Toder 
nu trăgea laptele, decât numai care rămânea de
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"vițel, și tot ducea donici6ră plină în casă la copii. 
Și crescea viţelul ca din poveste. 

Când veni vremea aratului, unui vecin i-a dat 

un car de fân ca s&i facă 5 dile de plug, altuia 
un pup de strujeni s&i grape într'o di, altuia îi 
dete nisce otavă să-i facă la vară ogor pentru grâu; 
și așa, își ară locul dând pe la vecini fân, și tot îi 
mai întrecu fân de vându și pe bani, se-și plătâscă 
dările şi alte nevoi. Peste vară ținu pe iunga acasă, 
o nutria cu luțernă verde și era frumosă și lăptosă, cum 
nu mai fusese nici-odată. Viţelul crescea ca din poveste. 

— ME, Todere, — dice odată: unchiu-so — mă, 
tu faci rău, că ţii atâta vreme viţelul nejugănit, că 
face sânge mult și pote să piară când _li-i jugăni. 

— Că m'am gândit, unchiule, nici s€ nu-l ju- 
gănest, îl las taur, că prea e lung și drept și uite 
ce grumaji are, de-i bat bărbiile la genunchi. Der 
de-oiă ave noroc de el s&-l dau când va fî de un 
an cu vre-o 60 fl. și să-mi mai inciripez o văcuţă 
lângă ciunga! 

— Ba tu jugănesce bouţul, mE Todere, că 
colo la iarnă, când-a'nțerca vaca, tu-l poți vinde 
cu vre-o 35 fl. şi-ţi iai o junincuță, care vacă sa 
face. Der' de-l lași taur, pote să ia vrun nă&rav s€ 
'mpungă și li-i da pe nimica t6tă de belit. Apoi, 
afară de aceea, taurii nu se cercă până sunt de doi 

„ de-i pote omul mâna la ciurdă între vaci. 
— Că nu-l jugănesc, unchiule, ce va fi, aceea 

va fi, că prea este frumos din cale-afară și-i blând 
ca un miel. 

Vestea s& lăți prin sat, că badea Toder ţine 
viţelul nejugănit, îl lasă taur. 

Un posnaș, ce fusese la lucru în România, le 
spune, că p'acolo la taur îi dic buhaiu. Cine-l aude 
ride, €r' lui badea Tâder din minuta aceea numai
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în faţă-i diceau Tâder, altcum tot buhai. Nici nu le 
venea lor la socotelă, ca să ţină cineva la ei în sat 
tăureanc de mic. Ei erau învățați așa, că primarul 
cumpăra în tot anul câte doi tauri din târg. De se 
întâmpla, că unul. să fiă împungător, ori că nu mai 
era bun de prăsilă, îl Junghiau, împărțiau carnea 
între Gmeni, &r' din venitul satului cumpărau alt 

“taur. Aşa se apucase și așa țineau morțiș. Ei sciau, 
că domnii cei mari, boerii, cresc tăurenci de viță 

„bună și-i vând pe la sate. Dâr să fi crescut careva 
din ei așa un dobitoc — feri Dâmne! 

Treci însă din vreme, că vremea tace Şi trece 
și veni Crăciunul, după Crăciun anul nou. Și de-odată 
cu anul nou sosiră dela cei mai mari porunci n6uă 
pe la sate. Intre alte porunci era și aceea, că cine 
cresce tăurenci de prăsilă st-i ţină bine și la întâia 

„gi a lui Mărţişor să-i ducă în târg la ar&tare, că 
acei Omeni, cari s'or dovedi, că au tăurencii cei 
mai frumoși, capătă dela împărăţiă bani de cinste. 

Vestea ajunse și în satul nostru și primarul cu 
capul lui merse aţă. la badea Tâder buhaiul și-i 
spuse așa: Uite, Tâdere, eu am vEdut câtă pagubă 
ai avut tu în vara trecută și până 'nir'aceea ;. deci 
am spus la domnul notar și lam rugat, — vedi tu, 
ca omul bun de inimă — să te ierte de dare, că 
uite, te căsnesci să cresci un taur frumos pe s6ma 
Satului. Și d.-l notar mi-a spus să te pov&țuesc să 
ii tăureacul bine și să fie curat și frumos, 6r” la 
întâia gi a lui Mărţişor se mergi cu el în târg la 
arctare. Te-oiui duce eu, ca primar -unde sciu că 
trebue, fără uite, de-i căpăta vre-o 3 florini cinste 
pentru taur, se-mi faci din ci parte și mie, cât de 
cât, fiind-că te poveţuesc și fiind-că mi-oi rupe opin- 
cile și giua de lucru umblând atunci cu tine prin 
cel târg. 

3
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— Ţi-oiu da, jupâne primar, | fl. de argint, 

de capăt ceva cinste, ba de va fi cinstea mărișoră, 

plătesc și o litră de vin din ea acolo-n târg. 

Primarul era voios, că a pus la cale un lucru 

cum se cade. „Voiu cerca să ajutor pe bietul 

buhaiti“, dicea el cătră 6meni, „că ori cum, e dela 

noi din sat, voii pune vorbă bună pentru el unde 

sciu eu“, Er în gândul lui tot număra dilele până 

la | Mărţişor, când se pună mâna pe | fl. de argint 

și pe o litră de vin. 

Diua hotărită sosi. Badea Toder ținuse tăureacul 

tot cu otavă de cea mai bună și de dout-ori pe gi-i 

deduse ov&s amestecat cu păsat de cucuruz, așa că 

era gras ca lutul și mare mai cât o vacă și lat în 

spate ca un porc de ucis.: 

Dus'au domnii şi boerii și arândașii mulţi tauri 

la arătare, dâr' ca al badii Toder nu era nici unul. 

Primarul ajutase lui badea Toder să ducă tăureacul, 

că dră nu-i lucru mic a duce un tăureac. Omenii, 

cari îl vedeau hăţindu-se cu el, îl rideau: der” ce-i, 

jupâne primar, te-ai băgat slugă la buhaiul? Der! 

el îi înjura și se răstea la ei: Tăceţi, netrebnicilor, 

că am poruncă dela pretură să duc pe Toder la 

arătare și să spun, cumeă-i dela noi din sat. Cine 

să adevărâscă cum că de bună semă tăureacul e al 

lui, dâcă n'a adeveri primariul? 

In târg era anumit un loc, o ogradă mare, 

unde să se adune cei cu taurii. Er” împrejurul og- 

răzii erau pociumbi, tot la 2 metri de departe unui 

de altul, de care se legau taurii. De un așa pociumb 

legă și badea Tâder tăurenciul lui și-i puse dinainte 

desaga cu otavă. Primarul tot umbla printre Gmeni 

de colo până colo spunând, că și el a cumpănit pe 

un om dela ei s& crâscă un tăurenciu și acum la 

adus la ar&tare.
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Erau veniţi cu tauri spre arătare mulți străini, 
cu deosebire arândași și boerași, și erau mulţişori 
tauri adunaţi spre ar&tare, dâr' ca al badii 16der 
nică unul nu era de frumos, gras, alb și sprinten 
şi blând. | 

Cam pe la îl cesuri veni o comisiune de 
domni s& cerce, cari tauri sunt mai vrednici de a fî 
premiaţi? Mergeau dela taur la taur, însemnau nu- 
mele stăpânului, scriau de câţi ani este dobitocul, 
puneau mâna pe el și mergeau mai departe. Când 
ajunse comisia lângă tăurenciul lui badea -T6der, | 
întrebă un domn: 

Al cui este acesta? 
— Al nostru, domnule, răspunse badea Toder. 
— Cum te chiamă pe domniata? 

Toder Fortună, domnule. 
— Ei bine, bade T6der Fortună, dise pretorul, 

tăurenciul d.-tale este cel mai frumos din câţi au 
venit adi aci, de cei de un an; așa mi-se pare mie. 
Să stai tot aci vr'un ceas încă, și de nu s'a ivi 
cineva cu vr'untaur și mai frumos, o să capeţi ceva 
cinste, fiind-că /'ai ţinut cu atâta îngrijire. 

— E şi vrednic, domnule, dise primarul, că e 

om n&căjit, a avut multe pagube, e dela noi din 
sat, eu lam cumpănit să vină aqi aci! | 

| — Bine, bine! grăi pretorul, mergând mai departe. 

Colo cătră un ceas după amiadi 6răși se ivi 
comisia de domni printre tauri. Unul mai tînăr 
ceti de pe o ţidulă: Toder Fortună, care este? 

— Noi, domnule! răspunse badea Tâder. 
— S8 vii cu tăurenciul colo lângă masa ceea, 

unde șed domnii! 

Şi “merse badea oder, și tăureacul după el 
mergea, tot jucând, să-i sară'n spate, nu alt-ceva, 

E a"
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Şi badea Toder îl tot lovia încet cu palma peste 
bot: şi-i “striga lin: Mai încet, mutule, că te văd 
domnii! Şi domnii vedeau cum j6că tăurenciul şi 
audiau cum badea Toder povestea cu el și cum îl 
mustra și rideau cu drag și se mirau, că un plugar 
simplu, un Român sărăcuţ, scie să-şi crâscă vitele 
așa bine. Când era chiar lângă masa domnilor, stătu 
badea Toder smerit în loc, își luă căciula de pe 
cap și o puse în mâna, cu care ținea tăurenciul, 
er” cu mâna cea slobodă îşi netedi părul pe frunte. 
Der” tăurenciul, credând pâte, că din căciulă-i dă ceva 
de mâncare, își viri nasul în ea, fără ca badea 
Toder s€ fi prins de veste și vedând, că n'află nimic 
în căciulă, își ridică nasul repede de sări căciula 
drept în sus ca o minge și cădu pe masă înaintea 
domnilor. Un ris cu hohot isbucni din gurile tuturor, 
celor ce erau de faţă, €r, badea Tâder îngălbeni 
ca turta cea de ceră, când își simți căciula smâncită 
din mână. și o vedu aruncată pe masă. El nu vEduse 
ce se întâmplă, nu sciuse cine-i aruncă căciula pe 
masă, deci stete incremenit o leacă apoi se plecă 
smerit după căciulă. 

Der' atunci un domn cărunt se ridică dela 
masă cu 4 bancnote de câte 10 fl, în mână și dise: 

Toder Fortună, dumniata capeţi 40 de floreni, 
drept cinste, adecă premiu, cum dicem noi, fiind-că 
s'a dovedit, că dumniata ai ţinut și ai crescut cel 
mai frumos tăureanc în tot districtul. Aci ai banii, 

pune-i bine, și ţine tăureacul tot așa până pe de 
acuma 'ntrun an, vedi de el s& nu capete ceva 
nerav, că atunci capeţi cinste și mai mare si-l poți 

vinde cu un preţ, de doi boi poţi cumpăra pe el!“ 

Când audi badea Tâder atâta laudă pe el, când 
vădi atâta potop de ban numai în cinste, îngălbeni 
odată, apoi roși până după urechi, nu putu scâte
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vorbă legânată din gură, nu-și credea ochilor şi 
“urechilor. Der domnul cel b&trân îi puse baniin 
palmă dicându-i: poți iscăli numele pe chitanţă, 
cum că ai primit banii? 

— Nu pot, domnule, nu sciu scrisâre. 
— Atunci hai de pune degetul pe cruce! 

A doua di tot satul era plin, că T6der Foitună 
a căpătat 40 de fl. de cinste. Primarul se lăuda, 
că numai el l'a făcut cu aceia, dâr” 6menii, ca ei, 
rideau pe primarul pe din dos: da, el i-a ajutat să-l 
ducă la târg, dor de aceea e primar, baremi să 
ajute Gmenilor a-şi duce vitele la târg! 

— Pe banii aceștia vom cumpăra o junincă, 
dicea lelea Frăsina, nevasta lui badea Tâder, să o 
punem la jug cu ciunga nâstră, s6 nu mai fim noi - 
fără rând de plugărit şi să tot plătim. 
„_—— Ba noi, . muere, nu vom cumpăra nici o 

junincă, că junincă s'a face din vițăluca cea mică 
dela ciunga, apoi nutreţ ni-a trebui mult pe vară 
la taur; fără vom face noi din banii aceştia o 
fântână c6lea în ograda n6stră, că cu taurul de 
amu n'om mai pute umbla prin vecini la adăpat 
s'apuce vr'un nărav, c'atunci puţin folos vom ave 

“din el, cât îl vedi de frumos. 
Și așa tăcu badea Tâder. Și la anul după aceea, 

când merse cu taurul la arătare, căpâtă numai cinste 
80 fl. şi-l vendu cu 250 fl. şi veni acasă cu 330 fl. 

—— Măi, diceau Gmenii, când e să aibă omul 
noroc, cum îi dă Dumnedeu! Uite, pe un vițel de 
doi ani, capătă mai mulți bani decât altul pe o 
păreche. de boi de cei dricoși ! Apoi nu-i noroc acela! 

— Ba noroc, de noroc, dâr' în bun loca venit 
că d&u mult a păscut și nenorocul pe bietul Toder. 
Amu bine că i-s'a înturnat și lui odată spre bine!
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V& puteţi închipui, ce boi și-a luat atunci badea 
Tâder. Der' nici nu mai grija nime în sat ca el de 
vite. Nici nu se prea lăsa el fără un tăureac la casă, 
de era viţelul de vacă cât de cât st-i placă. Mulţi 
Gmeni luară pildă dela denșul și vădură, că-i bine 
așa. Că și decă nu căpătau toţi premii pentru. 
vitele, ce le duceau la ar&tare, der' când era vorba 
de vângare, tot-duna le vindeau mai cu preț decât 
aceia, care le țineau numai ca pe porcii cei de 
stmânţă. 

Din povestea lui badea T6der Fortună, su cum 
îl porecliau Gmenii „buhaiul“, putem şi noi învăța 

ceva, numai să fim cu băgare de s6mă. 

Reteag, 5 Martie 1897. 

oda 
Luntraşul cel bogat. 

E om bogat Iacob luntrașul, are moșie bună, are vite 
frumâse și are copii harnici, ca nimeni la noi în sat. Dar 
wa fost tot bogat; ba-mi aduc bine aminte de amu-s nu 
sciu bine 18 ori dâră 20 de ani, când s'a însurat, că 6menii 
din sat naveau ce povesti numai de el și de Todosia lui, 
cari erau unul mai sărac, decât altul. Amândoi se luase mai 
ca din drum; amândoi erau copii nimărui, pe amândoi nu-i 
băga. nime nici într'o semă, că: omul sărac e al doilea drac, 
nime nu s& laudă cu el. 

Dar adi? Oh, adi tot satul să laudă, unul că e neam 
cu badea Iacob, altul că-i neam cu lelea Todosia. Aşa-i 

în lume: 
Când îs în bine 
Toţi îs lângă mine; 
Dacă dau de ceva rău 
Rămân singur er, 
De mă vede Dumnedu. 

Adeca lucrul a fost așa, că Todosia fusese fata luntra- 
șulul celui bătrân, alui Avram luntraşul, 6r lacob a fost 
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feciorul lui Todoru Paşcului. Tatăl Todosiei era luntraș şi 

păscar, 6r tatăl lui lacob fu singurul vânător în tot satul 

nostru. Ce agonisită se adauge lângă casa păscariului şi pe 

lângă a pușcașului, nam să vă spun, că sciți destul de bine; 

casele cele mai hărămite şi mai descoperite sunt mai. mult 

ale lor. 
De unde vine, de păsearii și pușcașii sunt cea mai 

mare parte prăpădiţi — numai Ddeu scie. Povestea spune, 

că odată — de mult — când s'a coborit mai întâiiă sărăcia-'n 

lume, a dat de un plugar, care ura cu plugul cu patru boi. 

— Bună diua, plugariule. 

_— 58 trăesci . .. , cea surilă ! 

— Dar rogu-te, ce faci? 
— Dâr vedi că ar... ho borean! 

— Ei, stăi o leacă de vorbă cu mine, se resufle o 

leacă, şi. boii. 

_ Nam vreme ... vor resuflă dacă gătăm ogorul. 

— Şi ce-i face cu ogorul? 

— Ce se fac? oi s&mena. 

— Şi apoi? 
— Ce şi apoi? Daca vrea Ddeu—a răsări, 6r la ceea 

veră voii secera şi mi-oiii umplea hâmbarele de grâu, s'avem 

ce mânca! 
— Remas bun, plugariule! Nu ești de mine. 

M5 duc dâr'oiti afla Gmeni de pânza mea. 

Din minuta aceea: sărăcia fuge de plugăriul harnic, ca 

dracul de tămâie, 
Şi cântec a eşit: 

Cine mâna plugul bine, 

Chiar de bea — îi mal rămâne; 

Cine mână plugul rău 
Trece pângă făgădău 
Şi dice că vinu reu, 
Că nare bani în jascău.*) 

Mergând sărăcia așa tândălind, dă cu ochii de un om . 

mergend pe câmp cu 2 câni legaţi după el şi cu o puşcăn 

spate. Aha! își gândi sărăcia ; ăsta-i pușcașul, dar de ni-om 

putea întovărăși la olaltă! 
— Noroc, pușcașule! 
— Mulţămese Dumitale! 

*) Pungă.
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— Ai mare grabă, n'ai putea sta o leacă de vorbă cu 
mine ? 

— Ba pute, că ceva grabă mare nam, că n'am dat 
nici de-o urmă de epure; până ce dau de una, putem merge 
încet povestind. 

— ŞI ce-i face dumniata, de-i da de urma epurelui ? 
— Ce se fac? Mi-oii slobogi cânii după el, ei milor 

aduce în apropiere și eu... poe! odată-l pușc și-l duc acasă 
și-l frig, de mă satur cu copilași cu tot. 

Esta-i de mine, cugetă sărăcia, şi de atunci stă lipită 
de puşcaș ca scaiul de die. - 

Mergând sărăcia așa pe cele câmpuri povestind cu puș- 
cașul și ocolind pe plugari, dau de o vale. Acolo sta un om 
pup cu o rudă-n mână. 

— Ce faci acolo, bade? o întrebă sărăcia. 
— Pst! nu vorbi aşa tare, că d6ră vedi că pescuese. 
— Așa? Adeca dta esci păscar? 
— Pescar... dar rogu-te grăesce mai încet, că de 

scapă mrâna de unghiţă, te dau dracului. 
— Şi ce vrei cu mrâna? 
— Ce se vreu? o due acasă, o pun în 6lâ cea cu 

borş la foc și mă ospăt din ea ca popa la comândare. 
“Aha, cugetă sărăcia; ăsta încă-i de mine! 
Și din minuta aceea sărăcia-i pretina cea mai bună a 

pescarilor şi a pușcașilor; la ei nu se mai ajung în veci 
d6uă cu dus, ca la alți botezati; când au fărină — le li 
psesce slănina; când tocmese coperişul la casă, — se urne- 
sce vrun părete. Ear copil păscarilor şi ai puşeaşilor nu să 
mai cârtă-n veci pentru moșii; de obiceii isprăvesce t6ta 
lor moşia până nu închide ochii. Pușcașii şi pescarii nu fac 
testament, nici nu se ia inventar după ei. 

Așa fu şi cu tata lui Iacob, copil avea o dr6ie, puşcă 
avea cu 2 țevi, avea și un ogar, dar nici tu vacă cu lapte, 
nici tu car cu boi, nici barem! o holdiţă cât de mică; casa 
singură sta pe o grădină desgrădită, ca o ciupercă viermâ- 
n6să în mijlocul câmpului. 

Deci Iacob, îndată ce se apucă, de era de vre-o 9—10 
ani, sătul de fome și golătate, se băgă slugă, mai întâi la 
gâscele preotesei, apoi la mieii curatorului, dup'aceea la vi- 
țeil primariului, până se tredi mare cât Omenii, de-l luare 
cătană. Simbria, ce biată ar fi fost se o capete, o scotia 
harnicul de tată-s'o cu ţirăita, așa că lacob numai cu
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hăinicelele se tredia. Ba, până fu 3 ani de dile la cătănie, 
harnicul de tată-s'o îi purtă și hainele, de nu află nici 
zdremţe din ele, când se-'ntârse acasă. 

Nu-i vorbă, fraţii lui Iacob încă păţiră ca şi el; care 
cum se sburătăcea, se prindea de slugit. Dar slugitul era 
isvor de câștig numai pentru pușcașul, încât adecă el putea 
âmbla cu pușca fără de a se gândi la mămăligă, scia el bine 
că fărină de mămăligă capătă dela stăpânii copiilor lui. — 
E bine și cu copil mulţi — se gândia el — după ce-i îm- 
prăsciă pe toti la slugit. 

Apoi Todosia, fata luntrașului, încă nu fu mai bogată, 
decât Iacob. Şi nu putea fi mai bogată, că luntrașul încă era 
om numai ca el. Tâte diulica sta cu pipa-n dinţi. De trecea 
pe cineva cu luntrea preste Someş — căpăta 9 creiţari. 
Când avea 4 creiţari cumpăra numai decât un pachet de tăbac, 
ca nu cumva se strice banii şi se rămână fără tăbae. Când 
se întâmpla se trecă dup'olaltă mai multi streini, de putea 
inciripa o piţulă, atunci trimitea fuga pe Todosia-'n'sat după 
o lecuţă de vinars. Dacă dicea biata Todosie: dar dece bei 
atâta, tată? EI respundea aședat, clătinând din cap: „Beu de 
n&căjit, draga tatii; îmi pare rău după măta.“ De se întâmpla 
se-l întrebe: „Tată de ce pipezi atâta?* EI respundea 
ca un filosof: „Afum lumea, draga tatii, că-i plină de 
păcate!“ 

Stând tot de pipă și de vinars, nu i se mai adăugeau 
d6u& cu du, ba, de multe ori, şi de mâncare trăiau tare 
cu subțirelul, cu tâte că plată avea bună, că dela fiecare fum 
dela noi din sat avea câte o mierţe de ciucălăi, pentru că 
trecea cu luntrea pe omeni se-și aducă slatină, că slatina-i 
din colo de Someș. Cucuruzul acela, ce-i drept îi drept, nul 
prăda, trăia din el şi mai îmbrăca cea fată, dar se mai. 
adune el ceva cu alt lucru — feri Dâmne! 

Aderca, ce se dic, când nu-i era lene şi când nu mai avea pe 
ce-și lua tăbac și vinars, atunci prindea pesce de pe Someș-cu 
preaşca oră cu mregea. Atunci de prinde puţin pesce, îl da fetei 
se-l fierbă pentru mesă ; dar de prindea ceva pesce frumos şi 
multișor, îl vindea numai decât la Jidani pe vinars şi tăbac. 
Așa o mâna el până era Todosia cam de 18 ani. Atunci 
cădu la pat și boli o veră-'trâgă. Todosia trebuia acum se 
grijescă și de el şi se pârte şi luntrea, că de nu — îi scoteau 
din casă, că era casa sătescă, făcută anume pentru luntrașă; 
ear ei nu aveau altă casă. Cât ţinu vera, fu cum fu, dar
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tâmna, când ead ploile cele reci şi se umflă Someșul, atunci 
numai cu punerea capului putea biata, Todosie purta luntrea 
cea grea, că ori cum, dar într'o muiere tot nu-i putere ea 
întrun bărbat. | 

Atunci nimeri din cătane lacobul pușcașului, şi din 
ceea-n ceea numâi se tredi Todosie cu bărbat şi Iacob cu 
muiere. B&trânul mai boli, cât boli, apoi se duse unde-s cei 
mai mulţi și rămase lacob luntraş, trăi în casa satului cu 
Todosia, şi erau fericiţi, de şi nu aveau nici o avere, decât 
braţele cele: vînjâse şi capul cel limpede. Din cucuruzul, 

“ce-l căpătase din sat, puţin mai era; mai tot s'o dus cu 
bâla și cu îngroparea bătrânului. 

Dar ei nu erau năcăjiţi. ci gândiai, că tâtă lumea-i a 
lor, atât erau de fericiţi. Iacob purta luntrea și creițarii ce-i 
căpăta îi punea dungă pe dungă, până făcea din creițari 
piţulă, din piţulă zlot, şi hai cu el pe fundul lăqii! Până-n 
primăveră adună vre-o 6 fl. Ear primăvera, când se duce 
ghiâta, atunci se bat somnii şi poduţii, ear somnii și poduţii 
sunt pesci scumpi, cine-i pâte prinde. 

Atunci își gândi Iacob: 6re se-mi cere norocul? Deci 
sui în podul casei, căută mrâjea și prașca socru-so și hai 
cu ele Ja Someş Intrun ceas bun a plecat Iacob din casă, 
că a prins mulţime de somni şi de poduţi şi i-a vindut pe 
bani buni la orași, și şi-a oprit şi-n casă de mâncare care 
au fost mai mărunți. Ear cu banii nu a fugit nică la trafica 
cu tăbacul, nică la prepânaţia cu vinarsul, ci merse cu ei 
aţă acasă şi-i numără Todosiei pe mâsă: „Uite, drăguță, 
bani buni, nu minciuni! Dâuădeci şi opt de florini, şi cu cei 
6 din ladă sunt 84! Bani de o vacă drăguță! S6 mulţă- 
mim lui Ddeu, că ma scos din casă întrun ceas norocos, 
de am mărs la păscuit, eu tâte că păsear nu sunt nică nu 
m'oiit face-n veci, fără din când în când nu die că nu mi- 
oiii cerca norocul, după ce Someșu-i mai după cuptor. 

Din ceea-'m ceea se desprimăvărasă, Gmenii începură 
la arat, şi Iacob luă de săpat o holdă mare de cucuruz, ce 
era pe țărmurile Someșului ; o luă în parte în dâuă. Holda 
era mare, dar doi 6meni sânătoși şi buni de lucru, Dâmne 
muit mai pot lucra, dacă voesce! Și se pusără 6menii mei 
pe muncă, săpau de demineţa până sâra, €r când venia 
vr'un om la luntre Iacob îl trecea, că era aci de-a-ndămână 
şi de era strein trecătorul, băga Iacob doi creiţari în curea. 

| 
| | 
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După ce era 6rbă destulă pre ripa Someşului şi prin 

restocă, î-şi cumpără Iacob vacă cu viţăi, slabă, vedi bine, 

ca de bani puţini, dar o făcu el grasă și frumosă în câteva 

săptămâni eu costreie și cu holbură şi cu pui de mălai. 

Tâmna nu avea unde pune cucuruzul, atâta adună și 

din sat şi din holda ce-o ţînuse în parte, cât trăbui să-şi 

facă un coşteiii (eoșor) mare ca gazdele. Şi-l și făcu de gră- 

dele, el cu mâna lui. 
Er preste vară mai adună şi nutreţ destul pentru vacă 

şi astfel, când veni tâmna, îl află cu de tote. 

Aşa urmă an de an; din o vacă făcu două, din d6uă 

patru, 6r când avea patru vaci. d6u8 vindea și cumpăra o 

bucată de loc pe preţul lor, şi 6r remânea numai cu două, 

ca se aibă cu ce munci şi dela ce se îndulci; şi din două 

vaci &r se apucă la patru, și atunci 6r făcea bani din d6uă 

şi cumpăra loc, că audise el din bătrâni că „locu-i norou!* 

Vedi bine, lucrul acesta nu merge așa repede, cum ar 

gândi cineva; multă răbdare -și trudă şi zolă se cere se pună 

omul până se vede din mai nimica la vacă cu lapte, din 

una la două şi din d6uă la patru; dar Iacob luntrașul avea 

răbdare şi cu răbdarea-i âmbla și norocul. Apoi ţinea vitele, 

Dâmne, ca nime la noi în sat. Se şi cunoșceau vitele lui 

din tun târg. Când mergea el la târg, căpăta pe un viţă 

mai cât altul pe doi, pe o vacă cât altul pe d6uă, că erau 

ţinute nu trudite. De cum da primăvâra, de se ducea omă- 

tul, el era cel de întâiii, care avea luţărnă verde; vitele lui 

se săturau mai întâiit de verdâţă; cât ţinea vara vitele lui 

erau ca îndopate. Odată mânca luţărnă verde, odată luţărnă 

uscată, apoi. bea apă bună din Someș și se scălda câte de 

d6uă ori în alta qi. Aşa mergea tâtă vara. Tâmna trăiau tot cu 

bostani și cu fân bun, 6rna cu napi și cu otavă şi cu lu- 

ţărnă uscată, după care dau vacile lapte mult şi bun, pre 

lângă ce erau tot grase. . | | 

Drept şi mai drept, că Iacob de primăvară până tomna 

nici odată nu venia dela luntre en mâna gâlă; de ici rupea 

o mână de costreie, de colo o mână de holbură, mai o lo- 

bodă, mai alte burueni grase, ce se fac prin cucuruze, şi tot 

cu braţul încărcat venia acasă şi mai întâiii întra la vite, 

apoi în casă. Todosia, muerea lui, minteni-minteni era la 

vite, mai se vază de au ceva dinainte, mai se se uite, că nu 

sa deslegat un viţăl; mai se iee o balegă, așa că se putea 

dice, că ori unul ori altul era tot cu ochii după ele. De aci
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veni norocul cel mare ce-l avură-n vite și din care-n tot. 
anul vindea şi cumpăra loe pe preţul lor. Că amândoi erau 

“pe un gând, că . 
„Cine are loc 
Are noroc !* 

Și drep aveau. 
Adi are o moşie mai mare de cât moșieșii de baştină, 

și mai t6tă-i pe ţărmurele Someșului, în apropierea casei. 
AdI nu mai lucră pământ în parte, că are de al lui destul, 
dar nici nu-l dă-n parte; îl lueră el cu muerea şi cu cei 5 
copil ai lui, cari sunt unul ca unul de buni şi de ascultători 
și de muncitori, ca tăiaţi dintrun măr cu tată-so. Adi are 
casa lui, chiar lângă cea luntrășâscă, dar de luntre tot nu 
se lasă, că dice badea Iacob: Luntraş nu-i rău, că, de nu 
cură-picură, adi un ban-doi, mâne un ban-doi, 6r tâmna se 
adună din sat cucuruz cât de pe o moşie șortășâsca, că 
d6ră-i satul mare, de vre-o trei sute de num&ruşură. 

Până i sau apucat copii, era cam năcăjit Dumineca Și 
şi-n sărbători, că nu prea potea merge la biserică, că luntrea 
fără luntraș, fără om, nu pole sta, 6r el nu a fost omul, 
care se aștepte cesuri întregi se-l strige cineva la luntre. Nu, 
el 6rna-vara, diua n6ptea, era gata de luat vișla în mână; 
er când el era împedecat, ori că nu era acasă, atunci 'To- 
dosia mâna luntrea ca ori ce bărbat. Acum înse, qe când 
î-i sunt copil mari, nu trece Duminecă nici sărbătâre se nu-l 
vedi la biserică, tot cu prescuri din grâul lui, lângă prescuri 
luminiţă de ceră din stupii lui, şi glăjuţă de vin din via lui, 
și tămâie din boltă. Er dela biserică merge aţă acasă, încet, 
gânditor, găzdăceșce, cu ciobâte mari, erna cu căciulă mare 
miţ6să, și cu cojoe până-n genunche, că preste câmp dâră-i 
mai frig de cât prin sat; vara numai cu sumanu-'ntre umere, 
şi cu merindarea cu prescurile-n stânga, cu vinul, lumina și 
tămâia după curea, și în drepta cu un otie de plug, care-i 
e sprigin și armă tot-odată. 

Nici nu-mi pot închipui pe Iacob luntrașul fără oticul 
plugului în mână, când vine la biserică ori în sat pentru 
vre-o trâbă. Sătenii, când îl văd cum vine el la biserică cu 
oticul plugului în mână, dic că badea Iacob î-și duce şi oti- 
cul se il slugâscă popa. Er el, când aude gluma asta nesă- 
rată, le răspunde liniseit, ca un vij de 70 de ani, nu ca un 
bărbat de 45—46 ani: „Da îl duc cu mine la biserică, se-l 
sfințescă popa, că plugul e prea mare, nu-l pot duce €r 
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oticul e uneltă de a plugăritului. Și de n'a sfinţi popa plugul 

şi uneltele plugăritului, și, de n'a veni darul lui Ddu presie 

plugar, toţi cealalţi Gmeni se pot culea se moră, că tot 

mârtea de f6me-i ascâptă pe toți; după plug trăesc bogaţii 

şi săracii și drepţii şi păcătoşii!“ | 

Cun6sce-ţi acum pe badea Jacob luntrașul ? 

  

Preotesa cea văduvă. 

Intr'un sătuț de pe Câmpia Ardealului era îna: 
inte de asta cu vre-o dou&-deci de ani un popă cu 

numele Vasilcă Prisnel. Am fost la el acasă. Era om 
sprinten şi cu carte, că -sunt popi şi fără carte, cu 
tote că au umblat în multe școli și pot ceti în 
multe limbi. Dâr popa Prisnel era popă cărturar de 
cei mari. 

Preotâsa lui era o femeiă sprintenă și frumușică. 
Parochia le era mică, dar poporul nu cu puţină dare 
de mână, deci ei aveau cele trebuinci6se, că mai 
bun e pentru preot un popor mic dar cu stare, de 
cât unul mare şi calic. Am vădut la ei strînsură 
frumosă de bucate și nutreţ. Ţinea d6u& iepe fru- 
mâse cu mânzi, ţineau d6u& vaci pentru lapte şi 
câte-va oițe. Semn, că erau amândoi harnici și că 
eclejia încă nu era din cele mai slabe, deși parochia 
le era mică. Copii aveau atunci trei, toți trei fetiţe 
și erau semne, că în scurt vor mai ave de botezat. 

Acesta era, cum dic, acu-s 20, ori doră 21| de 
ani, pe cât biată îmi mai pot aduce aminte. 

La vre-o doi ani după aceea cetesc în gazete 
necrologul popii Vasilică Prisnei, pe care-l plângea 
preutâsa cu patru fetițe, din cari cea mai mare de 8 
ani, a dâua de 6 ani, a treia de 4 ani și cea mai 
mică de un ani și jumătate. Am plâns ca un copil,
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când am cetit necrologul, şi mai mult de-o lună de 
gile am tot căutat prin gazete dore voii afla desmintită 
m6rtea popii Vasilică Prisnel, cu t6te că sciam de 
bună s6mă, că a murit, că vorbisem și cu preoți, 
cari au fost la înmormântarea lui. 

In urmă, încet cu încetul, îmi eși din minte 
popa Prisnel şi numai rar îmi aduceam aminte 
de el şi atunci tot-deuna mă cuprindea o jale pentru 
cei r&mași fără ajutor în urma lui şi fără sprijin. 

In &rna trecută, călătorind cu trenul la Clușiu, 
când ajunsei pe la stațiunea căii ferate din Gherla, 
se urca în cupeul, unde eram Și eu, o damă învă- 

luită într'o blană mare și scumpă și la întrare 
salută românesce. Imi venia cunoscută și nu sciam 
de unde. Der dumniaei, din fire sprintenă și vorbă- 
reță, numai decât me făcu se-mi aduc aminte, căci 
incepu: „E mai bine în casă, decât afară... Vai 
ce vânt rece m'a bătut în saniă mai trei ore! Aci 
o să mă desmorțesc! 

Și-și desfăcu puţin blana și făcu cu corpul 
câte-va mișcări să se desțepenescă. Atunci îmi veni 
în minte cine e și începui: „Dâmna preutâsă Prisnel? 
Imi pare bine!“ 

„Oh, domnul Reteganul?... ME bucur!“ 
Şi de aci ţine-te la povesti pân&n Cluşiu. In- 

trebări și răspunsuri unul după altul, de gândiai că 
numai noi suntem în cupeu. Nici că ne interesa 
altă lume. | 

La întrebarea mea: „Cum o duci?* Ea îmi 
r&spunse cu lacremile în ochi: 

„Bine, domnule, o duc fârte bine, mulțămesc 
lui 'Dumnedeu, der am dus'o greu când am rămas 
de soțul meu, fiă iertat. Că se vedi, domnule dragă, 
mortea la nime nu mai vine să-l afle gata, €r la 

„noi a venit când nici nu gândiam. Vai, săraca de 
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mine, mă mir, că n'am murit și eu atunci de n&caz, 

și de supărare. Ce cugeţi, când tâtă lumea se bucură, 

când e natura mai frumosă,. chiar pe la Rusale, 

r&maseiu veduvă, fără de nime, numai cu cele patru 

copile mici. 
„Der Dumnedeu nu ne-a părăsit nici un minut. 

Am fost sub scutul lui. Mi-a întărit inima și mi-am 

is: Cu bocitul nu folosesc nimic, ci încă mai mult 

îmi stric. De voii căd€ la pat, ce va fi de copilele 

“mele? Că n'aveam pe nime. Părinții mei muriseră 

până eram încă fată. Un frate, ce aveam și mai 

am încă, e departe şi îngreunat cu familiă numerosă 

şi-i preot văduv şi el. Socrii încă erau sub glia 

verde, departe, colo sub munți. Nisce cumnaţi, ce 

aveam, 6meni simpli, în loc se vină se me mângăie, 

și se mă ajutore, venira la vre-o dou& săptămâni 

după înmormântarea soţului meu, de cerură parte 

din cele r&mase de el.“ 
„Scii, că era se plesnesc -de necaz, nu alta, 

când vedeam atâta nerușinare și prostiă. Se ceră ei 

parte după frate-s'o, când mă vedeau văduvă și cu 

patru copile mici! Las' că nu li-am dat nimic, der 

de grâză mă bolnăvii, încât nu mult a lipsit până 

a căde la pat de năcaz. | 
„Se ceruse soţul meu, fiă iertat, în câteva ren- 

duri până trăia, se-l strămute în ceva parochiă mai 

bunișoră. d&r cei mai mari îl mângăiară cum sciu 

ei: „Ţi-a veni rândul fiule, vom griji noi de tine... 

Și tot acolo ne lăsară, că nici eu, nici soțul meu nu 

aveam pe nimeni la Consistor. 

„Inainte cu un an de mortea bărbatului meu, 

se făcu de vândare o moșioră a unui nobil scăpătat, 

Omenii dela noi ar fi cumpărat'o bucuroși de pășunat, 

că era măricică, de vre-o .200 de jugăre și toţi la 

olaltă ar fi făcut ei: ce-ar fi făcut şi ar fi plătito
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der tânjau pentru grădina şi câsa ce se țineau de 
moșia aceea, „Ce se facem. noi cu ele? Că sunt ne- 
potrivite pentru țărani, casa e prea mare, cu prea multe 
odăi, e de zid şi-i și susă, cu drepte multe, grădina 
e bună de bună și-i mare, dâr cum seo împărțim ? 

„Așa din causa grădinei şi a casei tămândeau 
Omenii vremea, nu se puteau hotări. Atunci mă 
vorbii cu soțul meu așa: Hai se ținem noi casa cu 
grădina și cu ce mai e pe grădină! — Și întră şi 
soțul meu în vorbă cu grădina boeerescă se o ţinem 
noi și se punem pentru ele 800 fl., der cu legătură, 
că de ne-or strămuta de-acolo, ei se-o rescumpere 
delă noi pe sâma bisericii cu o miiă de fl. Omenii 
făcură cini-spre-gece mii și 200 fl., er noi făcurăm 
800 fl. și întabularăm casa aceea cu grădina pe noi. 
Atunci, domnule, ne-am ciogolit de n'am r&mas mai | 
cu nimic. Am vednut iepele și mânzii cu căruţă cu | 
tot; am vEndut oițele și vacile cu viței cu tot și | 
numai cu o junincă ne-am lăsat, der eram veseli, | 
că aveam și noi ceva, ce se putem dice, că-i al 
nostru, | | 
„Ne și mutarăm în casa n6stră și cea parochială 

o dădurăm de șclă, €r biserica ne da, drag Domne, 
20 fl. pe an. In casa n6stră a morit soțul meu, der 
din acea casă nime n'a avut drept se me scâte ȘI 
după ce. veni alt preot, că era a nostră: a mea și 
a copilelor mele. Nu-i vorbă, cercatau Şi cu buna şi 
cu reul omenii, dâr mai tare următorul bărbatului 
meu să mă facă s& primesc miia de floreni Și se iau 
lumea 'n cap, dâr eu nu mă învoii odată cu capul, 
Casa-i a mea — giceam eu, — Și din ea nu es 
până m'or scâte cu picidrele înainte, cum au scos 
și pe bărbatul meu. 

„Atâta și aveam, der norocul meu, că o aveam, 
că alt-cum ce amarul m'ași fi sciut face cu patru 
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copile mici și fără casă? Unde m'ași fi sciut duce? 
Că vai mulți preoți cunosc, cât de or fi se moră, 
preutesele lor or remân€ în drum ori ar fi silite se 
recurgă la mila neamurilor, că nici o căsuță cât de 
slabă nu văd se-și facă, ci numai mâncă „popesce“ 
mult și bun. | 

„Der veni greul traiului. In anul de v&duvie 
îmi d&dură din parochiă. ce mi se cuvinea, dâr de 
aci încolo bateți capul, muiere! 

„Din grădină adunam pome, legume Şi cucuruz 
cât îmi era destul peste tot anul. Dâr' pe lângă 
aceste câte mai trebuesc? Vacă cu lapte aveam de 
avut, şi o grijam ca ochii din cap. Și aveam și 
vre-o sută de gâsce. Norocâsă la gâsce am fost de 
când sunt, și sunt și în diua de astădi. lernam câte 
10 gâsce și un gânsac. Primăvâra pe t6te le puneam 
la clocit şi aveam câte 150--—200 de pui. 

„Peste veră purtam pe una din copile tot 
la ele pe cele og6ră şi mai pe lângă lacută, &r' 
tâmna le vindeam: tâtă gâsca cu 1 fl. și mai 
bine. Atunci cumpăram grâu se am pe tot anul, 
cumpăram tot ce trebuia pentru casă pe un an de 
dile, că sciam, că eu numai odată în an am bani, 

când vând gâsce. Ba, după ce-mi crescură copilele, 
țineam și câte d6u&-deci de gâsce mari peste isrnă, 
&r' primăvara aveam câte 300 de pui, și mai mulți 
de altă-dată. Adunam pene se fac fetelor perini pe 
când s'or mărita; pe fiă-care fată. o purtam câte 2 
ani la școlă la oraş tot din venitul gâscelor și casa 
mea eratsătulă şi îmbrăcată. | 

„Ba a venit vremea, de fetița cea mai mare fu 

de măritat. O făcui preotâsă și din banii de pe gâsce: 
o îndestrai cu dâu& vaci și cu car și cu plug. Pe 
a doua fată o făcui notărășiță. Ei încă-i cumpăraiu 
pe banii de pe gâsce vacă cu vițel, și unele-altele, 

4
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ce trebuesc la o fată când se mărită. Pe a treia fată 
o făcui preotâsă- la noi în sat. Ginerele meu e fe- 
ciorul bocotanului dela noi. El cu tată-s'o s'au vor- 
bit așa, ca casa cu grădina se le r&mână lor și se 
întorcă la fiă-care din fetele mele, după mârtea mea 
câte 500 fl. 
| „Ginerele acesta șede cu mine. Pe fata cea mai 

mică o mărit acum, o fac domnă mare, o mărit 
după un subjude la judecătoria din Cluşiu. Am și 
purtat'o la școlă, de — se fi fost fecior — acum 
ar întra în teologiă. Acum merg la Clușiu în afa- 
cerile ospețului, dar”, de sciam că așa vent proclet 
m'a apuca pe cale, stam până mâne-poimâne.“ 
“Mult m'am mirat de cele ce mi-a spus dom- 

niaei, dar' după ce își găta povestea, numai atâta 
putui ice: „Multe sunt căile, pe care ajută Domne- 
deu pe om, numai se le urmeze cu credinţă și 
cu răbdare 1“ 

Atunci trenul se opri și noi ne despărțirăm. — 
De câte-ori îmi aduc aminte de acea vrednică preo- 
tesă, tot-deuna dic: „Ce muere harnică!“ 

«pe 
Prelegere din pomărit. 

Un ram al economiei, care aduce frumâse venituri, pe 
lângă puţină dar' raţională muncă, este pomăritul practic. 
Şi pe an ce merge, va aduce tot mai mari și mai sigure 
venituri acest ram de economie, celor-ce s'or ocupa de el 
cu înţelepciune. Multe mii de floreni întră în Ardeal pe pome 
în tot anul, și mai multe vor întra pe an ce merge, dar' 
puţini din acei bani! au întrat în mâna nâstră, a Românilor, 
„— şi de vom sta cu mânile în sîn — şi mai putini vor întra. 
După numărul poporului din Ardeal, cei mai mulţi suntem 
n6i Românii, apoi urmâză Ungurii și în urmă Sașii; &r' după 
sumele de bani ce întră în Ardeal pe pâme, cele mai mari    



51 

sume sunt ale Sașilor, după aceea al Ungurilor şi numai su- 
muliţele cele mai mici vin în mânt româneşti. Er noi fiind mulţi 
tare f6rte și sumele ce ne vin fiind micuţe tare forte, mai cu 
nimica ne alegem din acele sume ce întră în Ardeal pentru p6me, 

„Nu-'i dreptate !“ va dice cel-ce nu scie starea lucrului, 
Dar noi dicem că-i dreptate. Şi de bună-s6mă-i dreptate. 
Că, bine că noi suntsm mulţi, dar' cine dă bani pe p6me 
nu întrebă: câţi sunteţi? ci întrebă: câte pime şi de ce soiti 
poță da? Noi suntem mulţi, dar” pomi avem puţini şi de soiii 
prost, pe când Sașii sunt puţini faţă cu noi, dar pomi au 
mulţi și de soiii bun. Vom afla în multe locuri eâte un sin- 
gur Sas, că are pomi mai mulţi decât are câte un întreg 
sat românese; este câte o singură familie săsâscă, care ba- 
gă-n fie-care tâmnă câte o miie de florini în buzunar pe 
pOme, și vei afla destule sate românești că nu bagă nic! un 
Mic crucer în pungă pe aceste producte. Şi cu tote acestea: 
Sașii din ce au pomi mulți şi buni, mai mulţi şi mai bună 
pomi pun; din ce-i sciu cultiva mai bine, tot mai bine ver6u 
se le înveţe cultivarea; din ce au preoți și învățători pomo- 
logi, teoretici și practici, din aceea se silese se aducă în 
mijlocul lor. câte un om învăţat care se scie și mai bine 
rîndul pomilor, şi se le: esplice în graiti lămurit tot ce se 
ține de cultura și îmbunătăţirea acestui ram de economie 
binecuvântat. Noi? noi Românii Ardeleni? Din ce suntem 
înapoia tuturor cu pomătitul; din ce preoţii și învățătorii 
nostri pun atât de neînsemnat preţ pe acest isvor de câştig, 
din ce privim cu atâta nepăsare cum miile cele multe ce întră 
în Ardeal pe pâme, fără a ne put împărtăşi şi noi din ele! 

Ba, care din noi are trei pruni uscați de jumătate şi 
un măr pădureţ în gardul din fundul grădinei, ne chiar su- 
părăm pe cel-ce ne împută că nu punem preţ, pe pomărit 
şi bătendu-ne pieptul strigăm: „O fi, sânt unii că nu pun 
preţ pe pomărit, dar eu sciu că am grădina plină de pomi 
și tot nu mai pot face din ei plug cu patru boi, că. pomele 
le mănâncă cei copii, că eu nu-'s Sas, se închid ușa grădinei 
dinaintea copiilor, că de aceea-le dă D-deu, să se îndulcâscă 
cei amăriţi de copil din ele!“ 

„Aşa stând lucrul, veqi bine, că nu putem înainta în 
avere. Că, bine că locurile” cele bune ni-le lucrăm și produ- 
cem bucate și nutreţ pentru casă, dar' colo primăvera totuşi 
vedem că ni-se ciuntă și bucatele și nutreţul vitelor. Și de 

„ce? Fiindcă noi bani „se ne acoperim n&casurile“ nu seim 
4*
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face ca Sasul. Apoi, grădinile nâstre nu ne aduc atâta folos, 

cât aduc Sasului grădinile lui, că lui grădina-i aduce bani 

uscați. Er” locurile mai slabe? Ce se spun eu, privescă tot 

creștinul în lungul şi latul Ardealului, câte dealuri sterpe, 
g6le goluţe va vedea, mai la fiecare sat. Ba, mergând omul 

cu trenul, se înspăimântă câte dâlme gâle, nefolosite vede. 

Că a le ara și cultiva cu bucate nu se pâte; fân fac puţin, 

deci remân gâle, nefolosite, mult de pase nisce vieţăi pe 

ele. Şi acelea s'ar putea face 'se aducă mil şi milione de flo- 

rin în târa n6stră, s'ar pute umplea cu pomi roditori, locu- 
rile mai puţin s&lbatece, 6r' cele din s6mă înafară de rele, 
sar pute umplea cu acaţi. În modul acesta ar” aduce folos și 

încă folos mare. Dar' pomii trebuese cultivați şi acaţii încă 

nu cresc de sine singuri. 
S'a vorbit mult despre acest lucru; nu este o carte de 

se6lă, nu este un calendar, se nu fi recomândat cultivarea 

pomilor: dar puţină ispravă se vede. Omenii nostri se mişcă 

forte cu greu, tare anevoe vor să se apuce de cultivarea 

acestui ram de economie atât de plăcut și folositor. Și nu 

ne-ar prinde mirarea, dacă n'ar ave loc potrivit pentru pomi, 

și nu ne-ar prinde mirarea, dacă n'ar vede dilnic pe vecinii 

lor, pe Saşi, cât hăram de ban fac din cultivarea pomilor; 

dar loc au destul de mult şi de potrivit, exemple văd des- 

tule, poveţe încă li-se dau din partea cărturarilor nostri, și 

totuşi încet și cu greu se mișcă, deşi numai spre al lor bine 
ar fi, dacă sar mișca mai cu energie. 

Se ne înt6rcem €r' la Sași! Ei au pometuri mari, cari 

le aduc pome multe şi bune, ei au şi pe hotar, prin țarină 

şi prin pădure pomi altoiţă, şi totuși li-se pare că nu-s des- 

tui; deschid pomării noue, tinere, după planuri anumite mai 

raţionale, pline cu soiurile cele mai alese de pomi iernatici. 

Se mârgă omul numai în Bistriţa şi jur, şi sa mira de ce 

va, vedea cu cei doi ochi. 
Şi vecin cu săsimea Bistriţei, este Bărgăul-cel-românesc. 

Acolo se fac d6ră cele mai bune vișine în Ardel. Şi merele 

priesc bine. Dar' le cultivă doră cineva în aşa măsură şi mod 

ca vecinii lor Sașt? Eu nu răspund, am fost, am vădut, m'am 

convins că sunt departe de Sași cu cultivarea pomilor, deşi 

atât de aprope de ei cu statul. Şi, se ţinem bine minte, Băr- 

găuanil nu sunt între cei mai înapoiaţi cultivători de pomi, 

că au fost grănițeri şi cât de voe bună, cât de silă sau 

ocupat cu pomăritul, 6r' aqI se ocupă unil întrun mod în- 
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tradevăr raţional, şi totuși sunt departe de Sași. Dacă Băr- 
găuanii nu fac destul pentru acest ram de economie, atunci 
Românii nostri din alte părţi putem dice că nu fac aprâpe 
nimic. Va dice pâte bunul cetitor: De ce mai amărăse pe 
cetitori tot cu: mustrări de acestea ? Că destul ne amărăsc 
alții dilele cu mustrări! 

Nu te supăra, bunule cetitor, că pentru al tău bine te 
mustrăm, pentru al tău bine am dori ca nici o grădină -ro- 
mânâscă se nu fie plină de cucute şi de brusturi și de urdică, 
ci de legume şi de pomi; pentru al tău bine am dori, ca 
nici o riîpă stârpă se nu fie, ci tot pline de pomi roditori. 
Asta-i pricina, pentru care atâta vorbim, si atâta-'ţi aducem 
aminte de acestă cale, care urmându-o, te-ar duce la noue 
isvâre de avere, de bunăstare, ca se nu fii câda neamurilor, 
ci fruntea lor, după cum sar căde se fii după numărul cel 
mare al fiilor tăi şi după a lor destoinicie trupâscă și sufle- 
tescă, 

Am dis, și seim bine toţi, că din toţi locuitorii Ardea- 
lului, Sașii se ocupă mai tare de acest ram al economiei, 
ce se numește. pomărit. Ei toţi au poni, toți îi știu altoi, 
toți sciu trage folos din pâme. Dar cu atâta nu se îndestu- 
lese. Ei vreu ca şi mai bine se scie aceste lucruri, ca şi 
mai mare folos se aibă. Spre acel scop umblă bărbaţi în- 
văţaţi de-ai lor prin tote centrele lor și ţin prelegeri publice, 
dau sfaturi obştesci despre aceste lucrări. Așa, în tâmna, 
anului 1899, grădinarul suprem Fischer (Fișer) dela șcâla 
agronomică din Mediaș, s'a dus în orașul Bistriţa și a tinut 
în palatul reuniunei industriale o prelegere practică despre 
pomărit, care a. fost ascultată cu mare băgare de semă de 
toţi pomologiă și iubitorii pomăritului din Bistriţa și jur. Din 
acea minunată prelegere, vom estrage ceva pentru bunii 
nostri cetitori, din care mult pot învăţa. Etă cam ce dice 
dl Fischer: 

„Tinutul Bistriţei este cămara de p6me pentru multe 
țînuturi ; dacă-i vorba se rămână tot așa, atunci trebue fără 
ori-ce glumă cultivată mai departe; tot poporul trebue se 
lucreze la ea mult şi bine. În valorisarea pâmelor suntem 
încă tare înapoiați. Pomele trebue se fie bucată naţională, - 
şi vinul de pome trebue se duduscă pe îndrăcitul de vinars, 
la din contră muncitorul nostru își perde cu tâmpul mintea. 
Nimerita alegerere a soiurilor de pome este un mare merit 
al pomologilor de aici. Unde se cultiveză pomi, trebue ca
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pământul, adecă și cel al ședlei de pomi, se fie bine culti- 
vat prin rigolare. Sîmburii cei mai buni sunt cei contraşi din 
p6me pădureţe, sîmburii se semână tâmna, ei se scutesc de 
șorecă prin un învăliș de var. Soiul pământului se fie năsipos- 
lutos, cu o posiţie favorabilă, liberă, scutită de vânturile 
vestice (de apus). 

Şirele se fie depărtate unul de altul de 40 cm. E bună 
gunoirea cu cenușă pe nea. Pământul şcâlei de sădit trebue 
rigolat din tâmnă în afunqime de 70 cm. Pădureţii trebuese 
sădiţi primăvera. 

La plantare avem lipsă de 2 sfâre împărţite în părți 
egale și de o altă sfâră încă. 

„ Rimdurile pomilor se meargă dela nord spre sud (dela 
mâqă-n6pte spre medă-qi); depărtarea rîndurilor se fie de 
80, a pomilor unul de altul de 40 cm. Pămentul între e 
trebue plivit tot mereu şi ţinut în stare jilavă. Nobilitarea 
(numai oculare!) se începe la finea lui Iulie şi ţine până în 
ultima Septemvrie. La, oculare se aleg numai mugurii mijlocii 
de pe crenguţele bine câpte, şi mugurii sunt de a se tăia 
baremă pân” la lemn, adecă sunt de a se secte de pe surcel 
cu băgare de s6mă și cu ttă c6ja cea grâsă, cât sub ei se 
rămână lemnul neted. 

Ochii sunt a se aședa pe partea vestică a pădurețului 
3—4 cm deasupra pământului. Lucrul trebue se mergă repede. 

Legarea se face cu seârță de teiii, dar' legătura acesta 
după 3—4 săptămâni trebue delăturată ; atunci trebue făcut 
în partea opusă mugurelui nobil, pe altoie, o crestătură în 
lungul câjei, ca să se împrăscie sucul dela mugurele nobil 
şi se nu pâtă porni până în primăvera viitre. La finea lui 
Noemvrie trebue tăiat pădureţul, lăsându-l deasupra ochiului 
nobil numai ca de 10 em. de lung, de care se leagă mai 
târziu odrasla cea prâspătă, ce ese din mugure. Care altoi 
nu odrăslesc în primăvâră, se nobilitâză atunci de voim, 
dar' prin copulare (mai bine în piciorul caprei). Ceara de 
altoit (din 500 grami r&şină de brad, 100 gr. său şi 150 gr. 
ceară de stupi) să se folosâscă numai în stare fluidă călduţă. 
n decursul verei nu-i de-a se tăia nimic de pe pomişor; lile 

crengile laterale rămân pe el; căci cu cât va av€ mai multe 
frunze, cu atât va fi pomişorul mai puternic. 

Numai din August sau Septemvrie prindem a netedi 
cepurile cele cu foiţe, 6r' delăturarea, lăstarilor laterari mai 
puternici se face t6mna ; altoii slăbuţi se ciuntă scurt, numai 

de 4—5 ochi. 
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In Mărţişorul anului al doilea scurtăm pomișorul atâta, 
până de unde voim să-i fie corâna (130—170 em. dela 
pământ). In Maiii urmeză alegerea crengilor pentru co- 
rână (un lăstar principal și 5—6 lăstărei lăturiși); ceialalță 
4—6 lăstărei (erenguţe) lăturişi se taie frumos cât se gân- 
desci că i-ai ras de pe altoi, urma lor se rămână numai ca 
un inelaş, ca o veriguţă mică pe el. Corânele vedem se fie 
frumâse, proporţionate. In tâmna anului al doilea. dela altuire 
trebue se fie pomișorii atât de desvoltaţă, cât se-i putem 
sădi la locul, unde voim se rămână în veci. 

Pentru formarea unei pomării (pom&t) este de lipsă un 
loc potrivit cu posiţie potrivită; locul morăștinos, băltos, 
pururea jilav, nu e potrivit. Pe coste plecate-spre nord sunt 
de a se pune numai pomi văratici, pe cele înclinate spre 
sud se vor planta pomii ce produce pâmele iernatice cele 
mai fine. Apoi trebue se.scim bine nimeri soiurile de poni 
ce avem de a-i planta, după-cum adecă e solul și posiţia 
locului, unde-i plantăm. Pomișorii ce-i plantăm se fie fără, 
pie de scădere: cu rădăcini bune, cu trunchiii tare şi oblu 
şi cu corână frumâsă! Pământul trebue se fie lucrat forte 
bine, cu deosebire rigolat, nesmintit trebue se fie scurs de 
apă, adecă se nu pâtă sta pe el apa baltă. Gr6pele pomilor 
făcute în rînduri regulate, trebue se fie de un metru cubic 
cel puţin; dacă locul este plan, atunci ele nu trebuesc se 
fie afunde, dar” cu atât mai largi; mai bune sunt locurile 
înclinate, delise. Cat numai se pâte, plantarea trebue făcută, 
din tâmnă, că rădăcinuţele se vindecă numai decât şi în 
decursul iernei se prind în pământ. Formând pomăria la 
largul — în câmp d. e. — este de neapărată trebuință par 
la fie-care pom; în grâpă se pune mai întâiu parul și dela 
el spre nord pomul. Legătorea e o rechiţea (sălcuţă), care o 
împletecim pe lângă pom şi par ca un'8 culcat, ori ca un 
gânj rotund. În anul întâiă se leagă numai puţin, adecă nu 
ţeapân ! Gropele trebuese făcute mult înainte de punerea po- 
milor, dar' la 2 săptămâni înainte de plantare le astupăm 
sră şi nu le mai destupăm până punem pomul. Rădăcinile 
nu le lăsăm mai lungi decât cere trebuieţa, pomul nu tre- 
bue pus afund, ci cel puţin cu 6—8 em. mai sus decât cum 
trebue înadevăr se-i fie stătutul; cel mas bun pământ pe ră 
dăcini ! După plantare trebue udat bine. In anul prim după 
plantare trebue tăiat forte puţin din pom, numai în anul al 
doilea se ciontă pomii, de Gre-ce ei acum “odrăslese a d6ua- 
6ră. (acum lăsăm Il crengi în cor6nă!)
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La culegerea pâmelor încă trebue se fim cu luare 
aminte ; se le culegem cu mâna ori cu ceva unealtă de cules, 
dar” se nu le batem cu bâtal Cor6na nu-i iertat se o lăsăm 
prea deasă, că atunci nu pâte pomul a crengi roditâre. Po- 
mul trebue curăţit cu dileginţă, ras de scârţa cea bătrână, 
periat şi uns cu lapte de var. Iarna gunoim mai bine cu 
zamă de gunoiii amestecată cu cenușe și împrăștiată pe 
sub corna pomului. „Numai atunci nu folosesce gunoiul la 
pomi, când nu li-se pune.* Pământul trebue ţinut afănat şi 
printre pomi, nu numai în jurul pomilor; de aceea trebue 
săpat în fie-care an, ba trebue chiar arat cu plugul printre 
ei, şi numai unde nu ne putem apropia cu plugul, acolo 
săpăm cu hârleţul. Printre pomi pot fi și alte plante: cucu- 
ruz, napi, cartofi, dar' mai bine fasole și lupin. Pământul 
nu-i iertat se fie de tot acoperit de corâna pomilor, că atunci 
pomii au prea puţină lumină şi aer, așadar' pomii trebuesc 
puşi cât de rar“. 

Cam acestea sunt sfaturile estrase din prelegerea dlui 
Fischer ; practice şi lămurite sfaturi ! 

Ore când vom ave și noi românii reuniunile n6stre 
economice şi de pomărit? 

| Până acum — pare-mi-se — singur Sibiiul are o astfel 
de Reuniune, care şi face tot ce-i stă în putinţă, pentru 
luminarea ţăranilor nostri. Şi Dâmne! bine ar fi dâcă sar 
forma, astfel de Reuniuni în t6te centrele nâstre: la Braşov, 
Reghin, Bistriţa, Bărgău, Năs&ud, Dej, Gherla, Lăpuş, Baia- 
mare, Sătmar, Maramurăş, Beiuș, Orade, Cluj, Abrud, Băl- 
gărad, Orăștie, Haţeg, Şebeş, Blaj ș. a. Se avem baremi 
atâtea Reuniuni agronomico-pomologice, câte bănci de bani 
avem, 

Dar” decă Reuniuni de acelea nu avem, baremi la şeo- 
luţele n6stre sătesci de sar propune acest ram cum se cade, 
ca să se înveţe şi îndemne viitorele generalii a face aceea 
ce noi nu vrem se facem și ce înaintaşii nostri nu putură face. 

Gita 

Tiîrgurile Reteagului. 

— Ce ne învâţă târgul. — 

Reteagul este o comună aşedată între Beclean şi Dej, 
pe şesul Someşului mare. De pe la începutul acestui veac 
are trei târguri mari de țsră: la Sân-Geore (din 4—1 Maii),  
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la Sân-Petru (din 7—1l luliu) şi la Sân-Mihaii (25—298 
Septemvrie), afară de aceea are tirg de săptămână (mărtu- 
rie) în fiecare Joie. 

Deschiderea tirgului îmi spunea buna (mama tatei), că 
sa făcut cu mare ceremonie. Mai ântâii s'a făcut piaţa, 
depărtând de pe lângă drumul ţărei casele, ca astfel chiar 
în mijlocul satului se rămână loc gol, piaţul, care este un 
plan oval fârte frumos, cu un capăt chiar în valea ce vine 
de cătră Giurgeşcă, şi taie Reteagul în d6u&. Gata fiind piaţa, 
au anunţat „domnii“ pe tâte satele din jur că atunci și 
atunci se începe tirgul la Reteag și din fiecare sat să vină, 
cu lucruii de vândare și cu bani de cumpărat de ceeace 
au lipsă. Și sa adunat lumea, ca. la minune, că până întra- 
ceea aci în apropiere numai în Dej se ținsu târguri de ţeră 
şi de săptămână. Şi mare era mirarea Gmenilor “când aflară 
Reteagul cu piaţă şi în mijlocul piaţului un stâlp de brad, belit 
de c6je şi uns cu său de sclipea, la sâre. Şi era înalt stâlpul 
acela, de vre-o 6—7 stânjini, şi era bine înţepenit în pământ 
şi în vîrful lui era o cupă cu vin şi o văframă roșie de păr 
şi în ea învăluiţi 4 galbi.i. Apr6pe pe virf erau 2 fuștei, 
dar' de aci încolo stâlpul era luciu Se uitau 6menii cu mi- 

rare la stâlp, şi nu 'sciau de ce este pus acolo. Dar când 
fu cruce amedădi veniră domnii lângă stâlp şi puseră o mesă 
și scaune. Şi pe un car de al „curtei“ veni o bute de vin 
ca de 50 de ferii şi cepul la bute și în câteva corfe erau 
de-a îndemână ulcele noue. roși, fabricate de nobilii olari 
din Reteag, toți Unguii, veqi bine. Şi apoi se ridică un 
domn, bagsemă dela varmeghie, și strigă cu glas înalt: „Lot 
omul s5 înţelegă, de adi încolo în Reteag în fiecare săptă- 
mână va fi Joia mărturie, 6r' primăvâra la Sân-Georz, în 
dricul verei la Sân-Petru și temna la Sân-Mihaiii, vor fi tir- 
guri de ţeră, care tirguri vor ţine 4 dile: o di tirg de oi şi 
de capre, o di tîrg de cai, o di tîrg de vite cornute și de 
porci și — diua tirgului, când sor vinde negâţe trebuineid- 
se: năfrămi, cisme, opinci, curele, seceri, sape, c6se, furci, 
cuţi, tocile, cași, lâni, bucate etc., de ce au 6menii lipsă. 
Dar ca tîrgul se fie început întrun cias bun și cu noroc, 
âtă în virful stilpului este o cupă de vin și o năframă cu 4 
galbini; acelea sunt ale acelui voinic, care sa urca să le iee; 

“să se apropie încoce voinicii, eari vreau a'şi cerea norocul. !“ 
Și se apropiară feciorii de pe tâte satele să-și cerce 

norocul, că d6ră 4 galbini nu-i jucărie, se-'i iai de-agata,
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fără pie de muncă, numai se pui mâna pe ei și... bagă-i 
în curea! Şi se îmbulzeau, care de care să ajungă mai iute 
la ei. Sta să se bată care se scape mai ântâiă la stâlp, să 
se urce după galbini. Dar' domnul acela 'făcu loc ea la 
m6ră: „Pe rînd, fecioraşi, lăsaţi pe unu înainte |“ Şi se îm- 
pulpă un fecior ţanţoş dela șes, de gândeai se râdă 'n dinţi 
stilpul. Şi se urcă ca :un stat de om, dar cum stilpul era 
luciu de său, zup! lunecă jos. „Alt fecior!“ striga domnul 
acela, 

Şi se apropie alt fecior, tot țanţoș dela şes, dar' nu 
fu mai norocos decât cel dintâiii. — „Alt ficior!* strigă 
domnul și așa se părândară până în 30 de ficiori, unul ca 
unul, dar nici unul nu putu ajunge sus la năframa cu banii. 
Lumea perdea răbdarea, că-i lăsa gura apă după butea cea 
de vin, care sta cu cepu în ea, dar nu se putea începe 
până vor sei, care-i voinicul, care a deschis tîrgul. Ficiorii 
stau dăbălăzaţi, moșnegii-'i dojeneau: că, vădu-vă graşi se 
vă văd! Eu când eram ca, voi aș fi stat se sar peste stilp, 
și voi, motofleţi, nu-ţi fi în stare se luaţi năframa cu banii 
şi s8 se slobâdă tîrgul! 

Hei! dar ce-i în lume lăcomos, 
Ca banul şi omul frumos? 

Un ficior de pe gorgane, un ometeu cât un deal, până 
întra'acea stătea răzimat de carul cu bivolii, pe care era 
butea cea cu vin, şi se uitase cu lăcomie la virful stilpului 
și cu mânie la feciorii ce cad ca snopii, unul după altul, 
care cum cerea să se urce. Când audi acesta înfruntarea 
moșneagului, se depărtă de car și se apropie de siâlp: 
»Mai încet cu hula, moșule, că și io-s p'aicl.“ 

Lumea se uita la el cu mirare. 
Cum, un omoteu cât Sfarmă-pâtră se cerce a se urca 

până în vîrf, când cădură ficiorași sprinteni ca fluturii?! 
— Cu acela se rupe stilpul, qiceau unii. 
— Ore de unde-i? întrebau alţii. 
— E feciorul Ursului din Corabia, răspunse o nevastă 

ce-l sorbia din ochi. 
— Slobodu-i, domnule? întrebă Pahone.. 
— Slobod voinice, suie-te și adă năframa, că mai ca- 

poţi şi dela mine doi taleri. 
— Adă-i încâce. 
— Ți- dau când te-i cobori cu năframa. 
— Îi?  
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— D&u dau! 
— N6 Dâmne-ajută! 
Şi se-ncleştă „Sfarmă-pâtră“ de stîlp; cât ai dice un 

„Tatăl nostru“ era călare pe fuşteii din vîrful stilpului. Stilpul 
se mișca cu el, 6menii stau cu ochii zgâiţi în sus, 6r el 
habar navea, luă cupa, o deşertă dintro dușcă şi aruncă 
cupa g6lă cât putu de departe, se nu lovâscă pe cineva din 
mulţime. Apoi deslegă năframa și-și număra acolo galbinii, 
apoi îl învălui €r' în năframă şi strigă de acolo: „U-ul! Tu 
lleană! Ia ţine, tu, se fie de credință!“ Și cu aceea zvârr| 
aruncă năframa cu galbinii făcută boboloţ și cădu chiar în 
pla zadiei la o fată ce-i diceau Ileana diacului, și era cea 

“mai frumâsă și mai zdravână fată nu numai în Corabia 
dar în tot târgul și ţinutul acela. Toţi aruncară ochii spre 
leana. Ea, din mânâră ce era, se făcu mai mândră, că 
numai drăguţul ei a putut lua năframa cu banii cei scumpi; 
era făl6să că are cel mai vrednic dintr'un târg de 6meni. 
Lelea Oana, dieciţa, era lângă ea, dar' biata babă era gal- 
bină ca turta. cea de câră, de frică și elănţănind dinţi di- 
cea: „Vai, rău m& tem se no deâche cineva.“ Dar nu-și 
gătă bine vorba şi Pahone se aruncă ca un vultur pe stîlp 
la vale și răspunse babei: „Nu te teme, că i-oi descânta eul!“ 

Atunci mulţimea strigă: bravo! Er' domnul îi mai dete 
2 taleri și apoi slobodi vinul în ciubere, ca apa, şi împărţi 
Omenilor ulcele, si' beau la vin ca la apă și stigau: vivat! 

Aşa, sa deschis tîrgul Reteagului la începutul acestui 
_veag. De atunci în fiecare Joie-i „mărturie“ și de trei-ori 
în an sunt tîrguri de ţeră. 

* 

Tirgurile Reteagului au fost forte renumite îndată dela 
început şi sunt până în diua de adi. Pote însă, că adi nu sunt atât 
de cercetate ca mai "nainte, când tîrgurile erau mai rară, 6 sta- - 
rea, locuitorilor din jur mai bună. Nici acum nu-'5 slab cercetate, 
cu deosebire când e timpul plăcut, de nu pluă mult. Se adună 
mulţime de vite de pe gorgans, de pe dâlură și frumâse vite dela 
şesul Someşului. Acest ţinut totduna a fost vestit — oră se 
mă& exprim în limba pur someşenescă de aici — a fost hirluit 
de vite frumâse, și este și adi. Numai cât adi sunt mult mai 
puţine vite pe acest șes al Someşului, decât mai nainte. 
Causele din cari s'au împuţinat şi se împuţineză vitele la 
economii noştrii şi cu ele se împuţineză şi bunăstarea lor, 
sunt câteva:
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1. Comasarea hotarelor. n multe părţi s'au plâns micu- 
(ii proprietari, agronomii noștri, asupra nedreptei împărțiri 
a hotarului cu ocasiunea comasărilor, şi pâte cu drept cuvânt. 
Dar de s'ar plânge, nu fără causă sar plânge someșenil 
noștri dintre Beclean și Dej, contra comasărilor. Că atât 
este de bătătâre la ochi împărţirea hotarelor p'aici, încât 
ori ce străin, ce vede tot șesul cel frumos al Someșului, de 
ambele părţă dela drumul țărei, jur-împrejurul satelor, până 
în deal spre nord, &r' spre sud până-n linia căii ferate, vă- 
dend acest sâmbure de loc tot formând mari complexe boie- 
rești, laburi cât vedi cu ochii, :exlamă fără voie: şi poporul 
nu se revoltă? „Nu nică ţipă?“ Da, nu se revoltă, nu nici 
ţipă, că scie că cei-ce au făcut comasările astfel, sunt străini, 
sunt domni mari, cari ţin ei între ei şi cu ei ţine și judecata, 
și ministerul, și împărăţia și D.-deu sfântul. Nu se vaietă, 
dar' sar văieta de sigur dâcă cineva de-ai lor le-ar fi făcut 
aceşte comasări drepte, prin care ei, mititeii posesori sunt 
depărtaţi în fundul hotarului, 6 boierii, marii proprietari 
sunt cu tablele lor cele de sute de jugăre jur-împrejurul sa: 
telor; atunci s'ar văieta şi ar ţipa. 

__Se ne abatem o leacă dela temă. Dice, că întro fău- 
riște se bătea fer şi aur în una și aceeași casă, numai cât 
la nicovale: deosebite. Ferul sub loviturile ciocanelor făcea o 
larmă, ţipa, se văieta, de sta lumea-n gura lui; aurul răbda 
Şi tăcea, cu t6ie că pe el pâte îl bătea mai tare, că se lă- 
țise ca frunda cea mai subţire, de bătut ce era. Dar dela 
o vreme nu se putu r&bda aurul se nu dică ferului: „Dar! 
tu ce te mai bocești atâta? Să-ţi fie chiar rușine! Nu vedi 
cum rabd eu?* — „ie ţi-e lesne a răbda, — răspunse fe- 
rul, — că pe tine te bate un străin, dar pe mine mă bate 
fratele meu, şi se nu ţip?*.... 

Aşa, suntem şi noi someşeni, micuţi proprietari, nu ţi- 
păm, ci răbdăm, fiind siguri: 

Că este sus în cer 
Un Domn, de-a căru-i față, 
Subjugătorii pier! 

Dar' r&bdăm reu şi greu, că pământ avem puţin, și cât 
ar fi, e depărtat de sate ; pășunate nu avem se putem ţinea vite 
multe, 6r' fără vite — economul e fără mâni. Așa stând 
lucrul, noi cei de pe şesul cel frumos al Someşului-mare, 
putem ţinea numai vite puţine. Că, încă iarna am face, ce 
păcatele nostre am face, că băgăm pe iârnă vite puţine, dar' 

a
a
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mai îngândurați suntem decă vine vara, că pe când altă 
lume scapă la largul -- noi trebue se ne băgăm grumadii 
în datorii, şi — de vrem se ne păşuneze vitele, plătim ma- 
velui posesor după fie-care vacă 8 fl. pe vară, 6r pentru 
viţăi de un an 4 fl, şi îndată cea trecut de lan — 8 fl. 
Astfel noi cu văratul vacilor ne mâncăm viţeil! Şi încă de-ar 
trăi bine! Dar” trebue îmbucărite din mână s6ra-dimintţa, 
de voim se fie cât de cât mângăiate. Şi acesta din causa 
comasărilor drepte ce ni s'au făcut! De oi nu mai vorbesc, 
că acelea s'au impuţinat de tot tare, tot din aceea causă. 
Că, cei-ce nu se pot despărţi de ele, dau numai pentru vărat 
75 er. de 6ie, apoi primăvărutul și tomnatul lor, vine plătit 
deosebit. Porcii, pe unele sate din șesul Someșului, au drag 
Dâmne pășunate comunale, lăsate de moșieri din al lor avut, 
că s'au învoil cu ocasiunea comasărei se aibă barem pentru 
porci ceva pășunat, vre-o ripă cât de rea. Dar şi cu acestea-l 
năcaz ; că sub anuinite pretexte rup primarii câte un petec 

„care-i mai bun și-l folosesc ei, ori că pe pășunatul porcilor 
bagă miei şi oi de-ale rnăcelarilor jidani și bieţii porci r&- 
mân prea strimtoraji, din care cause se şi ivese între ei bole 
şi mai în toţi anii pier cu decile şi cu sutele. Aceste și 
altele de soiul acestora, sunt tot. atâta pedeci pentru bieţii 
mici proprietari, din care cause numai cu mare greutate pot 
ținea vite și încă puţine. Er fără vite destule lucrarea câm- 
pului merge greu și anevoe şi nu destul de bine. Dar' aceste 
pedeci deocamdată sunt numai pe şesul nostru cest deschis al 
Someşului, că pe dâlură și gorgane ţinerea, vitelor este mult 
mai ușdră, din care causă și ţin vile mult mai multe, decât 
cești dela şes. 

Altă causă, din care poporul sărăceste vădând cu ochii 
— înţeleg o parte a lui — este: 

9. Luzul în port şi necumpetul în beuturi spirtâse. 

Acestea trebue se pună pe gânduri pe toţi fiii buni ai 
patriei, fără deosebire de naţinonalitate şi confesiune, de 
rang și stare. 

Dar' despre acestea mai la vale, unde vom vorbi despre 
diua, tirgului, 

Acum să întrăm în târgul de vite. Pentru tîrgurile do 
vite au rupt cu ocasiunea comasărei un loc deosebit, la 
capul din sus al Reteagului, sub vil. Inainte de comasare se 
țineau tîrgurile cele mari de vite pe laburile. grofești, cari 
erau chiar în capetele satului, precum sunt și aqi! 6r' în
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dile de mărturie lirgurile de vite erau pe Prund, din sus de 
podul ce este în mijlocul comunei, chiar lângă piaţă. 

Tirgul de vite din anul acesta, care sa ţinut în dilele 
de 7, 8, 9 și 10 Iulie st. n. a fost bine cercetat, cu deose- 
bire oi. porci și vite cornute au fost multe, și multe s'au şi 
vendut, că numai vite cornute s'au vândut peste 1200, ase- 
menea s'au vândut multe oi, berbeci şi porci, cu deosebire 
purcei dela 6 săptămâni până la 6 luni, că la pureei se află 
totă6una mai mulţi cumpărători, decât la porei mari. Un 
purcelaș se năduesce după putinţă se-'și cumpere și cel mai 
sărac om, dar' de porci mari se apropie numai cei groși la 
pungă. 

Se ne uităm o lâcă printre vite și se 'vedem cine ce 
vinde şi ce cumpără ? Boi mari sunt destui, rar vedi înse 
lângă ei vre-un om fălos 'dela şes, ci momârlani dela, dealuri, 
muti de. pe gorgane, cari n'au îmbrăcăminte de 3 fl. dar au 
boi de 3 —4 sute de florini aici în tirg şi vor fi mai având 
şi acasă. Ai nostri de pe şes toţi îs în ci6reci cu șinore şi 
în .cisme 'nereţite, și-n laibăre pline de bumbi și de găurele, 
€er' la vândare scot câte un purcelaș, un viţălue, o văcuţă şi 
când dau la cumpărat, încă cam mânănţălucuri de acestea 
cumpără. Pe acestia rar îi veqi înveluindu-se cu boi de cei 
scumpi, că bagsemă boii se tem de șin6re. 

Precum am dis mai sus, noi la șes cu mare greu putem 
ține vite, cu deosebire boi. Dar' totuşi şi la şes sunt unit 
Gmeni cu stare și cu socotelă, la cari veg! tot soiul de vite 
bune, aceia apoi ţin și boi, cel puţin câte o păreche, dar 
boi scumpi. Un posnaş dela noi “si-a făcut observarea, că: 

La 6menii felegoși 
Veqi boii cei mai frumoși, 
Er' la 6menii făloşi 
Numai purcelași hîroşă ! 

Şi cam așa-'i de fost, 
Dâmne si rău stă calicului sumeţ și fălos! Da-i tre- 

cută, vâcul acesta-'i vâcul fuduliei şi al caliciei! Umblăm 
numai după pod6be și după traii bun, apoi... mai lăsăm 
ceva şi urmașilor nostri, orl ba? Cu aceea nu ne spargem 
capul, noi cesti fuduli. Cu totul altcum dic însă cei înţelepţi, 

„de cari mulțam Dâmne, sunt în fiecare sat barem doi-trei. 
Ei se lasă mai pe jos cu pod6bele, umblă și cu opinci stri- 
cate și cu cidreci cârpiţi, numai se aibă hrană 'n casă și 
se pâtă lăsa câte ceva și 'n urma, lor. 
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Dar se întrăm îc piaţă în diua tirgului. 
Tîrgurile sunt nisce exposiţiuni adevărate. In tirgul de 

vite vedi progresul ori regresul economilor în. crescerea și 
ținerea vitelor. Vite multe, frumâse, de. soiii, bine ţinute, 
arată pe stăpânii harnici și cu minte; vite slabe, prâste, 
rău grijite, arată pe stăpânii slăbănogi. 

Deci se fim cu luare aminte. 
Cum întri în piaţă de treci podul din partea de apus 

a pieţei, vedem câteva cară cu tocile și cuţi. Sunt Gmeni 
din părţile cu pământ steril, unde din bolovani cârcă a sete 
ceva câștig. Caii lor la trăsură sunt mici și slabi, hamuiă 
nodur6se, trăsurile- hodorogite, ei slab ţinuţi, .. . aceste sunt 
semnele stărei lor materiale. Lângă ei câteva cară cu. furci și 
greble, aduse de 6meni din regiuni cu păduri. Se văd a sta 
mai binişor decât aceia cu tocilele lor. — Urmeză vre-o opt 
cară câmpenești pline cu caș şi cu lâni, sunt Români de-ai 
nostri de pe câmpie. Altă-dată erau şi 80—40 de cară de 
pe câmpie cu lâni și cu caș, dar acum abia 1—8. Semn 
răul! Ori că nu mai au lână întrecătâre, ca mai de mult, 
ori că se tem, că nu va ave trecere, De se tem că nu va 
ave trecere, au tot dreptul, că aici locuitorii dealurilor au 
oi şi lână, 6r' ai șesului numai bărbaţii mai portă haine de 
lână, — muierile cele mai multe: 

Sărăcie vânătă 
Cu suman de cânepă! 

Nici nu sunt cașii de adi aşa mari ca cei de acu-s 
10—15 ani. Se vede că și pe câmpie merg Gmenii îndărăt, 
Vite la car& av6u bune, dar' carăle destul de- primitive. — 
Mai în sus dela ei erau 2 căruţe bulgăreşii cu verdeţuri, 
câpă, morcovi. Harnici 6meni Bulgarii acestia, bine hrăniţi 
şi bine-mbrăcaţi și fac parale pe verdeţurile cultivate aci, 
între noi, departe de ţera lor, 6r' noi le cumpărăm, în loc 
se le cultivăm. — Lângă Bulgări sunt câteva cară săsești 
cu e6pă. Cară bune, acoperite frumos cu coperișe de pa- 
pură, ei bine ţinuţi şi îmbrăcaţi în simplul lor port naţional, 
cai buni la trăsuri cu hamuri ca ghiaţa. Acestia încă fac 
bani, ca-şi-când la noi nu s'ar face câpa. Şi bine fac, cine 
nu are-mn cap, se aibă-n — pungă! 

Pe lângă şanţ sunt înșirați Țigani din jurul Bistriţei 
cu seceri, la spatele lor sunt câteva căruţe de Mărgineni 
de-ai nostri din jurul Sibiiului cu brâne și dreve (piepteni 
de pieptenat lâna). Cât le stă de bine în simplul lor port
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naţional, cât de bine se văd a fi hrăniţi! Căruţele şi caii lor încă 
suvt în stare bună, ca și ai Saşilor. 

- Mai cătră mijlocul piaţului, pe şanţ dinaintea prepanaţiei, 
sunt deci de muieri de-ale nâstre cu vechituri: rufe purtate 
o. l6că, dar cari „nu se mai pârtă,* că: ori sunt. cusute 
„ca-n bătrâni“ cu arniciu, ori că sunt de pândă de casă din 
cânepă curată, ori că le-a ajuns ceva lipsă grabnică şi tre- 
-bue se facă bani pe ce pot. Le cumpără cei Ţigani pe preţuri 
de batjocură, pe când multe le-ar mai pute puria ele, se nu 
le dee drumul și în locul lor se-'și facă altele scumpe şi rele, 
de bumbac și de mașină, i 

Chiar în mijlocul tirgului sunt mulţime de șetre înșirate 
astfel, că formeză uliţi largi, fiecare profesiune deosebit. Aici 
vedem Unguri tălpari și ciobotară, Suşi căldărari, strugari, 
funari și butnari, Armeni si 'Tăuţi negustori cu șetrele lor, 
Armence turtăriţe, cu turte şi 'rozol, Sasce cu colaci, Ungu- 
roici cu fripturi de porci, pâne şi vinars; Jidani cu fructe, 
mai în sus Moţi de-ai nostri cu ciubere şi cofe, jidicani 
(Români din districtul Năs&udului) cu scânduri și șindile, 
nemeși din Reteag cu dle și în fine diceni cu vişine şi cireșe. 
Acestia sunt Unguri din Dicea, 6meni harnici, cultivă pomă- 
ritul şi provăd cu pomele lor orașele Cluj, Gherla, Dej şi 
opidele Reteag, Beclan, Năsăud ete. Ore, cum acesti harniel 
muncitori cultivă pomăriţul de fac din el bani, ai nostri nu 
"l-ar putea cultiva, dacă nu în mare, barem în mic, se nu 
ducă dorul pâmelor?! Şi se nu fie nevoiţi a le cumpăra pe 
bant bun, 

Va întreba cineva: Dar' Românii din acest ţinut nu 
scot nimic de vândare? Ba da! Scot bucate, pui, ouă, pur- 
cei și fac bani de cheltuială, dar” acestea sunt lucruri cari 
la cei mai mulţi li-ar trebui în casă, ci trebue se le vândă 
că „n&cadurile-s multe,“ 6âr' bani n'au din ce face. 

Colo, peste drum dela turtăriţe, 6re ce sclipeşte așa 
tare? Of! vase de tinichea, le-a scos spre vândare Petrea 
lui loan Ceteraş, numit altcum „Țărcuţa.“ Etă, întrun tîrg 
de 6meni, un singur industriaş român, și întrun ţinut aprâpe 
curat românese | 

Adecă, ca se dicem, industrie naţională românescă, 
mai vedem colo lângă pepănaţie la câilva Români de pe 
sate: unul are o desagă plină de tocuri de cute, altul nisce 
covăţi, un altul fuse și linguri, altul câteva juguri și lopetți, 

corfe, dar privindu-i mai deaprâpe veqi că nu-'s nici aceia    
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Români, sunt 'Ţigani dela „dealuri,“ numai cât sunt îmbră- 
caţi românesce. Că ţiganii sunt un fel de Gmeni cu minte, 
ei se aclamatisâză lesne, şi-şi însușese și mai lesne datinile, 
limba și portul popsrelor, printre cari se strecâră. Primesc și 
religiunea lor, pe din afară, că în fond: Țiganul tot Ţigan 
rămâne şi-n diua de Pasci. Ţiganii acestia cutreeră satele 
şi tîrgurile cu produsul muncei lor şi-l vând pe bani ori pe 
bucate, ori pe ceva haine slabe, purtate. 

Dar lângă ei stă un om cu o păreche de râte ndue 
de vândare. Acela-'i Român curat dela dealuri. Va se dică: 
întrun târg întreg abiă afli doi industriași români, un rotar 
dela sate şi un pleuar din Reteag. Cum vine Românul acela, 
de-i pleuar, după-ce până ieri alaltăieri numai străinii: Jidani, 
Nemţi şi Unguri pe la orașe erau pleuari? 

„Acest lueru e vrednice se-l scim: Dela Reteag peste 
deal spre apus, este un sat de-i dice Leleşti, la pâlele Ciceu- 
lui. Aci a adus groful Mikes coloni slovaci între anii 1820— 
1830, formând cu puţinii Români împreună o parochie gr. 
cat. Slovacii acestia sunt nisce 6meni harnici, crese vite fru- 
m6se şi cultivâză forte mulţi baraboi, €r' după-ce-și gată 
lucrul câmpului iau sîrmă de legat 6lele și cutreeră satele 
strigând: „Ole legai cu drotu, jupânesă !“ 

Pe calea acesta fac, dar cu deosebire făcâu bani fru- 
moși, până mai ierk alaltăieri, când 6lele de fer s'au ieftinit 
şi au prins a înlocui pe cele de lut spărgăci6se. Acesti Toţi 
drotari au fost chiar subiectul unui poet de al nostru (Boiti), 
care le făcu cântecul: " 

Drot în spate 
Măi fărtate, 
Bâta-n mână și la drum; 
Foie fragă, - 
Mândră. dragă, 
Eu te las, mă duc acum. 

larna vera, 
Umblă ţâra 
Biet ficiorul de drotar 

Ceru-i casa 
Traista masa, 

Cum e dată la drumar..; 

Câte sate 
Depărtate 
Tâte, tote le cale eu, 
Și oraşe, drăgălașe 
Tote, tote le văd eu!..,
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Aşa umblară Ruşii s6u Toţii ăştia cu drot până mai 
amu-'s 20 de ani, când începură a se ieftini vasele de fer, 
când apoi se împuţină venitul lor din legarea 6lelor de pă- 
mânt. Dar' ei, Omeni isteţi, nu mult se gândiră şi prinseră 
a fabrică vase de tinichea și a cutreera cu ele Ardealul, 
Ungaria, Bucovina, dar” cu deosebire Moldova și România. 
Și aveau căutare mare vasele de tinichea. Şi se vădură prea 
puţini la acea muncă bine plătită. Nu lise mai plătea, ca 
ei se o facă şi tot ei se-'și porte marfa-n spate spre vân- 
dare. Ca se putem avea o ie6nă despre venitul curat al mun- 
cei lor, însemn aci date adevărate, cari se pot dovedi. 

Un Rus din Lelești, care s'a dus la Ijiua Crucei în ţeră 
și nu sa întors până la Pasci, a adus 3—4 sute îl. bani 
gata, pe lângă că a trăit în eră el cu 2—3 servitori, cărora 
li-a plătit cost, cuartir și câte 70—80 fl. la unul. 

„Şi de acestia erau mai mulţi. Și decă veniau cu atâta 
potop de ban, cumpărau loc la șes, pe la comunele Mihăești, 
Baja, Reteag și pe aiurea: Și locul fiind atunci ieftin, 6r' ei 
având bani mulți, se umplură de moșii bune la şes, că la 
ei, la Lelesti, e locul slab, delos și puţin. 

- Cam p'atunci, când începea mai bine a se plăti tini- 
cheria-n ţeră, era în Reteag un Petre Pop, ficioraş de vre-o 
15—16 ani, văr bun cu mine. El era cel mai mare între 
fraţi. Tată-seu — Dumnedeu se-l ierte — tocase cu beutura 
şi cu traiul bun o moșie de cele mari cu casă și grădină cu 
tot. Trăia acum cu glota, lui de copii prin cămăruţele creş- 
tinilor pentru cari făcea dile de lucru. 

Un Rus din Lelești chemă pe vărul meu Petre Pop se 
mârgă cu el în ţeră se-i pârte marfa-"n spate, că-i dă pe 
an 60 îl. şi întreţinerea. Şi se duse, și nu veni acasă 2 ani 
de dile, 6r' când veni era plin de bani, că avea dâră d6uă 
sute bune, de nu mai mult. Acum era alt om, nu mai era 
băiatul cel n&căjit de acu-'s doi ani. Și cumperă pe bani 4 
părechi de viței și plăti un vărat şi un iernat pentru ei și. 
merse 6r' în ţeră, ducând cu sine peal doilea frate al seu: 
el se lucre şi frate-seu T6der se-'i pârte marfa. Şi la anul 
veniră plini de bani. Și juncii-i vendu şi-şi cumpără grădină 
în drumul cel mare cu 2 sute bune, care grădină adi e vred- 
nică 8 sute, şi pe grădină făcu casă şi șură și grajd, și i-au 
întrecut bani de și-au luat și câteva pământuri. Și €r' s'a 
dus în ţeră, şi a dus cu sine pe doi fraţi ai sei și pe un 
ficior străin. La câțiva anl își duse pe toți trei fraţii cu el,   
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Ei veniau toţi încăreaţi de bani, că tablele de tinichea erau 
ieftine, 6r' marfa foc de scumpă, ca-ntr'o ţâră fără profe- 
sioniști. Așa, Rușii sau Toţii din Leleşti au întrodus între 
Românii din acest ţinut datina de a merge-n ţâră ca tini- 
cheri. Flăcăul merge întâiii ca servitor, cursar, și are în anul 
întâi 60—80 A şi întreţinerea și în același timp învaţă și 
profesiunea. De aci-'ncolo-i stăpân, el se învață a lucra cu 
tinicheua în acest timp şi are bani cu ce se-și desehidă 
lucrătrea. Atunci duce de aci alţi flăcăi neînvăţaţi, tot cam 
n&mură ori prieteni şi el le plătesce și-i învaţă. 

| Pe astă cale s'au format în satele Reteag, Giurgesci, 
Baţa, Mihăești ș. a. o mulţime de tinicheri, cari an de an 
aduc din România mulţime de bani. | 

Vei voi se scii, bunule cetitor, de se alege ceva din 
banii cei mulți, ori ba? 

Da și bal 
Mai toţi învaţă a agonisi bani, dar puţini sunt care-i 

sciu şi păstra. | 
Dintre câţi umblă-m ţâră cu tinichea, mai bine s'au 

apucat la stare dela noi din Reteag ficiorii Găvrișoei, adecă 
„vărul meu Petre Pop cu 3 fraţi ai lui. El are casă şi gră- 
dină bună, are câteva jugăre de loc bun şi o vacă cu lapte. 
E mult şi atâta, dacă vom lua în socotinţă că de ţatăl seu, 
de Găvrișu popii, nu i-a rămas decât lumea să se ţie. 

Dar putea avea şi mai mult, ci în anii din urmă sa 
dat lenei şi beuturei de vinars, astfel că — de nu s'a luă pe 
s6mă — în câţiva ani se pote măcina tot, ce a adaus. — 
Frate-seu al doilea însă, Toder, are avere la 4-5 mii Îl. 
t6tă eştigată pe bani din țâră, făcuţi pe tinichele; are casă 
în piaţă, în est-an şi-a făcut șură și grajd de pâtră, are vre-o 
10 jugăre de pământ, 4 vaci cu lapte, oi, porci... Şi are 
casă grea, o ciurdă de copii, toţi bine hrănitţi și îmbrăcați. 
— Frate-seu ce-i după el, Nucu, încă are casă în drumul 
cel mare, grajd şi șură de cărămidă, 2 vaci cu lapte și 2 
juninci scumpe și câteva jugăre de loc. — Cel mai mic frate 
dintre ei, George, ca mai tinăr, acuma prinde a-și înciripa 
câte ceva, Şi-a cumpărat o grădină în drumul cel mare cu: 
4 sute fl. şi-a făcut pe ea o căsuţă ca un păhărel. Și — se 
nu uităm — dela părinţi au rămas acesti 4 fraţi pe drumuri. 

Tot din Reteag s'au apucat din nimica la ceva stări-. 
cică Petre Ceteraș poreclit Țărcuţa, pe care -lam vădut cu 
vase de pleu în tirg; apoi Nucu Moroșan a Nebunului ș. a. 

5
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Acest din urmă remasese de părinţi cu 2 fraţi şi 2 su- 
roră. Părinţii lor nu avuseră nimic în t6tă vi6ţa, nici chiar 
casă proprie. Trăiau din lucrul mânilor cum puteau. Acum 
şepte ani era Nucu acesta slugă la mine. Cât fu anul de 
mare toi aceea mi-o spunea, că îndată-ce scapă de miliţie, 

„merge el prin ţ6ră cu pleuri. Şi s'a ţinut de vorbă. La dus 
Petre 'Ţărcuţa ca colportor (cursor) slugă şi la doi ani a ve- 
nit cu 2 sute fl. și şi-a cumpărat un petec de grădină, apoi 
a mers el ca stăpân ducând cu sine pe un frate şi 2 ficiori 
străini. La doi ani când sa întors a adus 400 bune, bani 
uscați şi şi-a făcut casă și iau mai rămas ca o sută fl., ce 
i-a dat împrumut. De aci putem vedea că tinicheria-i fârte 
bine plătită în eră, fac mulţi bani cu ea și — cine-i scie 
și păstra — se alege cu ceva. Dar' — Dâmne! Cei mai mulţi 
pradă banul chiar atât de lesne, precum îl și câștigă. Merg 
în eră, lucră, fac bani, apoi beau şi mâncă bine de când 
vin acasă, sunt grași și frumoși, dar' de abia au bani de cale. 

Aci încă, se potrivesce disa sf. scriptură: „De n'a zidi 
Domnul casa bunătăţilor, înzădar ne ostenim!* De n'a sci 
omul cruța, pote lucra până i-ar eşi ochii, că cu nimic s'alege'! 

Aci se stăm o I6că-n loc: Ne tot aruncă veneticii, că 
noi Românii suntem răi patrioți. 

Dar' vădu-i şperlă se-i văd, unde trebue mai mare pa- 
triotism decât: neavând nimica la sufletul tău, se slujesel pe 
Împăratul, apoi se mergi din era ta în alte ţări, acolo se 
aduni bani şi se vii cu ei în satul unde te-ai născut și de 
care numai mormintele părinţilor te legă, aci se cumperi 
dela vrun beţiv o fărimă de loc, se-ţi faci pe el casă şi se 
te înscrii ca plătitor de dare aci, apoi se te însori ca se ai 
copii care se slugâscă pe Împăratul şi se dee şi ei dare, 
singur... singur pentru mormintele părinţilor! Ar&taţi-mi, 
nesocotiţilor, un popor mai patriotice ca al nostru, că vă dau 
toi ce am pe mine, bată-vă Sâmbetele se vă bată! 

Sau acesti flăcăi, cari merg în eră numai cu ce e pe 
ei, n'ar putea a se așeza acolo, între fraţii de o limbă şi de 
o lege? Sau nu le-ar fi mai comod de purtat profesiunea de 
tinichieri acolo şi a nu se întrece în veci pe aci, se plă- 
tescă dările în bani și în sânge ? Ba ar putea dacă ar fi Ji- 
dani, ori Țigani, a căror devisă este: „Acolo mi-e patria, 
unde-i mai bine!“ 

Dar' Românul nu face așa! EI e legat de petecul acela 
de pământ unde zac osămintele părinţilor lui, chiar de au 
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fost aceia Gmenii cei mai prăpădiţi. Merge unde merge — 

— acolo vine; în bine și în rău, el nu se departă de satul 
lui, cu tâte nevoile ce-'s împreunate de acel sat, numai să 
se scie aprâpe de mormântul părinţilor lui. Acest lusru ar 

trebui se-l- cun6scă şi recunâscă toţi cei-ce au vorba patrio- 
tism numai pe buze, 6r' inima le este legată de gheșefturi. 

Dar se lăsăm aceste, se mergem se mai vedem ce-i 
prin tîrg! 

La şetrele Sascelor cu colac şi rozole e plin de tine- 

reţ, ficiori şi fete; la șetrele Armencelor cu turte şi cu rozole 

e tot aşa; la șetrele sfârnăriţelor cu pâne albă, friptură şi 

vinars, 6r' e plin de lume, bărbaţi şi mueri, „trăesc o ţiră şi 
bine.“ Pe la şetrele ciobotarilor e plin de lume, cu deosebire 
tineret. Mai slab sunt căutate opineile, ca-şi-când nu opinca 
ar fi talpa ţărei! La măsarii sași cu lăqi de mir6să încă-i 
îmbulzâlă, semn că se gată multe fete de măritat! numai 
cât „măritatu“ ascâptă „luat“. Căldărarii și butnarii nu prea 

au cumpărători. Er apoi între şetrele Slovacilor e tirg întreg. 

Se stăm o l6că aci. 0 muiere arată cu degetul pe rudă sus: 
" Domnule, cu cât îi năframa aia? - 

— Acea nâgră cu pene galbine? 
— Al 
— Aceea-i scumpă, că-i de păr. 
— Noa ado 'neâce, so văd. 
— E un zlot bun. 
— Dar cea-de lângă ea? 
— Cea cu pene roșii e 1 fl. 50 cr. că-i marfă dom- 

nescă, - 
— En ado... Se mi-o dai cu 1 fl 20 cr. 

— Şi eu o cumpăr dela d-ta cu 1 îl. 90 cr., numai 
adă-mi una, dâră vedi că-i cu pene de mătasă. 

— Apoi cum o dai? 
— Am dis preţul din urmă, 1 f. 50 cr. 
— Ce laşi de acolo? 
— 5 grițari. 
— Ba o piţulă. 
— Fie, se nu dici că-s om rău, 

Privesc şi eu la năframă, o pipăiii, e vrednică 40—50 
cr., dar 1 fi. 40 cr.? Nici-când! — A vândut muerea o găină 
şi vre-o 4—5 pui şi a dat banii pe o riză. Ori că a vândut 
2 mierţe de mălaiii și merge acasă cu o riză şi cu 2-3 
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turte. Și fără tOte aceste putea fi dacă... dacă... dacă... 
nu ar fi fudulia aia, mânce-o pustia de fudulie, ori dacă ar 
seci tîrgui, 

Văded la 6menii nostri atâta nepricepere întru a cum- 
păra și vădând pe ce nemicuri dau banii cei câscigați cu 
atâtea sudori, m'am disgustat de a umbla prin târg, cu tâte 
că atâtea aș fi mai vădut, cât umpleam teancuri de hârtie, 
de ași fi stat a le scrie pe tâte, care ar fi fost vrednice de 
scris. Spre încheiere dic tuturor celor-ce vor ceti aceste şire : 

Cruţaţi banul, ca se nu-i duceţi dorul! 

  

Despre măiestrii. 

Sa vorbit în mai multe rinduri şi în mai multe locuri 
despre măiestrii. Semn că sunt vrednice de tâtă luarea aminte, 
că altcum nu se vorbia nici nu se scria atâta despre ele. 
Nu fie deci lucru cu supărare, dacă 6r' voi vorbi despre ele, 
că despre lucrurile bune, cu mare drag vă vorbesc. 

Fiecare din bunii cetitori sciu că a fost pe la oraşe. 
Acolo a vădut palatele -cele mari câte cu d6u, trei, chiar 
cu patru rînduri de ferestri. În ele sunt multe familii şi, din 
jos, în faţa de cătră drum, sunt prăvălii de-'ţi iau vederea 
cu strălucirea, lor. Ce ai crede, bunule cetitor, a cui vor fi 
acele palate minunate? Sunt doră a domnilor ce şed în ele? 
Ba nul! Mai tote sunt ale măiestrilor sîrguincioși! Unul şi-a 
făcuto cu acul, lucrând la vesiminte ca croitor ori ca co- 
jocar ; altul şi-a făcut'o cu ciocanul, lucrând în făurie ; altul 
cu barda — cioplind la lemne. Numai rar vedi în oraşe vre-o 
casă de celea mari și frumâse făcută de vre-un domn cu 
plată, de vre-un amploiat. Ei, ce-i drept, şed în ele, dar' 
plătesc chirie pentru ele la măiestrul cel sîrguineios ce cio- 
plește colo întrun șopru oră ciocăneşte într'o făurişte la raar- 
ginea orașului. Şi, Dâmne, mult potop de bâni au băgat 
măiestril în palatele acelea, și toţi banii aceia i-au adunat 
cu țirăita, lucrând bărbătesce de deminâţa până sera, Dar' 
acum şi folos au de acelea palate. Că, fiind mari, cu muite 
încăperi frumâse şi bine întocmite, șed în ele multe familii 
de domni ori de măiestri, cari nu au casele lor. Și dela  
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fiecare familie le întră în fiecare primă a lunei câte o fru- 

m6să sumă de bani. Pentru o singură odăiţă cu o culină 

mică lângă ea trag câte 20—30 de corâne pe lună, adecă pe 

an câte 940-—360 corâne. Şi câte chiliuţe de acelea sunt 
întrun palat așa mare! 

Şi dacă măiestrul a îmbătrânit, de nu mai p6te munci, 

își lasă lucrătârea la vre-un ficior ori la vre-un ginere şi el 

se mută în palatul lui, cuprinde 2—3 odăi ce-i sunt de lipsă, 

&r' pentru celelalte-i vin bani gata, bani albi pentru dile 

negre, când nu pâte munci. Aceia-'i sunt pensiunea. Pensiune 

cinstită şi bogată, după care nu trebue se umble cu inștănţii. 

Dar” viile cele frumâse şi pometurile cele ca raiul, -ce 
Je vedem pe lângă orașe, a cui sunt? D6ră a domnilor ce 

trag plată dela împărăție ? de unde? Sunt și ele ale măies- 

“rilor, și câmpul cel larg și ciurda cea de vaci frumâse e a 

lor. Scurt: Tâtă bogăţia orașelor este în mâna 'harnicilor 

meseriaşi, cari lucră și cruţă, nu umblă peste săptămână 
îmbuibaţi fără lucru dintro uliţă într'alta, dintro ospătărie 
întralta, ci-'și văd de lucru. Duminecă însă și în sărbători 

sunt mai domni decât domnii cei cu plăţi mari. Atunci îi 

veci la biserică, gătaţi frumos ca nisce advocaţă, cu inele de 

aur pe. degete, cu ciasornice de aur în buzunar. După ameqi 

îi veqi la preumblare cu soțiile lor, ori la un păhar de bere 

cu prietenii, ori la casină (la casa unde se cetesc gazetele). 

Acolo își petrece în mod cinstit, €r' dacă trece sărbătorea 

apucă uneltele în mână și lucră bărbătesce, până vine altă, 

sărbătâre. Numai sâra după cină stă câte un cias de-și ce- 

tesce gazeta înainte de culcare; nu se culcă până nu vede 
el că ce-i în lume! 

Frumâsă și cinstită și îmbelșugată e vieţa măiestrilor 
dela oraşe, care sunt harnici și cruţători! 

Dar' şi la sate. Numai se ne uităm bine la măiestrii 

harnici şi cruțătoră și vom vedea că duc o vieţă forte plăcută 

si fără lipsuri, 
E drept că măiestrii dela sate nu lucră numai pentru 

bani, ca cei dela orașe. Că 6menii nostri nu totd6una au 

banu-n mână. Dar” datori nici ei nu rămân. Ei se plătesc - 

de. măiestrit -lor cu ce -le-a dat Dumnedeu: cu bucate, cu 

gile de lucru cu palma, ori cu carul, ori eu plugul si — când 

le vine bine — și cu bani gata. Dar bani face. ceea-ce dă 

țăranul nostru măiestrului seu. Că bucatele bani le pote face 

măiestrul, de nu are lipsă se le mănce, ori că îngrașe porci
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cu ele; lemnele ce le capătă pentru lucru — nu trebue se le cumpere din piaţă, dilele de lucru îi cruţă banul din pungă. Deci, fie la Oraș, fie la sat, măiestriile sunt cinstite și căutate şi bine răsplătite, numai cât măiestrii să se înveţe a și cruța ceea-ce câștigă. Că, ori că măiestru, orl că eco- nom, ori că, amploiat (domn cu plată), de n'a sci cruța, cu nimic se alege din 16tă munca lui, 
Va dice cineva: „De ce ne ceteraţi atâta despre mă- iestrii? D6ră măiestrie este plugăritul 1* 
Așa e. Plugăritul este măiestria cea mai cinstită și mai sânătâsă din t6te măiestriile. Numai cât altu-'i n&cazul: Plu- gar pe s6ma lui pâte fi numai cel-ce are moși6ra lui, căsuţa lui și vituţele lui. Dacă credem că putem lăsa la fiecare copil barem câteva jugăre de pământ și casă şi 2 vaci, atunci trecă ducă-se, să-l ţinem la economie, numai se o înveţe bine și se fie cruțător, că pâte trăi de peo di pe alta. Dar, dacă eu am de tot numai 3 jugăre de loc şi am 5 copii, atunci de urde amarul le-oiu face lor părţi se pâtă trăi? Ore, nu aș lucra mai înțelepțește dacă din acei 5 copii aș face pe unul cojocar, pe altul lăcătar, pe altul faur, pe altul rotar, și numai pe unul se-'] țin la economie ? La. cei-ce nu le pot da moșie, se le dau câte-o măiestrie bună, din care se potă trăi orl la sat, ori la Oraș. 
Deci! dacă Dqeu ne-a daţ copii, noi se vedem a le asigura mod de susținere, ca din lipsa de mijlâce de traiă se nu devină nisce 6meni nefericiţi, care se ne blasteme și în grâpă, ori să se facă nisce stricați, cât tot dintro tem- niţă într'alta se umble. N'aţi văqut, că şi pas&rea-'și învaţă puii a sbura și a-și căuta hrană, ca se nu flămendescă ? lan se stăm strimb și se judecăm drept: Ne învăţăm noi unul fiecare copiii a-'şi căuta hrana? Facem noi fiecare pen. tru copiii nostri, barem cât iace o pasăre pentru puii ei? Nu mai încape nici o îndoială, că avem dea ne mișca mai altcum, nu tot ca până acum; avem se căutăm urmașilor» nostri mod de susținere, avem se le dăm mijlocul cu care se pâtă trăi. Că e prea dureros se vedem copil mulţi şi hrană puţină, dar e Şi mai dureros când vedem copii mulţi şi hrană nici de leac. 

Mulţi din 6menii noșirii au rămas, s'au din vina lor, sau din vitrejiile timpurilor, cu puţin pământ, &r' copii —- dela Dqeu sfântul — au destui. „. Bine, fac bieţii de ei ce fac și-i crese până-i scot din penele cele rele, apoi îi dau 
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ca sluguţă, ca argaţi, pe la unii şi pe la alții, unde mâncă 
și pâne şi mai învaţă și ceva rînduială, dar' de multe-ori 
mâncă mai multă bătaie și învață mai multe rele, umblând 
pe cel câmp cu ortaci răi şi stricaţi. Rogu-vă se cugetăm, 
ce se alege cu tîmpul din astfel de copii? In casul cel mai 
bun se aleg din ei slugi harnice, 6r' dacă crese mari de se 
leagă de lume, devin dileri, cari trăesc din lucrul mânilor, 
muncind în brazdă străină. Şi apoi, în brazdă străină muncesc 
ei de primăvâra până tâmna, în dilele bune de lucru, dar' 
iarna şi în dile ploi6se rar capătă ceva de lucru, deci rar au ceva: 
câscig. Astfel fiind lucrul. harnic se fie dilerul şi cruțător, de pâte 
agonisi pentru fiăcare qi câte un bruş de mămăligă, mai ales 
după-ce îl umplu odată copii, Dar' am dis, că numai în casul cel 
mai bun se aleg din copii săraci, cari de micuţi au fost îrimişi în 
slugit, astfel de omenie ; de regulă es din ei 6meni și mai slabi, și 
cu mai puţină ispravă, de cum au fost părinţii lor. Că învaţă | 
de mici fumatul și beutul de vinars; fumatul îl înveţă umblând 
pe câmp dela copii mai mari, 6r beutul de vinars îl înveţă dela, 
stăpâni. Că adi nu-i ca odată, se muncescă 6menii noștri fără 
vinars și fără tăbae Er stăpânul, aducând încasă vinars pentru 
el și pentru lucrători, de nu dă şi la slugă, acela umple 
satul de vorbă că-i trage mâncarea. Deci stăpânul, decât 
să-și audă împutări, mai bine dă și sluguţei câte un păhărel, 
că dă şi la copii lui, „se nu descrescă.“ Așa se învaţă a, 
fuma tutun și a bea vinars, 6r” dâcă trece anul îȘI caută 
alt stăpân şi stăpânul alt slugă: fiă-care crede c'a da de 
ceva mai bun. 

Și trec ani, şi copilul e om, dar nu om de muncă ȘI 
de agonisit, ci un om stricat, fumător și beutor. Multă din 
copil îndată-ce tree de 14—15 ani nu-i mai bagă nimeni 
slugi, că au luat năravul de a fura pe ce pot pune mâna, 
numai se aibă tutun și vinars Incuibat odată și acest nărav 
în ei, atunci sunt perduţi. Slugi nu-i bagă nimeni, că le-a 
eşit veste slabă; la lucru nu-i duce nimeni, că ori nu sciu, 
ori și cât biată ar sei, nu pot, sunt slăbiţi de tutunul și de 
vinarsul cu care s'au obicinuit din prea fragedă tinereţe. Deci 
sunt fiinţele cele mai nefericite din lume. Lucru nu capătă, 
gura .cere de mâncare, deci trebue se fure. Şi fură aqi și fură 
mâne, până-l prind. Atunci bătăi, temnițe, și vai de capul lor. 

Dar” eare părinte ar fi atât de împetrit, cât să se uite 
cu ochii cum gendarinii bat şi-i batjocorese copilul, fără se-i 
pote ajuta, fără să-l pâte scăpa ? Deci se vaietă, se bat cu
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pumnii peste cap, își blastămă ciâsul în care s'au născut, 
și tOte, chiar tâte îndădar. Atunci dar” cei de făcut? 

Ce-i de făcut? Se asigurăm copiilor pâne cinstită, se 
le asigurăm mod de esistenţă, se le asigurăm mijl6ce de traiiă, 
se nu-i lăsăm în lume goli și flămânqi cu mânile și cu pi- 
ci6rele legate, de n'au încătrău se mișca Că legat de mâni 
și de pici6re este omul care nu-i în stare să-şi câscige mijlâcele 
de traiti. Se-i învăţăm măiestrii, că măiestria-i plug de aur. 

„_„ Dar 6re ce măiestrii se dăm copiilor nostrii? Cari sunt 
mai bune? La acesta întrebare putem respunde numai aşa: 
Aceea-i bun, ce ne place. De vom sili pe copil la o măiestrie 
care nu-i place, puţin spor va face în ea. Se scim însă că 
copilul nu s'a hotări de sine pentru nici o măiestrie. de nu-l 
v'om capaciia, nu-l v'om face se înțelegă rostul măiestriilor, 

„Că e mai ușor „a bate lela“ pe cele uliţe fără nică un rost, 
decât a sta locului binişor Și a lucra câte ceva; e mai uşor 
a sări gardurile şi a bate pomii, decât a fi ascultător de 
măiestru. Dar, trebue capacitați copiii, trebue se-i facem se 
ne înțelâgă, că așa nu o se ese la crengă verde, nu o se 
devină 6meni harnici de a da piept cu nevoile și greutăţile 
lumei. scurt; că nu vor avea mâncare și îmbrăcăminte, nică 
cinste între 6meni. 

De sine se înțelege, că astfel de vorbe socotite, temei- 
nice, nu poţi vorbi cu băieţi prea tineri, cari încă nu te 
înțeleg. Deci, până-ii. copilul în anii de a umbla în şc6la 
dilnică, nu numai nu-l oprim, dar ne dăm sirguinţa, ca se 
înveţe bine a, ceti, scrie, computa și celelalte învățături ce 
se propun în șcâlă Din când în când vom vorbi şi cu în- 
văţătorul şi-l vom ruga se nu lese după copil, ci se fie cu 
asprimă părinţâscă faţă de el. Serile și în sărbători îl vom 
pune se ne cetescă din cărţile lui de ședlă, cu deosebire din 
Legendar, bucăţi în care se vorbesce despre măiestrii. Aci 
le vom atragea, luare aminte, le vom spune despre -deosebitele 
măiestrii şi-i vom împrieteni cu cugetul de a se face măiestri. 
Ca, se-i scim însă împrieteni cu acest cuget, trebue ca noi 
mai ântâiă se fim lămuriți. 

Aci o mică abatere dela vorbă, care înse ne-a face se 
înțelegem preţul măiestriilor: 

Dice că într'o închis6re grea ajunsese un om tinăr pe 
mai mulţi ani. Odată merse împăratul de căută acea închis6re, 
se vadă el cu ochii lui ce fel de osândiţi sunt, câţi sunt, şi 
care din ce pricină a ajuns acolo. 
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Când veni la chiliuta unde sta tinărul legat în lanţuri, 
cu faţa bugedă, cu ochiă păiengeniţi, îl lovi o milă nespusă 
pe „bunul împărat şi voi se scie din fir în păr pricina pentru 
care robesce acel om tinăr. Deci îl întrebă: 

— De ce esci tu aici, ce ai făcut? 
— Mau prins gendarmii, eram flămând și am vrut 

se tur o pâne dela brutar (pâner) şi el m'a zărit și ma: 
înhățat. Eu, ca se scap de el, l-am lovit odată cu amândoi 

pumnii în mdlele capului, cât odată a cădut grămadă la 
picidrele mele şi cum era omul slab și bătrân, a şi murit de 
loc. Pe mine m'au prins gendarmiă și m'a osîndit judecătoria 
la dece ani de robie, pentru morte de om, cu t6te-că eu 
nași fi voit s&-l omor. 

— Şi îţi pare rău, de ceea-ce ai făcut? 
— Dar cum foc se nu-mi pară rău, că numai atunci 

ce bătaie am mâncat, de mă mir că n'am murit; d'apoi 
de atunci, câte ghiolduri din pumni și din patul puscei, câtă . 
fâme, cât năeaz.., 

— Cât mai ai de stat acd? 
— Mai am şepte ani, că numai de trei ant-sunt aci. 
— Şi de-i ajunge se scapi, ce-i face? 
— Ce-oiii face! Ecă m'oiii arunca într'o apă, ori m'oită 

spândura, că din ce trăi n'am, de voii cerca se fur, er 
m'or prinde și m'or aduce aci. 

— D'apoi n'ai tu vre-o măiestrie, nu scil lucra ceva? 
— Nu! 
— Până erai la părinţi, ce făceai? 
— ME jucam, până fui de vre-o 10 ani, apoi mă băgă 

tata, slugă la un Jidan de umblaii la eai. Acolo mă învățaii 
beutor și fumător In urmă mi-a eşit numele şi nimenea 
nu mă& ţinea, umblam de ici până colo, mai  tăiam 
pentru o bucată de pâne, mai duceam un vas de apă 
pentru altă bucată, şi așa umblam zdrenţos și flămând până 
cădui aci. . 

— Tată-to mai trăesce? 
— Ba! 
— Dar mumă-ta ? 
— Nică! 
— Ce-a r&maș de ei? 
— Eu și dâu& surori. 
-— Dar ceva avere ? 
— Nimie | 
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Acum sciă împăratul tot ce voia se scie, deci dise tinerului așa: Ce cred! tu, care măestrie este cea mai slabă ? Tinărul cugetă o leacă apoi răspunse: „Eu cred, că mai slabă măiestrie n'are nimeni ca cei ce fac acele, că mult trebue se pilescă la ele și sunt du de un bănuţ. 
— Așa va fi, r&spunsă împăratul, și eu totuși vreau să-ți arăt că şi din acea măiestrie p6te trăi omul cinstit. 
Şi împăratul porunci numai decât și aruncară lanţurile de pe tinăr şi-i dise; „De aqi încoio tu nu mai esci rob. Vei merge cu carte dela mine la fabrica de ace. Acolo vei căpăta mâncare, îmbrăcăminte și casă caldă și vei face ce ţi-a porunci mai marele fabricei. Peste un an de dile se vii cu el înaintea mea,“ 
Trecu anul și mai marele fabricei merse înaintea împăra- tului şi cu el era un om tinăr, frumos, și bine îmbrăcat. 
— Ce rugare aveţi la mine? întrebă împăratul, care cuprins fiind cu multe de tote, ca un împărat, uitase de întemplarea cu tinărul din închisâre. Dar mai -marele fab- ricei îi răspunse: - 
— Am venit la porunca Măriei Tale, Adi e anul de când am primit în fabrica mea pe tinărul ăsta ce eşise din robie. 
Impăratul nu-și credea ochilor, nu-i venea se crâqă că acesta e tin&rul cel bugea de acu-'i anul. 
— Tu esci cela ce nu sciai nici o măiestrie? 
— Eu, Măria Ta! 
—. Ei — dise împăratul, întorcându-se spre măiestru, — cum te laudi cu noul ucenic? 
— Tare bine, Măria Ta; n'am nici un lucrător mai harnic şi mai cu minte decât el. Ce vede odată, tot ia în cap; ce-i spun odată — nu mai trebue seii spun a dâua- Gră. De se portă tot așa, în 2 ani de dile va fi în stare se pârte din mintea lui ori-ce fabrică de ace. 
Imp&ratul se bucură forte și le dise: „Bucurie mare mi-aţi făcut cu spusele vâstre. De voiii trăi și eu și voi, pe de aqi în doi ani se veniţi 6r' la mine.« 
Timpul trece repede pentru omul muncitor. Dqeu a dat de şi împăratul trăi pâne-ce trecură cei doi ani și veni mai marele fabricei cu ucenicul după el înaintea Măriei Sale. Acum nu-i uitase și cum îi v&du întrând îi întrebă: 
— Ce veste-mi aduceţi? 
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Bună, Măria Ta, tare bună veste. Tinărul a învăţat în 
acesti trei ani măiestria mea atât de bine, de o scie ca și mine. Și acum, fiind eu om greu și cam bolnăvicios, 
vreau să-l las se o pârte el mai departe. Il iau ginere în 
casă. Aibă numai atâta noroc la fabricarea de ace, cât am 
avut eu. - 

Împăratul se bucură mult de audul acestor vorbe şi 
hotărî ca şi copii lui se învă&ţe fiă-care câte o măiestrie. ȘI 
au învățat. Şi din minuta aceea ori ce copil de craiii şi de împărat trebue se înveţe câte o măiestrie, ca se dee pildă 
mulțimei poporului că măiestriile nu sunt rușin6se, dar' sunt fOrte cinstite de toți Gmenii cei cu minte. 

„__ Având copilul vîrsta recerută, 19 până la 14 ani și avend cunoșeinţă de carte, baremi cât a învăţat în șcâlă 
sătescă, ceti, serie şi calcula, îi căutăm un loc, un măiestru, 
un stăpân. Cu acela ne înţelegem, statorim adecă condiţiunile, 
pe lângă cari el ne-ar învăţa copilul. Cât tîmp să stee copilul 
la el ca învățăcel (ucenic)? Avem noi să dăm ceva, măiestrului, bună-6ră haine la copil, ceva bani pentru învăţătură, ori ba ? Cam de comun obiceiul până acum era așa, că lăsam copilul la măiestru 4 ani de dile. În acest tîmp măiestrul îl învaţa 
și-i da și costul 6r' vestmintele trebuncise le dau părinţii. 
În tîmpul mai nou sa schimbat în unele locuri, că adecă 
măiestrii primesc învăţăceii numai pe 3 ani, dar' apoi părinţii au să dee pe an 100 cor. pentru cost şi cuartir și tot părinţii îi dau și schimburi și alte vestminte. Lege nu este, care să sîlâscă pe măiestru la unele condiţii, dar' nu-i lege nici care ar sili pe părinţi. Înțelegerea o fac ei între ei, părinţii cu 
măiestrii, dar” apoi înţelegerea aceea trebue făcută şi în scris; să face adecă contract la antistia comunală, şi contractul vine subscris de petorul (solgăbirăul). De acel contract apoi 
irebue să se ţină fiecare, 

S& se scie însă că măiestrul nu are drept s5 folosâscă 
pe învățăcel la lucruri de acelea ce nu se ţin de măiestrie, d. e. la legănat de copii, la purtarea copiilor în braţe, la, adus de bostan de pe câmp, la curăţitul grajdului, la tăiat de lemne, la dus la mâră Ș. a., ci are să-l înveţe să lucre la măiestria ce o are. Dar pentru aceea, copilul care-i bine crescut de acasă, mai dă stăpânilor ajutor şi la lucruri de acestea mărunte, ce alteum nu sar ținea de măiestrie, 

Măiestrul are dreptul să dee drumul la învățăcel numai decât, dacă: 1. învățăcelul e dovedit prin fapte, că fură ori 
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strică marfa, ori uneltele stăpânului cu voia; 2. dacă nu 
voește să lucre la măiestria ce o are stăpânul; 3. dacă s'ar 
încerca să bată, ori ar chiar bate pe stăpân ori pe careva 
dih membrii familiei lui; 4. dacă ar fi bolnav de vre-o bâlă 
lipici6să ori scârnavă, care-ţi face grâţă. — Părintele ori 
tulorul pote scâte copilul dela măiestru numai decât 
dacă: 1. măiesteul îl îndemnă pe ucenic la vr'un fapt nemo- 
ral, or la ceva ce oprește legea; furt, aprindere, defăimarea 
altor persâne; 2. dacă măiestrul îl bate r&u, adecă peste 
“măsură, de-l face tot vânăt și plin de sânge; 3. dacă măiestria 
cutare nu-i sufere la copil, îl face bolnăvicios; 4. dacă se 
dovedește că măiestrul e om nemoral, dela care ucenicul ar 
învăța mai mult rău decât bine 

„Cu 15 gile după înştiinţare să desface contractul din 
partea mânestrului, dacă: 1. vede că învăţăcelul nu are cap 
pentru măiestria aceea; 2. dacă ucenieul ar fi bolnav mai 
mult de două luni de dile; 3. dacă măiestrul se lasă de 
a-și mai purta măiestria. 

Cu 15 gile dela înştiinţare pot părinţii ori tutorul uce- 
micului rupe contractul, dacă: |. gazda nu-şi împlineşte 
datoriaţa la care sa legat prin contract; 2. dacă măiestrul 
se mută în altă comună; 3. dacă înveţăcelul vrea să trâcă la 
altă măiestrie; 4. dacă măiestrul și-ar întrerupe purtarea 
măiestriei, fie din causă de bâlă, fie din sărăcie ori alte casuri 

Desfacerea unui contract trebue înștiințată preturei, ca 
s8 o noteze la protocol. 

Dacă ucemeul a fost pricina desfacerei contractului, ori 
că trece la altă măiestrie, atunci părinţii ori tutorul lui 
trebue să plătescă măiestrului  tâtă plata de învăţătură câtă 
cade pe întreg timpul (adecă pe toţi anii cât ar fi trebuit să 
stee la învăţătură) și pe lângă acâstă încă pe un jumătate 
de an. Dacă însă mâiestrul a fost pricina desfacerei contrac- 
tului, trebue cel puţin să supârte el spesele (cheltuelile) care 
le va avea ucenicul băgându-se la alt măiestru la învățătură. 

Despre deosebitele măiestrii, 

Pentru trebuinţele nâstre dela sate și dela opide (oră- 
șele) avem mai mare lipsă de următorii măiestri: bărdaşi, 
rotari, fauri, butmari, argăsitori, pălărieri, hornari, căldărari, 
lăcătari, pardositori, curelari, croitori, tinichieri, măsari, ciobo- 
tari, cojocari, funari, grădinari, stupari şi viieri. 

-
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S5 ne dăm sâmă pe rînd de aceste meserii, apoi să 
vedem meseriile cari se pârtă mai mult pe sema orășenilor 
dela oraşele mari. Ă - 

DBărdaşi (dulgheri) avem destui în- fiecare sat, dar' mai 
toţi sunt de ceia ce au furat măiestria, &r' nu au înv&ţatu-o 
anume dela măiestri cum se cade. La cei mai mulţi din 
acesti bărdași le dice poporul „strică lemne“. Și în adevăr 
așa și este. Puţini sunt cum ar trebui se fie ; cei mai mulţi 
din: lemne bune, fac nisce case şi nisce șuri și grajduri, de 
te prinde mila de lemnele stricate şi de cheltuiala, stăpânu- 
lui, ce a lăsat se i-se strice acele lemne. Dacă, la lemnele 
acelea bune ar fi fost bărdași iscusiţi, cari se scie și eroi 
lemnul şi face o lecuţă de plan, scotea din. ele nisee casă ca 
nisce păhărele și nisce şuri în grajduri cum se cuvine. Dar' 
bărdașii noștri, cei mai mulți, pe lângă ce nu-și învăţară şi 
deci nu-și sciu măiestria cum ar trebui, mai au si alt nărav 
r&u, sunt beutori, cioplesc în nescire, încheie lemnele în ne- 
pricepere, croesc încăperile cu capul plin, și când e alcătu- 
iala gata, oră că-'i prea scundă, ori e pusă prea. jos, ori nu-'i 

„loc între ferestri, ori că trebue mutaţi uștiorii ușilor, ori tre- 
bue mai adaus vr'un rînd-d6uă de şindile la partea din jos 
a coperișului, şi tot n&eazuri peste n&casuri. Apoi, dâr se 
aleg meșterii cu ceva, fiind că au stricat atâta potop de lemne 
scumpe ? De unde? Dâră nu înzădar sunt urmașii lui Leo- 
nat din Longobarda, care se hrănia cu barda! Lucrâză cu 
anul și nu mai veqi la ei banul. Nici nu-l poți vedea, că-l 
scot cu ţirăita și-l dau pe vinars și pe tăbac. | 

V&dend poporul nostru pe astfel de bărdaşi, nu se prea 
îmbulzesce a-'și face copiii meşteri de lemn. : 

Dar' iubiţi cetitori, acestia nu sunt bărdași, fără sunt 
meşteri strică. Du-te la oraș de vreai se vedi bărdași ca băr- 
dașii. Vedi cum îţi cioplese și încheie aceia lemnele. Şi dacă 
copilul tău are atragere de inimă la bărdăşit, îl dă la oraș 
se înveţe acel lueru, , 

„Apoi după 3—4 ani când s'a întârce acasă ca măiestru 
deplin învăţat, vei vedea lucrurile ce el le face şi folosul lui şi 
al satului ce va avea din măiestria lui. Pe Leonaţii de adi îi 
va folosi el ea dileri, și pâte vor avea și ei mai mare folos 
de munca lor și vor și învăţa ceva. Câte așa un bărdaș în- 
văţat ar putea trăi ca banul mai în fiecare sat? Dar câţi 
avem, rogu-vă ? Și ar fi bine se avem. Că, lucru ar avea destul, 
că Omenii se înmulţesc şi cu ei se înmulţese și lipsele. Apoi,
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bărdașul are lipsă de puţine unelte : d6uă s&curi, una lată, și o bardă, ferestrău mare și mie, câteva, copeii, o teslă, o securice mică, câteva dalte și sfredele. 
Tâte uneltele cu care ÎȘI începe măiestria le pote cum- ptra cu 10—15 A. Apoi lucrâză tot în aerul cel bun afară, Şi e plătit lucru bărdașilor. Se lucre numai ca calfă şi are 4 corâne pe di, dar! pâte face și mai mult. E dacă ese odată ca măiestru priceput, și este păstrător, își pâte face avere frumâsă, după-cum vedem că au mulţi bărdaşi dela oraşe. Se recere însă ca copilul care se aplică la bărdășit se fie. bine desvoltat, căci bărdașii au de ridicat lemne grele. Alteum, de este sânătos și bine nutrit, prin muncă se înte- resce. Asemenea, copilul ce voim a-] aplica la bărdăşit, nu-i iertat se fie cu defecte corporale, se aibă ochi buni, se audă bine, se nu fie schilav la vr'un picior, s'au la vre-o mână, Că nevădând bine, nu pote ciopli cum se cuvine, greu fiind la audit — pâte se cadă vre-o bârnă pe el, că n'aude vijeitura ei; chilav find — nu p6te purta greutăţile nici a lucra cum se cade. 

Venitul cel mai bun îl au bărdaşii de primăveră până tâmna târdiu; peste iarnă cam încetă munca lor pe-afară. Dar' și atunci pot căpăta lucru : la făcut de doge și de șlipuri prin pădurile cele mari, la construirea de stative (resboie) și alte lucruri cari le pot face ședând sub scut ori chiar în casă. Și poporul nostru are mare talent pentru bărdășit, că vedem că fără a fi învăţat undeva omenesce, numai furându-l și face de multe-ori lucruri minunate ; dar' de l-ar fi învăţat anumit, ce lucruri ar face? 
2. Roldria. Rotari avem pe satele n6stre, numai cât nu destui și nu destul de bine pricepuţi la măiestria lor. Las că şi ei, ca şi bărdaşii, cei mai mulţi își fură măiestria, nu O învâţă cum sar cuveni, la măiestrii pricepuţi. Şi dacă totuşi vedem că fac lucruri bunișore, aceea este de a se mulţumi numai talentului cu care este înzestrat poporul nostru peniru ori-ce de soiii măiestrie. De aci vine și aceea, că mulţ băr- daşi ce numai furară măiestria, fac lucruri de pun pe om în uimire; tot așa şi rotarii. Dar dacă aceste talente s'ar fi cultivat, atunci făceau lucruri și mai bune, şi mai frumâse, şi li-se plăteau mult mai bine, 
Rotăria încă o învaţă 3—4 ani. Când ese dela stăpân de-i calfă, pote face ușor 3—4 cor6ne pe qi. Ori de deschide lucrăt6rea sa întrun loe ceși cevași potrivit, atunci face și
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mai mult. Că economii nostrii au lipsă de multe unelte eșite din mâna rotarului ; carul, plugul, grapa, jugul, sunt eşite din mâna lui. Aceste se strică minteni-minteni. și rotarul are ce lucra la ele și are din ce trăi, EI și are de lucru tot mereu, iarna ca și vara. Deci ar trebui se ne gândim una și bună și se ne facem în fiecare sat barem câte un rotar harnic, care se fie în stare a face cară și căruță chiar după- cum vedem că le fac rotarii de prin oraşe. E drept că rotarul are lipsă de ceva prindere de bani, când își începe mă- iestria, ca să-și cumpere unelte, lemne de spiţe, butuci, osii, suluri, obede, ș. a. Că el fără lemn bine uscat nu pâte lucra bine și frumos, Dar nici nu-i silit se încâpă numai decât măiestria pe socoteala lui, îndată ce a eșit dela stăpân. Lucră ca calfă 2—3 any pe la alți măiestri, merge prin alte oraşe şi (ări, îşi câşcigă cunoscinţe mai largi și bani cu cari se înc6pă măiestria. - 
3. Păurăria. Unde este un rotar, trebue se fie și un faur; măiestria unuia, întregesce pe a celuialalt, Noi, ce se vă spuu, vedeţi d-vâstră bine, prin cele mai multe sate nu avem " fauri, Rar, ici-edlea, în timpul din urmă au prins a se aședa câte un faur- mai cum se cade pe sate. Şi le merge bine faurilor, că dau numai cu ciocanul și capătă banul. Și cu tote acestea în multe sate mai numai 'Țiganii sunt fauriă nostri, ba, pe unele locuri nici nu die că merg la; faurul, ci die că merg la Țiganul. Şi de dici cătră 6menii nostri se-și dee copiii la făurie, îţi respund : „Doră nu mi-ioiu face Tigani !* Dar aşa nu-"i bine ! Trebue se seim odată pentru totdâuna, că tâte măestriile sunt cinstite, numai se le pârte omul cu cinste şi cu omenie, după-ce odată le-a învăţat cu temeiti. Că, numai se bă- găm bine de sâmă, dacă este un faur ceşi cevasi bunișor (ori şi alt măiestru), fie el aședat chiar în sătuţul cel mai mic, este căutat de tâtă împrejurimea, are tot mereu ce lucra și nu duce lipsă de nimic, nici nu se pâte văieta că-i trece timpul greu. Dar 6răsi vedem, fauri (ori alţi măiestri) aşedaţi în sate fruntaşe (ori chiar și la orașe) că stau fără lucru, nu-i cârcă nimenea și duc lipse mari. Şi re din ce pricină? Ori că nu şi-au învăţat bine măiestria, ori că nu stau de lucru cum sar cuveni, pOrtă pe 6meni cu vorba, dar' nu stau de muncă se gate lucrurile ce le-au primit şi care au făgăduit că le vor găta. Er' de unii măiestri se fe- resc Omenii, fiind-că sunt dosnică, înjură, bagă vină la câte tote. Mai tare înse se feresc Gmenii de măiestrii beţivi și mincinoși. 

$
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De aceea, dacă cineva vrea se- fie măiestru căutat, 
trebue se-și înveţe măiestria forte bine, apoi se nu fie beţiv, 
se stee de lucru și se nu pârte lumea cu minciuna. 

E dureros că despre măiestrii dela sate a eșit dicala : 
„Unde mai vedi meșter nemincinos? Las că n'o fi pe tot 
locul așa, dar totuși e un semn că mulță dintre ei așa sunt. 

De voim a, ne face copiii fauri, trebue mai întâi se-i * 
dăm la ședlă până vor fi de 13—14 ani; mai tineri nu-i 
leriat să se primâscă,. Că făurăria-"i lucru greu, şi de am pune 
copilul prea tinăr şi. prea slab la ea, s'ar strica. Loc de învăţătură 
se le căutăm la, măiestri harnici, cari își pricep măiestria bine și 
sunt căutaţi, că măiestrii căutaţi e semn că-s tot atât de cinstiţi. 
pe cât sunt măestri de buni. Dela măiestru are se înveţe copilul nu 
numai măestria de a lucra, dar și măiestria de a cruța Şi 
de a se purta cu 6menii, şi măiestria de a sei folosi timpul 
cum se cuvine. La măiestru nereligios se nu ne dăm copiii, 
că de acolo și ei vor eșşi nereligioși, şi nimic mai nefericit 
decât omul nereligios. Cât se pâte se dăm copiii la măiestri 
de Român se înveţe, ca se rămână tot în limba și în legea 
lor de străbună. De rece sa vădut cu multă durere sufle- 
tescă, cum unii copii buni au fost daţi la măiestri străini, 
şi după-ce au eşit dela învățătură, li-se părea, lucru de rușine 
a se numi Români, li-se părea lucru de jos a vorbi româ- 
nesce şi a se căsători cu fete de Român. Îndată-ce au îm- 
brăcat frumosele haine de măiestru, s'au înstrăinat cu totul 
de neamul lui. Și numai când au dat de vre-un ntcaz, nu- 
mai atunci și-au mai făcut cruce şi au dis „Tatăl nostru“ în 
limba mamei lui, și numai atunci s'a mai pomenit că-i Român. 

Dar nu prea avem măiestri de Româv, la cară se așe- 
dăm pe toți copiii nostri. Deci cercăm la măiestri străini, 
dar' numai la, cei cu fiica lui Ddeu, dela cari se fim siguri 
că copiii nostri numai bine pot învăţa. 

Ajuns odată copilul gata cu învăţătura, ajuns de a fi 
bărbat de 24—25 ani, așede-se locului în sătuţul lui, căsă- 
torâscă-se cu o fată cinstită de neamul lui și încâpă a lucra 
bine și dela inimă, că Gmenil 'l-or îmbulzi cu lucrul. Și — 
de va fi şi de cruţător, pe cât va fi de harnic, îi va cresce 
averea și cinstea vădend cu ochii. 

Apoi fiind aci vorba de fauri, rar e satul unde n'ar 
putea trăi cinstit un faur bun. Că adi trăim în vecul când 
fără fer am fi aprâpe de perire. Uneltele n6stre de munca 
câmpului mai t6te sunt de fer. Și fauri buni avem atât de
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rari! Er fauri de Român mai nu avem. S8 mergem de-a lun- gul și de-a latul Ardealul, Bănatul, Maramurăsul, Crișurile, Săla- giul, Sătmarul, Bucovina, ba chiar şi România, și ne vom mira: că trebue să treci prin câteva sate până-ce dăm de un faur de Român. Prin cele mai multe sate aflăm câte un biet Ţigan n&căjit, care și-a învăţat mesteșugul dela tată-seu, câte era meșter mare, că scia face și zale, 6r' copiii îs meșteri buni, că lucră fără cărbuni ; ici-c6lea dăm de câte un faur străin, beutor și mincinos. Deci fauri de Român, fauri buni și harnici, -muncitori Şi cruţători se avem în fie- care sat; atunci agonisita nâstră va merge în mânile lor, €r' noi vom fi făloși că lucrăm la, meșieri de-ai nostri, cari nu ne hulesc și înjură, nu ne pOrtă cu minciuni, ci ne lu- creză cum se cade. 

Făurăria-i bună și pentru aceea, că ea umblă iarna- vara; în fie ce timp are căutare. Faurul are pururea, ce lucra: primăvara face pluguri, toemesce și ascute pe cele vechi, înferecă cară, poteovesce cai și boi, și câte şi mai „câte. Și până tmna târziu tot așa merge. Iarna face și as- cuţesce săcuri, când n'are lucru anumit — face potcâve, ca se aibă pururea gata de-a îndemână pe când le sosesce cineva, cu vite de potcovit; face pluguri se aibă gata pe primăvară, 
Unelte trebuese mai multișore decât bărdaşului și decât rotarului, dar” şi-le cumpără pe rînd, 6r' unele și-le face și el. E de lipsă însă ca faurul să se aşede la un loc, cât se fie de-a indemână la tot satul. Apoi e de lipsă ca faurul se aibă ceva prindere, când începe măiestria, ca baremi de 20—30 corone se-și potă cumpera fer şi se nu fie silita alerga minteni-minteni în boltiţă după câte un chilo de fer. Din toţi măiestrii, mai curând se înavuţese faurii, cari au noroc şi minte, 

4. Butnăria. De mergem ori la ce tîrg mare, vedem câteva cară mari încărcate cu buţi şi cu buclane, şi — de multe- ori — nici nu se începe tirgul bine și ele sunt trecute, suni vândute. Și se vând cu preţuri bune, căte 4—6—8—10—12 cordne una! Şi de vom computa lemnul din ele, vom afla că acela nu face nici a 5-a parte. a preţului ce dăm pe o bute ori pe un butoii ; adecă, patru, din cină părți, rămân butnarului pentru lucru. Şi nu-i mirare că au așa mare irecere, că şi la casa cea mai săracă sunt de lipsă câteva buţi şi buclane: peniru varză, pentru oţăt și pe unele locuri 
G*
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pentru murătâre (slatină). Er' butnari sunt atât de puţini. 
Mai numai pe la orașe vedem butnari de dai Dâmne, pe sate 
suntem buni bucuroși de aflăm câte unul care se bată cer- 
curile ce se rup; 6r' de este atât de priceput, cât se pâtă 
pune o bute la olaltă, după-ce s'a desfăcut de cătră olaltă 
din pricina uscăciunei — atunci trece de butnar forte 
procopsit. 

Fiind lucrul așa, şi fiindcă vase de acestea trebuesc 
forte multe, la cei avuţi ca și la cei săraci, ar face bine 
dacă cât de mulţi copii de-ai nostri ar învăţa acesta măiestrie 
frumâsă şi bine plătită. Butnarii află de lucru și pe la berării 
şi pe la alte fabrice, deci până se adune bani ca să-și poiă 
deschide luerătârea, află de lucru destul, şi încă fârte bine plătit. 

La butnar nu se recer multe unelte, cam cu 10—15 
cor6ne şi-le pâte cumpăra t6te, dar' se recere ceva capital, 
barerai de 100—200 corâne, când începe măiestria. Că el 
are lipsă de lemne alese și bine uscate ; el are lipsă de 
doge. Lucrurile lui sunt mai bine căutate cam dela mijocul 
verei până în postul Crăciunului. Atunci se trec ca piperul. 
Că-'i vin atâtea reparaturi: de pus o d6gă-dâus, de rătezaţ 
nisce gardini, de pus la olaltă vase desfăcute, de pus funduri la 
vase desfundate, de cercuit ș. a. Tte acestea-i aduc tot 
mereu câte ceva. Er' de când prind prunele a pica, de le 
adună 6menii pentru vinars, şi până t6mna târzii, ce și-a 
pus și cea mai săracă babă curechiul în bute — butnarul 
tot bagă bani în pungă pentru munca lui cea cinstită. Peste 
an când nu-i vine lucru străin, face dâge și le pune la uscat. 
Deci, bine ar fi dacă baremi în satele mai mari am avea 
câte un butnar iscusit. Dar' și în sătuţele cele mai mici ar 
putea trăi câte unul cât de bine, numai se fie muncitor Şi 
cruţător. 

Aşadar: Se ne gândim la acestă măiestrie cinstită şi 
se ne aplicăm capii la ea, se nu lăsăm ca tot străinii se 
adune banii cei mulţi pentru vase, cu atât mai vîrtos, că 
chiar noi Românii suntem aşedaţi pe locurile cele mai avute 
de lemne, tot de prin ţinuturi locuite de Români își due 
străinii la oraşe lemnul cel bun pe preţuri mici, și ni-l venă 
n6uă, ca vase, cu preţuri forte bune. 

5. Dubălăria (argăsitoria), tăbăcăria. Poporul nostru dela 
sate portă în dilele de lucru — ba cei mai în adevăr cu 
minte şi în dile de sărbătâre —o încălțăminte ușoră, bună,
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85 
practică, numite opincă. De aci a și venit dicala, că „opinca-i talpa ţărei “ Dar minunea minunilor! Acestă încălțăminte trebue se şi-o cumpere ţăranul nostru din șatră, dela negustori ori dela dubălari străini, i 

Mai de mult își argăsiati țăranii nostri singur pieile trebuinci6se pentru opinci. E drept, că în mod forte primitiv : 
le uscau întinse pe faţa casei presărate cu cenușe, apoi le tăia, le presărau cu cenuşe şi le frecau cu toporiștea săcurei 
până mergea tot părul de pe ele (de aci a rămas dicala: 
la ras cu toporiştea săcurei). După aceea le argăsiau. Dar - 
cum făceau argăsâla ? Despoiaii pe bieţii arini de sc6rţă, 
scOrţa, o ferbeau și în zama aceea roşie băgau opineile. După 
uscare le îngurgau și era bine. Incet pe încetul însă a eșit din datină acest mod de argăsire, care adi numai rar se 
mai vede pe la munţi ori prin cele gorgane. Adi lumea s'a 
fudulit și lenevit, nică slugile nu ţi-ar purta opinci de acelea, 
numai de cele de șatră. Drept este că au eșit și unele or- 
dinaţiuni, că 6menii folosâu pentru opinci și piei de vite 
crepate; mai este drept și aceea, că adi sunt mari accisele 
pentru ftăiatul de carne, Gmenii nu mai cutâză a se însoţi 
ca mai de mult la câte o vită de hopşe, a cărei carne se o mânânce, 6r' pielea să o împartă de opinci, dar' și aceea e 
drept, că opincile se scumpesc pe di ce merge. Deci ar fi 
timpul ca se ne apucăm a învăţa măiestria acesta, care se numesce dubălirit sau tdibiăcării. Se puneţi numai sema, dubălării nici nu deschid șetrele până-i cruce amâqă-di, şi colo la 1—2 ciasuri după am6qă-qi ei merg acasă cu căruțele 
g6le, mai ales t6mna, iarna, și primăvara. Că, ori-cât sar 
frământa cineva, dar' opinci trebue mai multe decât ciobote, că opincari-s mai mulți în ţâră. Fără opinci nu pâte nici muncitorul care ar avea modru se porte tot ciobote, că iarna 
la pădure îl ia sărsăilă de frig în ele. Afară de aceea opin- 
ca-i mult mai uşoră și mai ieftină decât ciobota. Dubălăria încă se înveţă în 3—4 ani. Când îşi deschide cineva lucră- 
torea, are se bage de sâmă să se așede în apropierea apei. 
Unelte-"i trebuese puţine, dar îi trebuesc bani cu cară se cum- 
pere piei, scârţă de stejari ș, a. m&runţușuri pentru argăsit. 
Dar și folos aduce dubălăritul. Intre cei mai avuli măiestri sunt dubălarii, ori în ce oraş vei merge. De ce dar n'am vedea se ne crescem cât de mulţi dubălari ? Ian se cercăm, şi vom vedea că-i bine. 

6. Ciobotăria. Pe qi ce merge ne fudulim tot mai tare. Opinea nu ne prea îndestulesce, mult de o purtăm în qile
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de lucru, dar' în sărbători toţi suntem în ciobote, ba chiar și în păpuci. Ei bine! Cine are din ce-şi cumpăra ciobote și păpuci, fără-ca prin aceea casa să-i rabde fâme și fără- ca să iee bani împrumut, pârte-le sânătos. Lumea, merge înainte, spre bine ori spre rău, dar' ea nu stă locului. Cu lumea mergem Şi noi, ne mai împistrim portul, mai lăsăm din vechile şi. bunele obiceiuri, ne mai fudulim. Tâte ar trece cum ar trece, dacă am ținea semă de un lucru: De ne schimbăm portul, ne învăţăm şi a-] face, oră îl cumpărăm pe bani gata? Și banii din ce-'i facem? Pe ce și cui îi dăm? Înţeleg să purtăm haine bune şi frumse, dar” nu înțeleg de ce să nu ne învăţăm și a le face? Înţeleg că plugarul nu-și pâie face t6te lucrurile și tote hainele de cară are lipsă, că nu i-ar ajunge nici vremea; dar nu înțeleg de ce să dăm noi tâtă agonosita n6stră tot străinilor, pentru lucruri ce nu ni-le putem face: nu înțeleg de ce să nu ne facem măiestri din copiii nostri și din fraţii nostri, ca munea n6stră să mârgă la ei, și a lor muncă să vină la noi. Acestea nu le înţeleg și nu le voit înțelege în veci. S8 mergem odată la biserică într'o comună mică numai de 60 de fumuri, Acolo vom vedea în diua de Pasci ori la altă sărbătâre mare cel mai puţinel 200 părechi ae ciobote mari şi mici. Să dicem, că una cu alta e părechea numai cu 6 corâne și 6tă în picidrele sătenilor dintr'un sat mic sunt 1200 corâne. Să dicem, că pielea din acele încălţăminte face chiar 600 corâne și totuși rămân 600 corâne în punga celor-ce au făcut acele încălțăminte. Ore, cu acele 600 corâne, bani uscați, nu ar putea trăi la sat un om cinstit, un ciobotar harnie și cruțător? Ba ar trăi ca banul! Și uitați-vă, dragii mei, avem comune, nu de 60 de fumuri, dar avem şi de 100 și de 200 de fumuri şi nu-i nici un ciobotar în ele; oră și de este, este ceva cârpaciă jidan ori alt nem, dar' nu-i Român. Și așa nu-i bine. Noi nu suntem folosiţi, 6r' munca nâstră merge la străini, pe când mulți fii şi frați de-ai nostri îngl6dă în lipsuri. Ore n'ar fi mai bine ca la acei fii şi fraţi ai nostri să le dăm în mână acestă măiestrie bună, ciobotăria? Ba ar fi fârte bine ca în fiecare sat, tot la 860 de fumuri să fie câte un ciobotar harnic, Român şi creștin bun, care să lucreze omenesce. Atunci munca nostră ar merge la ei şi pe ei i-am avea tot în mijlocul nostru îndestuliți și fericiți. Să învăţăm dar! pe copiii nostri acestă măiestrie bună, care are căutare vara; ca, şi iarna,
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În 3—4 ani se pote învăţa. Pentru purtarea ei are lipsă de puţine unelte şi de vre-o doi bănișori, care și-i pâte face ca calfă, în 3 4 ani după-ce ese dela învăţătură, Atunci „apoi să-i însurăm cu fete de-ale nâstre şi să-i aședăm în mijlocul nostru. Făcând așa, vom vedea cum vor luă străinit pachetu-n spate și vor merge dela noi câte ile au crescut. Dar” de nu vom face așa, străinii tot mai mult s'or folosi de nepriceperea, n6siră şi ni-or stârce tot, ce biată agonisim cu crunte sudori. | 
7. Cojocăria. era n6stră-i cum dice dicala: >Din Sân- Mihaiă până-n Sân-Georgii și de-i uita haina căldurâsă acasă, dar din Sân-Georgiii până la Sân-Mihaiii se nu o uiţi !« Adecă, noi avem lipsă și vara de unele haine căldurose, că serile și nopțile sunt răcorose. Cu deosebire pieptarul cel de miel e bine s&l avem tot cu noi, că muncim tâtă diua, asudăm, €r' sera venind cătră casă ne săgâtă prin șele de nu-i la noi pieptarul; dar! de-i la noi -— nu scim de astfel de săgetături. 
Pieptarul, cojocul și căciula sunt nedespărțite de 6menii nostri jumătate vicța. Ba în unele locuri au și copii cei de șcâlă cojocele, pe lângă că fără. pieptar nu se lasă nici cea mai s&racă babă, că nu pote fără el. 
Aceste haine, atât de trebuincidse n6uă, încă trebue se ni-le facă străinii. Și nici nu m'ar prinde mirarea nici de asta, decă materia din care ele sunt făcute, s'ar aduce din țeri străine peste mări și peste țări. Dar' ele sunt făcute din piele de miel şi de sie. Și noi vindem câlea pe la Ispas miei vii cu câte 4—6 corâne părachea. pe la cei Jidani și Armeni, și ei ne vând ndu& carnea cu chila și din piei fac căciuli și pieptare. Din o piele de miel face o căciulă și ni-o vinde cu 3—4, ba chiar şi cu 6 corâne. Er, de fac pieptare, ne vend pieptarul cu câte 4—10) corâne. Acum se judecăm profitul lor și perderea nâstră? Dar de ce folos? Că amuțim de le scim! 
Ar fi deci de dorit ca în fiecare sat se avem cojocarii nostri. In unele comune fruntașe de-ale nâstre îi și avem și ne fac cinste cu măiestria lor, €r' lor își fac folos. Dar nu-i destul că-i avem în unele comune, ar trebui s€ nu lipsescă nici din una. Ci apoi se și fie cojocari bine învățați în mă- iestria lor, Gmeni. cari se scie și lucra de-nou, nu numai cârpoci, Astfel de &meni sar putea înavuți de minune. Că ei, înpreună cu dubălarii, ar fi bine se țină si dreptul de a tăia
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vite. Pe acestă cale vitele de prisos sar tăia în comună, 
carnea sar trece la Gmenii nostri cu prețuri cumpătate, pieile 
ar rămânea ieftine la argăsitorii şi cojocarii nostri, cari ar 
face din ele tot pentru noi vestminte. Atunci banul ar merge 
r6tă dela ei la noi şi dela noi la ei. Dar aşa cum stăm adi, 
noi nu putem ajunge la crângă verde. Trebue negreșit se 
ne facem cojocarii nostrii. Şi nu-i cel lucru mare. Chiar 
acesta este lucrul cel mai ușor, că acum avem — har Dom- 
nului — mulţi cojocari români fârte buni în părţile Bistriţei, 
Năstudului, Rodnei, Orăștiei, Sebeșului, şi cu deosebire în 
Sibiu, “Săliște, Brașov, Lugoș, Caransebeș, Timiş6ra și jurul 
acestor orașe. Dar' nu avem destui în țeră, Deci, acestia 
ce sunt, se fie drept învățători la copii nostri, cât în 3—4 
ani se nu fie un unic sat românesc lipsit de cojocarul seu 
de. român. 

Cojocăritul încă se înveță în 3—4 ani. După-ce ese 
înv&țăcelul, de-i calfă, are numai decât 4—8 corâne pe săp- 
temână și vipt și cuartir. După cât e apoi de harnic, aşa-i 
cresce şi plata. După 2-38 ani de praxă, cât lucreză pe la 
alți măiestri, pâte începe măiestria. In acel timp și-a adunat 
și ceva bani de piei, €r' uneltele lui sunt cele mai ieftine: 
numai ale croitorului dâră sunt atât de ieftine ca ale cojo- 
carului: un degetar, forfeci, câteva ace, butea cu argăşeala 
şi scâunul unde argăsesce .pieile după-ce odată-'s uscate. 
Tâte uneltele şi-le pâte face cu câteva corâne. Dar are 
lipsă chiar la început baremi de 40—60 corâne se cumpere 
piei; cu cât mai multe, cu atât mai bine. Apoi, aședat în 
sat, căsătorit cu o fată cinstită, numai harnic şi cruțător de-a 
fi, se pâte nu numai susținea cinstit, dar pâte face Şi avere. 

„ Că lucrurile ce el le face sunt fârte căutate și bine plătite, 
Apoi se ne aducem aminte, că poporul nostru are lipsă de 
d6ut rînduri de astfel de vestminte: de purtat, cari sunt 
mai simple şi mai ieftine, și de sărbători, cari sunt mai 
frumâse şi mai scumpe. Vedem, că sunt căciuli cu 2 corâne, 
dar' sunt şi cu 6—16 corâne una, apoi pieptare sunt cu 3 
corâne, dar sunt şi cu 10—16 corâne unul, cojâce putem 
cumpăra şi cu 8—10 corâne, dar' de voim se fie în adevăr 
frumose, le plătim și cu 50—60—80 corâne unul. Aci plătim 
numai munca, hărnicia cojocariului, 

Deci, se nu fie sat cât de mic, care se nu-'și aibă 
cojocarul seu de român!
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8. Păldrieria. Pălăriile le portă nu numai bărbații, dar” și 
femeile pe unele locuri. Er pălăriile de paie sunt atât de 
răspândite, cât în altă casă, vara, afli şi câte 5—8 pălării, 
ba și mai multe. Acestea încă le cumprăm, €r paiele de 
grâu, s&cară, orz și alac, cari sunt cele mai bune pentru 
pălării, se fac gunoi. Avem, ce e drept, mare lipsă de gunoi, 
dar un snop-doi de paie tot am putea folosi şi la împletit 
de pălării. Sașii aşa fac. Iarna, când nau ce mai face în 
sările cele lungi, împletesc la pălării de paie, până stau 
femeile cu furca. Er' noi dăm pe paie de | ban și pe aţă 
de 2 bani câte 30—80 bani. Așa, vedi bine, că nu putem 
merge înainte, Ar fi bine, ca fiecare membru al familiei se 
aibă gata în primăveră baremi câte 3—4 râte de împletituri 
de paie, ca muierile numai se le cose, când cere trebuinţa. 
Pe astă cale ar rămânea la fiecare familie cel puțin 4 corâne 
în pungă. Dar ar rămânea și mai mult, că unde sunt 5—6 
copii în familie, aceia strică pe vară şi câte 3—4 pălării și 
de-a da pe o- pălăriuță numai 20 bani, fac pentru un copil 
60—80 bani, €r' pentru 6 copii fac 3 corâne 60 până la 4 
corne 80 bani. Dar' la ceialalți membri ai familiei câte 
pălării le mai trebue? Putem deci dice, că o familie, una 
cu alta luată, dă numai pe pălării de paie câte 6 corâne pe 
an; deci de sunt în sat numai 60 familii, perde acel sat 
360 corâne pentru paie de 10—12 corâne. Așadar satul 
acela perde numai din nescirnță cel mai puțin 340 corâne, 
Dar' dece sate, o sută, o miie de sat, cât pierd, numai 
fiindcă nu se deprind la acest lucru -ușor și folositor, la 
acest lucru, care nu ni-ar răpi chiar nimic timpul menit 
pentru alte afaceri? Ar fi deci de dorit, ca numai decât să se 

pună în lucrare facerea pălăriilor de paie. Inceputul îl pot 
face învățătârele, dela cari vor înveța învățătorii, €r' ei vor 
învăța tineretul, în Grele de seră ori în orele șcâlei de 
repetiţie. Pe astă cale, întrun an, mult în doi, nici un 
Român n'ar mai da bani și pe paielc cari el le aruncă ca ceva 
nefolositor. Ba muierile sărace ar putea căpăta câte ceva dela 
cele avute pentru astfel de împletituri, Cele bogate le-ar 
da bucuros paiele trebuinci6se și le-ar da câte o legăturiță 
de făină, câte o ulcică de lapte ș. a. Astfel banii celor cu 
stare n'ar merge tot la jidani, €r muierile sărace n'ar fi 
nevoite se ducă. lipse atât de mari, și n'ar fi nevoite să 

„cersescă. Cugetaţi bine, şi-ţi vedea că am drept. 
Precum cumpărăm pălăriile de pate, așa cumpărăm şi 

cele de păr, numai cât mai scumpe. Pălărieri de român mai
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nu avem. Astfel banul nostru întră tot în punga străinilor şi pentru pălării ca și pentru tot de ce avem lipsă. Ar fi deci. timpul se ne desghețăm odată, se ne deschidem ochii și se vedem că așa nu-i bine. In comunele mai mărișore ar putea trăi cât de cinstit un pălărier. De ar lucra numai atâta, cât trebue: satului lui, și încă ar putea trâi. Dar ar putea lucra și mai mult, se mergă la tirguri cu pălării de vândare, „cum vedem că umblă alți măiestri. Er legea îndreptățesce 
pe fiecare măiestru care are certificatul de îndustrie, să-și pâtă desface marfa în ori-ce piață din patrie (M. E. și C. 4038/1888). Ba în tirgurile de ţeră nici nu e de lipsă se ar&tăm certificat (M. E. C. 837.774/1894). 

Măiestria acesta încă nu este cea măiestrie grea, dar chiar grea se fie, Românul s'a dovedit că are cap și de mă- iestriile cele mai grele. Se. pote învăța în 3—4 ani cu de- scvirșire. Invăţată odată, calfa își capătă lucru pe la măiestri cu stare și în 2—3 ani se face desăvirșit în ca și-și face și ceva bani cu ce se încâpă a lucra pe socotela lui. In comune mai măriș6re s'ar putea Susținea cinstit câte un 
pălărier. 

9. Hornăria (coşăria). Am audit de multe-ori pe câte o muiere dicend: Ore ce mame-'s și acelea, care își lasă co- piii de se fac hornari (coșari) ?* Firesce, că au dis din ne- pricepere, nu au sciut ce die. Că, drept este că peste săp- tmână hornarii sunt negri de funingine, încât sunt spaima copiilor mici dela, sate, cari fug de ei ca de dracul. Dar ean se-i vedi Dumineca şi în sărbători, că nu-i poți deosebi din domnii cei mari. Şi e lesne de priceput cum de-i vedi Dumineca atât de frumos gătiţi. Ei peste săptămână portă hainele măiestriei lor: cidreci de piele ori de pănură şi nu- mai în fund și la genunchi peteciţi cu piele, o căciulă nâgră de funingine, un mânecar tot ca ci6recii, și nisce păpuci nu prea buni. Dar' cu aceste vestminte cruţă pe cele bune, cât numai rar au lipsă se dee banii pe haine. Și bani fac me- rau; și mai mulţi vor face, că hârnele se înmulțesc pe di ce merge. Ce cugeţi, pentru un curăţit de horn capătă 40 bani, 6r' pentru ţevile din casă, pe cât sunt de multe 20—40 bani, și el acâstă lucrare o face în câteva minute. Că pâte curăți pe di 50 de coșuri (hornun). Er după articlul de lege din 1879 $. 141 art. XL,, tâte coșurile (hornurile) sunt de a se curăţi prin hornari, cari sunt răspundători pentru lucrul lor. Şi după ordinaţiunile mai nue se fac din ce în ce mai
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multe hornură de cărămidă și pe sate, astfel încât tot la 3-4 sate ar avea ce lucra mai tot mereu un hornar. Şi ieftine ce sunt uneltele cu-care lucră el: o mătură de 2 bani, o răzușe de fer, ce "i-o pote face ori-ce faur pentru câţiva bani (10—20 bani) şi un pămătuz, care și-l face el din sîrmă (drot) împletită în O și la capăt împletite anumite fire de ierburi tari. Tâte uneltele nu-'] suie la 4 corâne. Şi cu aceste unelte, el face qi de di, cel mai puţinel 4 corâne. Apoi tot umblă, dela o comună la alta fluerând, €r' în ceo- mune dela o -casă la alta. E bună profesiune coșăritul. Aduce mult venit şi se p6te învăţa, lesne. Deci, baremi în comunele mai mari, se ne crescem câte un hornar, şi vom vedea că n'am greșit; vom avea și noi omul nostru. la în- demână, și va avea și el mijlâce de traii cu îmbelșugare,. La. orașe, unii hornari sunt fârte avuţi. Și averile și-le-au făcut numai din măiestria lor. 
10. Căldărdria. Căldarea este un vas, care nu pote lipsi dela nici o familie. Ba, cei avuţi, au lipsă de mai multe căldări, Că le trebue o căldărușă acasă pentru facerea mă- măligei, altă căldărușă la ciobani la câmp, tot spre acel scop, apoi căldări de fert jintita, căldări de pârluit schim- burile, căldări de fert mierea de prune (lictarul) şi -căldări de fert vinarsul. Putem dice, că un econom cu ceva prin- dere mai bunișcră, are și câte 5 căldări. Er un sat de 100 de familii, se  dicem că are numai 200 de căldări mari și mici, și se dicem că o căldare una cu alta face numai 6 corGne și 6tă că satul acela are numai în căldări băgaţi 1200 corGne. Arama din ele se facă chiar 600 corâne și alte 600 corGne tot rămân măiestrului pentru lucrul lui. Pe lângă acesta ar mai fi se computăm și banii cei mulţi ce-'i face cu repararea căldărilor. Că ele stând tot pe foc, se găurese dela o vreme. Petecul cel mai mic face o corână. E bine, acestea - le. scim. Și mai scim 'un lucru: că adecă noi Ro- mânii avem fârte puţini căldărari, numai la cele oraşe: Ti- miș6ra, Arad, Caransebeș, Lugoj, şi dâră câte unul-doi prin Sibiiu şi Braşov. Dar la sate, nici poveste! Ba nici în opide și la comunele mai mari nu avem . căldărari. Tâtă munca n6stră trebue se mârgă, și pe căldări, ca şi pe câte tote, tot în pungă străină. Așa, vedi bine, nu-'i nici o mirare dacă noi nu înaintăm în avere. 

Ar fi timpul se ne gândim și la acest ram de industrie, se nu-l dispreţuim, se nu ne uităm la aceea că vedem ici- colea Țigani ambulanți ce se ocupă cu căldărăritul, nu! De
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vor înveţa copiii nostri căldărăritul ori făuritul, ori hornă- ritul, pentru aceea nu vor fi ei Ţigani, ci tot Români vor 
rămânea, numai cât vor prinde stare, avere şi cinste. Că 
sciți dicala aceea: ,Ce-'i în lume mai de cinste 9* 
„Banul și omul cu minte 1“ 

Măiestrii cuminte sunt Gmeni bănoși și cinstiți de tâtă lumea. Deci la măiestrii cu copiii! Chiar și cel-ce are moşie buniș6ră se-și dee câte un copil-doi la măiestrii, 6 cel-ee nare moșie — păcătuesce de nu lasă fiilor sei câte o pro- 
fesiune, câte o măiestrie, 

11. Lăcătăria. Trăim în lumea maşinelor. Drum de fer brăzdează ţara în lung şi-n lat și merge până la capătul lumei. Mașinele își ridică hornurile lor mai sus decât turnul bisericei nu numai pe la orașe, dar' și pe la sate. 
Acestea t6te se pârtă de mașinisti, 6r' maşinistii se fac din lăcătari. Multe mii de lăcătari sunt întrebuinţaţi la calea ferată și pe la mășinăriile de tot felul, şi puţini, fârte puţini din ei sunt Români! Şi, ce credeti, de ce Ore sunt atât de puţini Români aplicaţi la lăcătărie ? Dâr nu se plătesce ? Ba! se plătesce mai bine decât ori-ce în lumea de adi. Un lăcătar 

harnie nu schimbă veniturile lui cu ale unui învăţător ori preot, ba nici cu ale altui funcţionar. Este câte un lăcătar că face pe lună şi 400 corâne. Dar cel mai slăbănog lăcătar. dela tren, face 100 120 corâne. N'ar trebui deci să lăsăm ca atâta potop de ban să mârgă tot în mână străină. E drept 
că lăcătăria-i o măiestrie, care numai la orașe are trecere. 
Dar' de aceea să nu ne ferim de ea. Cine va învăţa-o bine, își va deschide lucrătorea la oraş, ori că va întra pe plată 
grasă de mașinist la vre-o fabrică ori la tren. În fabricile unde se fac reparaturile trenurilor, trebuesc sute și mii de lăcătari, 
De ce să nu fie și Români între aceia? De ce să fie Românul iot numai la lucrurile cele mai grele și mai slab plătite? Înveţe deci lăcătăria, și adune ei banii cei mulți. 

La lăcătărie încă sunt primiţi copii cu 13—14 ani, dar' 
nesmintit să fie învăţat barem a ceti, serie și computa. Se învaţă în 3—4 ani. Calfa îndată după-ce ese dela stăpâni, face 80 —120 cor6ne pe lună. 

Pentru de a-şi deschide însă lucrăt6rea, are lipsă de unelte scumpe. Dar' în 3—4 ani, cât petrece tin&rul ca calfă în străini, își pâte aduna suma de care are trebuință la începerea măiestrie. Apoi să nu uităm un lucru: eu 17—18 ani, după învăţătură de 3—4 ani, devine la o plată cât un
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om care a petrecut 15—90 prin şcoli, cu multă trudă și - 
cheltuelă. Deci: învăţaţi cât de mulţi acâstă măiestrie frumâsă 
şi folositâre! 

12. Zidăria. Lemnul pe qi ce merge se împuţinâză și 
se scumpesce ; petrile, în multe locuri numai nu întră sin- 
gure în sat. Ba, sunt unele sate, unde, de câte-ori pl6uă mai mul- 
tișor, totătuna le aduce vălcica sute de stânjini de pâiră. 
De abia-și pot face Gmenii trecătâre printre ele. Afară de 
aceea, muliele incendii (focuri) ce au fost și în urma 
cărora din sate întregi remâne numai vatra de cenușă, dacă 
clădirile au fost de lemn, tâte acestea au deschis ochii 6me- 
nilor nostri că ar fi mai bine se-şi facă, casele şi alte clădiri 
de pâtră. Și bine au făcut și bine fac, cei-ce fac așa. Că 
ori-cum, dar casa de petră e mai trainică şi mai călduresă 
și mai frumâsă. Numai cât la facerea ei încă dăm de greu- 
tăi: nu avem meșteri, nu avem zidari cum se cade. Că, ce 
se dicem, este în fiecare sat câte un Țigan care seie zid, 
dar cum? De este se-ţi facă un singur cuptor de pâne, 
trebue se-] strice în 3—4 rînduri până se fie pace; ori că 
afumă, ori că nu c6ce, ori că se fac pânile crepate, ori că 
nu arde focul. Şi de câte-ori îl strică de pe olaltă, de atâtea 
ori trebuesc cară de lut cleios, ba de lut bun, ba hiîrburi, 
ba bicași, și tot nu-i. de Dâmne-ajută. Er de-i plesnesce 
unui creștin prin minte se-şi facă o pivniţă, ork barem fun- 
dament sub casă, atunci se scarpină-n cap. Şi de ce? Fi- 
indcă nu avem meșterii de felul acesta pe la sate, &r' cei 
din oraș sunt scumpi și nici nu vin la sate pentru lucruri 
mai mică, ci numai pentru lucruri de sute și mii de corâne. 
Și e simțită lipsa de zidari mai în tâte satele nâstre. Şi rar e de 
satul în care n'ar putea trăi câte un zidar harnic. Că des de 
cu primăvară și până tâmna târziu ar avea de lucru și ar 
avea plată bună pentru lucrul lui. Ba, vădând poporul că el 
face lucruri cum se cade, și venind la cunoseință că nu cu 
mult îi vin mai scumpe clădirile de pâtră şi cărămidă decât 
cele de lemn, s'ar nisul a-și face tot clădiri de pâtră. Iarna, 
când poporul nu prea are ce lucra, ar tot aduna grămegi 
de pâtră — cum fac Sașii — și când ar chibzui că-i e destulă, 
ar chema pe meșterul lui, pe zidarul, care-i e neam ori că-i 
e prieten din copilărie, ar face socotela împreună şi s'ar 
apuca de zidit. Pe astă cale satele n6stre ar lua altă faţă, 
6r' Omenii săraci ar avea tot mereu ce lucra. Că numai la 
lucrul câmpului nu-şi capătă omul sărac tot mereu lucru, -
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Că acela se și mai gată, dar' ridicarea de clădiri nu s'a găta în veci. Deci se ne facem măiestri zidari în fiecare sat, că 
numai pentru al nostru și pentru al lor bine i-om face. Şi nu este cel lucru mare a ni-i face. Când e „copilul de 14 ani, dacă scie bine ceti și scrie, îl putem da la învăţarea zidăritului. In 3—4 ani ese învăţat gata. Şi de aci încolo, de primăvara până tâmna târziu capătă de lucru, Şi lucrul lor e bine plătit, câte 2-5 corone pe di. Astfel eă find cruțător, se pote alege în câţiva ani cu un capital frumuşel de bani şi se pâte aşeda ca măiestru zidar în satul lui oră în alt sat sau oraş. 

Şi uneltele zidarului sunt forte ieftine: un stânjin sau un metru, un ciocan, lingură de luaţ tinciuiala, cornurar și 0 plumbină (un plumb ori o bucată de fer legată de un fir 
„Spun unil că zidăritul nu ar fi prea bun, findcă iarna n'are căutare. [ așa, și nu-i așa. Un zidar harnie p6te avea cu ce petrece și timpul iernei. Că pote fi cioplitor de petră. Dar! chiar se” nu fie; iarna pote duce gunoiii pe holde, de cumva are ceva economie. Și — ședend la sat — nimenea Nu-i, se nu pOrte şi ceva economie. Er de e la Oraş, are 

Apoi, cumcă se plătesce ca cineva se înveţe zidăritul, se vede şi de acolo, că zidarii cei harnici dela orașe şi-au adunat averi. 

țigle. Ei trăesc din acestă măiestrie, şi trăesc bine. Ore cum ar fi dacă s'ar pune Omeniă nostri cei mai săraci, cu deosebire din ţinuturile lipsite de lemne Și lipsite şi de pstră, cum sunt unele ţinuturi ale Câmpiei, ce ar fi, die, dacă s'ar ăpuca de facerea cărămidilor? £ drept, că mai întâiă ar 

Venituri să facă chiar averi, dar' ar avea mijlce de traii. Ean s8 cercăm Și cu acâsta! Unelte trebuese f6rte puţine Și ieftine. Pămentul din care se fac cărămidile îl dă proprietarul, pe sâma cui le
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face, er dacă cărămidarul e om cu stare, și-l arândâză el dela comună. 'Tot' asemenea este și cu paiele şi lemnele trebuitâre la arsul cărămidilor. Acestea le dă proprietarul, €r' muncitorii capătă plată pentru munca lor. Şi au de lucru de primăvara de timpurii până tâmna târgiu. Deci — decât nici o măiestrie, barem cărămidăria să o înveţe copiii G6me- nilor celor săraci. : 

14. Curelăria. Între multele lucruri ce le folosim, unele sunt de curea, cum sunt bună-6ră șerparele, curelele dela opinci, hamurile și altele. Acestea încă trebuese cumperate tot dela străini. Şi acesta numai din pricină că nu avem curelari din n6mul nostru. Că de va fi unul-doi în cel Brașov ori Sibiiu, aceea e puţin. Ba și atunci, când ar fi în fiecare oraş câte unul, și atunci e prea puţin. Ar fi bine să avenr mulță pe la - orașe și barem câte unul pe la comunele. mai mari. Se pote învăţa în 3 4 ani. 
15. Pardositorii au la orașe bune venituri, €r' unelte au - fOrte puţine. Măiestria lor are căutare peste tot anul, âfară de dricul iernei, Deci, cu deosebire Românii dela orașe, să nu se ferâscă de acestă măiestrie cinstită. Pardositorii Români din Bistriţa: sunt vestiți, și şi-au făcut stare cu măiestia lor. 

-16. Croitoria încă este o măiestrie ce se plătesce bine la oraşe. Dar' și la satele mai mari, în opide, cari sunt aședate mai în centre, și acolo ar putea trăi câte un croitor-doi de ai nostri. Vedem că trăese prin așa, comune mari câte un Jidan părăsit, care mai numai strică marfa, şi are căutare. Că pe sate prind a se înmulţi nădrăgarii, și din 6—10 comune din jur toţi lucră la câte aşa un croitor Jidan. Ore n'ar fi mai bine dacă în locul Jidanului ar fi Român? S5 cuprindem noi locul, s6 nu-l lăsăm tot: străinilor. La îne6put va merge cam greu, la ori-ce măiestru, până sor deprinde Gmeniă cu el, până vor vedea că în adevăr lucră bine. frumos şi că nu-'i pârtă cu vorba. După-ce-"i ese însă numele de om de omenie și măiestru price- put — e căutat din mată depărtări. În 3—4 ani se învaţă şi croito- ria. Pe la orașe avem ici-colea măiestri buni în croitorie. S& dăm copiii nostri la învăţătură la acei măiestril, că, dându-le măies- tria, le dăm avere. De nu ar putea trăi în satul lui cu acea mă- iestrie, largă-'i lumea, mai ușor va, căpăta de lucru fiind meșteșugar, decât atunci, când nu scie nimic, numai st ridice până nu mai vede bine. | 
17. Dinicherii (pleuari). La acestă măiestrie erau aplicaţi până mai ieri-alaltă-ieri numai străini, Sași, Unguri, și Jidani, In timpul din urmă însă au prins a înveța acestă măiestrie
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și unii Români de-ai nostri de pe valea Someşului. Dar 
cum o învățară? Cum putură, Se băgară câte pe un an 
servitori la Slovacii tinicheri ambulanți, cari umblă în Ro- 
mânia și şi pe la noi, parte cu siîrmă de legat 6le, parte cu 
vase de tinichea, lucrate nu prea cu mult meșteșug. Dela 
acei Slovaci învățară dar' unii Români de-ai nostri tinicheria 
şi o portă mai mult în România. Dar” -slăbuți cum o putură 
învăța dela nisce tinecheri nu prea măiestri și în timp forte 
scurt, totuș folos avură șiau de ea cei-ce nu sunt prădători. 
Dar dacă acesta: măiestrie ar fi învățat-o de tineri, dela 
măiestri cum se cade, atunci ce folose le putea aduce! De 
sigur că mult mai - mari. Deci se nu disprețuim nici acestă 
măiestrie, ori-cât ni-s'ar părea de neînsemnată, 

18. Templăria (măsăria). Este o măiestrie, din care ar putea 
trăi omenesce o familie două și pe la sate, €r' la orașe 
trăesc și se înavuţesc deci și sute de familii din ea, După 

„cum trebuințele ni-se tot înmulţesc, după-cum casele ni-le 
facem tot mai mari și mai vederese, după-cum simțim tot 
mai mare lipsa de mobile (unelte din casă) mai frumâse, 
așa cresce lipsa măsarilor, a tâmplarilor. Că, mai nainte, 
casele erau cu ferestruici mici, în loc de sticlă era beşică ; 
ușile erau făcute numai cu săcurea, scaunele tot așa, masa 
— unde era — asemenea era făcută mai numai cu barda, 
lăzile din lodbe de fag. Toâte făcute de »meșteri« de-ai 
nostri, bărdași. Adi ferestrile le facem mari și blănite şi cu 
ochi de sticlă; adi ușile le facem mari, jiluite, blănite şi cu 
țîțîni şi încuietori de fer, ca şi ferestrile, căci scim, că din 
casă nu ne-a scâte »domnule, că nu:i pe loc »domnesca, că-i 
pe grădina nostră ; adi cei mai cu stare prindem a padimenta 
casele cu scândură jiluită, pe lângă ce podurile (piafondul) 
numai de scândură le facem chiar şi cei mai săraci; adi 
nimenea nu se lasă în casă fără o masă văpsită, scaune văp- 
site, lăzi și cuiere zugrăvite. Deci adi simțim mai tare lipsa 
templarilor, ca în trecut, și pe di ce merge tot mai tare vom 
simți-o. Drept este și aceea, că în unele părți au început și 
câte un copil de Român a înveța templăria. Și folos a avut 
de învățătura lui. Dar și aceea e drept că mai avem lipsă 
de mulţi măiestri tâmplari. Mai în fiecare sat ar putea trăi 
câte unul. Deci se ne crescem cât de mulți templari. Dar' 
se-i învăţăm la meșteri bine pricepuţi, nu la ori-ce >strică 
scânduri.« Pe acestă cale la mii de tineri le-am da pânea în 
mână, pâne multă și bună şi sigură. Că în 3—4 ani înveță mă-
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iestria, apoi devin calfe Şi capăță plată frumâsă, Lucrând ca caltă câțiva ani își pâte aduna ceva bani pentru începerea măiestriei. Că tâmplăria fără ban nu merge. “Templarul are lipsă de multe unelte şi de scânduri, De nu le are, înzădar va sci lucra cât de bine. Deci se nu se încumete a deschide lucrăt6rea până nu are uneltele trebuincidse și barem 50—60 cor6ne de scânduri, cleiă, văpsele ș. a, 

19. Punăria. Ac6stă măiestrie în mod mai primitiv o seiu Şi unii G6meni de ai nostri, Bine ar fi de o ar seci tot însul, ca să-și pâtă face barem iunile, ştrângurile și sforile ce-i trebuesc gospodăriei lui, 
Prin orașe sunt funari cari lucr6ză acesta măiestrie în me&sură mare; cu lucruri de a măiestriei lor umplu prăvăliile neguţătorilor și umblă şi pe la târguri. N'ar strica dacă am învăţa și noi acesta măiestrie, că şi ea, ca ori Şi ce măiestrie “înveţată, bine și purtată cu socoteală, pie ferici pe măiestru Şi familia lui. 
20. Tipografia, este măiestria de a tipări cărţi. Pe gi ce merge avem lipsă tot mai mare de tipografi, deci se îmbră- iișăm acestă măiestrie frumsă. Acum, ce se dicem, avem și tipografii nostri, dar” n'ar strica se avem și mai mulți, Că, măiestria acesta pe lângă ce-i băn6să și frumâsă ; pe lângă ce cu ea pote omul călători tâtă lumea, că află de lucru ; pe lângă ce descâptă mintea lucrătorului tot mereu, ea nu cere nici unelte proprii, câtă vreme el lucrâză, pe plată. Dar' când e vorba de deschis o tipografie, atunci e lucrul mai greu, că nu se pote deschide cu câteva deci oră sute de fl., ci trebuese mii de fl. Fără, cei mai mulţi din tipografii lucrâză în tipografiile altora, ca lucrători mașiniști ori ea culegători de litere. Stând la căldură, iarna, vara, pote face un tipograf — după-cum e de harnic — 40-—4120) corone pe lună. Şi lucreză stând în casă, nu bătut de plâie și de vânt, nici ars de s6re. Ochi însă trebuese forte buni la tipograf. Dar cu ochi slabi unde-i bun omul ? 

21. Compactoria este măiestria de a lega cărți. Domne pe odihnă mai lucră compactorii ! Şi noi chiar cărţile cele multe bisericesci trebue se le dăm de multe-oră chiar la Jidani se ni-le lege.. Nici nu sciu se avem aică în ţâra asta decât forte puţini compactoră Români, care se lucreze cum e data, repede, “după-cum se lucreză în timpul de adi. — si ar fi bine ca în tot locul unde este tipografie românâscă se fie şi vrun compactor Român. Dar' nu sunt, Er compac= 

7
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torii cari sunt, nu sunt Români, afară de unul în Sibiiui şi 
unul în Blaj, și pâte unul doi de or mai fi pe undeva. Se 
ne dăm deci copii la acâstă măiestrie, că e bună şi ușoră. 
Şi chiar de n'ar avea compactorul modru se deschidă la 
oraș lucrătorea sa, pote câsciga destul ca compactor ambulant. 
Eu îmi aduc aminte de un Român de ai nostri din mărginime, 
că era compactor ambulant, dar nu-și scia el prea bine 
măiestria, nici nu avea cele unelte bune, și tot făcea pe 
sate, umblând şi cârpind cărțile bisericesci, mai și legâna 
de nou câte ceva la preoţi şi învăţători, făcea, dic, pe săptă- 
mână câte 10 1. Și umbla numai de tâmnă, după-ce își 
găta lucrul câmpului, până câlea în postul Pascilor, atunci 
se întorcea acasă plin de bani, şi-şi vedea de lucrarea mo- 
şirei. — Deci se nu despreţuim nici acestă măiestrie! 

22. Pietrăria, adeca măiestria de-a ciopli şi a neţedi şi 
lustrui pietrile, încă este o măiestrie fârte bine plătită. Clă- 
dirile cele mari dela oraşe, bisericile la orașe și sate, apoi 
podurile la drumul ţărei și la drumul de fier, tote se fac 
cu pi6tră cioplită. Cioplitorii acestia au plăţi forte bune până 
sunt calfe, €r' după ce se aședă, de pârtă măiestria pe 
socoteala lor, se fac 6meni avuţi. Uneltele nu le trebuesc 
multe și scumpe. Măiestria acesta o pot purta și vara şi 
iarna, dar' trebue se aibă o leacă de capital pentru cumpărarea 
pietrei brute (nelucrate), cu deosebire cei ce cioplesc pietrii 
la morminte (cruci, statui ş. a.) Er de cioplesc pietri de 
zidit oră pietri de trotoar (de pardosit drumurile, uliţile, 
curţile) atunci numai de unelte au lipsă, că pistra li-o dă 
acela, ce întreprinde lucrarea. 

Deci se facem și pietrari din copii nostril| 

23. Măcelaria, adecă măiestria de a tăia vite şi a îm- 
părţi carnea. 

Prin orașe măcelarii sunt 6meni cu stări frte bune. 
La noi, la sate, rar afli câte unul care se scie acâstă mă- 
iestrie cum se cuvine. Te lovesce grâza şi mila când vedi 
cum îţi chinue măcelarii dela sate câte pe un biet de porc 
ori alt dobitoc ce le cade în mână. Er' când e omul silit a 
cumpăra carne dela măcelarii jidani de pe sate, îl lovesce 
chiar greaţa. Singur și numai din aceste cause ar trebui se 
vadă fiecare sat să-şi aibă câte un măcelar bine învăţat, 
care se facă carne de vândare — când cere trebuința, 6r' 
tomna şi ierna se le ucidă porcii și se le desfacă cărnurile 
cum se cuvine, In satele mai mici, unde nu are tot mereu
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de lucru cu măcelăria, și-ar putea purta și economia şi și-ar aduna și o grămadă de bani. Er în satele mai mari ar pulea trăi numai din măcelărie. Unelte multe nu trebuesc la măcelar, dar' are lipsă de bani pentru cump&rarea vitelor, dacă vrea să-și pârte măiestria tot mereu. 
Ar mai fi și alte măiestrii, la cari Sar putea aplica copii de-ai nostri, cum sunt bună Gră brutăria (măiestria de a face pâne), franzelăria (jemblăria), turtăria, bărbieria, stru- găria, perierăria, vărsătoria de clopote, pieptănăria, orologe- ria, văpsitoriile, olăria ş. a. cară însă mai numai pe la oraşe au căutare. Dar ar trebui învăţate și acestea, ca se ne vedem și noi pe la oraşe cu măiestrii nostri. 
Se fac împutări că nu sunt spriginiţi măiestrii nostri. 
Acâsta e așa și nu-i așa: dacă măiestrul e om cinstit, dacă lucră bine și nu portă pe Gmeni cu vorba, dacă are purtări alese — chiar se nu fie prea bine căutat la început. înce-încet prinde a-l căuta lumea și folos are din lucrul lui. Apoi: dacă-l ia odată lumea înainte de măiestru cinstit. numai nu se dee lenei și fuduliei, că vaza și averea-i cresce 

“ v5Qend cu ochii. 

N egustoriile. 

Diceau bătrânii noștri așa: „Va veni vremea, 
când va fi în tot satul boltă (duchian, prăvălie), și 
în tot părăul moră.“ Și âtă că am ajuns acele dile. 
Că Gmenii se înmulțesc pe gi ce merge și înmulţindu- 
se Omenii se înmulțesc și lipsele între ei. 

Mai demult trebuiă se mergi cale de 3--5 ciasuri 
până ajungeai la oraș, unde erau câteva bolte. Adi 
și în sătuțul cel mai mic este barem op boltiță, Şi 
trăesc după venitul boltiţelor familii numărose, ba 
fac şi averi frumâse. Dar' se cercăm, cine este în 
ele stăpân? Și vom afla, că în cele. mai multe acela e Jidan, ori Neamţ, ori Ungur, ori Armen, și numai 
în prea puţine bolte vom afla neguțător român, cu 
tGte-că satele cele mai multe sunt curat românesci, ori cel puțin pe jumătate românesci. Va se dică, 
munca Românului și pe astă cale merge în mâni: 

Ț



100 

străine. Şi nu e bine. Că se punem numai semă, ce 
lucruri este nevoit a cumpăra Românul din boltița 
din satul lui? Vom număra aci numai cele mai că- 
utate: lemnușe (chibrite), luminări, făclii, petroleu. 
păcură (dohot), potcâve, cuie, biciuri, bumbac (de 
t6te colorile), zăhar; apoi: năfrămi, curele, opinci, 
bricege, cuțite, păhare și deosebite sticle, deosebite 
ferătii, ace, degetare, mărgele, cercei, pantlice, fluere ; 
după aceea: brânză, urdă, slănină, unsâre, ba chiar 
cafea și rozol și rum. Aceste lucruri se află claie 
pe grămadă în boltiţele micilor negustori (de regulă 
Jidani) de pe sate. Și de aceste au lipsă  Gmenii 
noştrii, unii de una, alții «de alta, dar' nevindute 
nu remân. 

Drept e și aceea că negustorii de pe sate, ca 
și măiestrii de pe sate, nu dau marfa lor tot pe 
bani gata, ci o dau cuin pot: mai pe bani, mai pe 
bucate, și ou&, ba chiar și în credință (pe credit). 
Dar' chiar atunci, când nu o dau pe banu-n mână, 
chiar atunci o dau cu preţuri mai bune. Vedi bine, 
în paguba poporului este, că alârgă la boltă fără 
ban, dar' ce se-i faci necazului, dacă te ajunge chiar 
atunci când nu ai bani? S'apropie sera, așteaptă 
economa se-i vină 6menii dela lucrul câmpului, cina-i 
e gata, (6te-i sunt aședate, dar' n'are luminare, și 
lampa-i sâcă. la repede 4 du și aduce fotogen de 
4 cr. Jidanul dă 6usle cu 6—7 cr. Dar' ea-i folosită 
şi negustorul şi mai folosit. 

Altuia i-s'au stricat opincile. Bani nu are de-a 
îndemână. Se alerge până la oraș cu o măsură de 
cucuruz în spate pentru o păreche de opinci, nu i-se 
plătesce, că atunci își mâncă o di de lucru, deci 
duce măsura de cucuruz la negustorașul din loc, îi 
dă pe ea o părechiuşă de opinci ce nu-'s vrednice 

“mai mult decât o corână, pe când cucuruzul lui era
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vrednic pâte o corână și jumătate. Dar” de voiă a-l da cu cât e vrednic, trebuia se alerge la tîrg, Și-şi mânca o di de lucru: Și tot așa merge cu câte tOte nimicurile ce le are în boltiță. Pe astă cale el adună Gu€, grâu, Cucuruz, ovăs, scară, orz.., Și le duce CU carul la orașul vecin, unde le dă cu preţuri mult mai bune. și-și aduce marfă și mai al6să și mai atrăgătore. 

Pe calea acâsta s'au înavuţit forte mulți negus- tori dela sate, și mai toți străini. Stând lucrul aşa, ar fi timpul se ne cugetăm și noi Românii la acest ram de economie. Pentru negoţ ar fi forte potriviți co- . piii noștrii cari au învețat 2—4 clase gimnasiale. Atunci i dăm în oraș la negustori cinstiți, plătim pe an 100 corâne și-i îmbrăcăm de acasă, €r' după 3 ani de dile es tineri învețați în ale negustoriei Și numai decât capătă plată 20-—30 corâne pe lună pe lângă vipt și cuartir, așa că în cel dintâi an scot toți banii ce i-a dat tată-s'o la stăpân pentru învețătură. Er fiind tinărul aședat, ascultător și bine priceput în afacerile nNegoţului, i-se urcă plata la 40, 50, 80, chiar 100 de corâne la lună, pe lângă cost și cuartir. Mai arctați-mi o muncă atât de bine resplătită ca acesta ! Au nu e mult mai bine resplătită decât dăscălia Și decât preoția chiar în multe locuri ? Și cât a învățat ? 2—4 clase gimnasiale și a stat 3 ani ca ucenic. Apoi cât a stat ca ucenic a avut cost bun, cuartir bun și li- bertatate de-a se mișca, De aceea și sunt calfele de negustor ficiorii cei mai frumoși și mai isteți, cei mai cu gust îmbrăcați și cei mai căutaţi. Chiar de aceea Şi fac căsătorii forte cum se cade, cu fete din case bune și cu prindere. Er dacă iși deschid ei prăvălii, fie- chiar la sate, trăesc ca banul de bine. 
Deci nu avem destule cuvinte de a recomanda Poporului nostru acest ram de economie atât de fo- lositor, cinstit și aducător de așa mare câștig.
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Iosif Grecul. 

Nu de mult a murit Iosif: Grecul, care şi-a lăsat t6tă 
averea pe sema bisericei și a ședlei din satul său, din Mes- 
tecăn. Și fiind-că de el a rămas avere forte frumâsă, că 
numai bani gata au rămas vre-o dece mii fl., din venitul 
cărora să se ţină 2 învăţători, şi a rămas moșiă frumâsă și 
casă de pi6tră, cari tote au trecut în folosinţa bisericei pentru 
susținerea, preotului, — cred, că nu va fi lucru de prisos a 
spune aceea ce am audit chiar din rostul lui, 

Cum ai prins la avere nene losife? îl întrebaiti odată 
fiind din întemplare numai amândoi întrn cupeu, pe care 
călătoriam cu trenul. 

Rămasu-ţi-a stare dela părinţi, ori data peste d-ia alt 
noroc, din care-va parie? 

Nenea Iosif se uită lung la mine, ascepta parcă se 
gat cu întrebarea, care îm venise așa din senin, apoi îmi 
răspunse: . | 

Domnule, d-ta sciu, că serii la gazete povestile 6menilor, 
cari le credi de folos pentru ai noștri următori; de aceea 
d-tale ţi-oii spune tâtă povestea mea, dar apoi te rog se-o 
pui pe hârtiă, se-o cetâscă și alţii, că multe se pot învăţa 
din ea. 
„Eu, domnule, sunt fiiu de preot. Tata a fost preot în 

Mestâcăn. A murit înainte de rășmeliţă cu vre-o 5 ani. Eu 
eram atunci ca de 10 ani, că sciam bine ceti în buedvnă, 
cum mă învăță domnia-sa și cântam cu diacul în strană. 
Avusese de gând bietul iată, fie iertat, se mă înveţe carte 
se rămân preot în locul d-sale. Dâr' nu avi parte se mă 
vadă popă, nici eu nu avui parte de el, se mă pâtă cresce. 
Satul și-a, adus alt preot, că sat fără preot nu putea rămân 
p'acele vremi; acum afli câte 2—83 sate fără popă, le păs- 

-toresce pe t6te numai câte un popă, şi feri Dâmne cum le 
mai păstoresce! Eu cu mama şi cu două surori mai mari, 
ce aveam, a trebuit se eșim din casa parochială de lângă 
biserică şi ne-am tras într'o căsuţă în mijlocul satului, care 
era părăsită, că stăpânul ei murise, 6âr nemurile şedeau 
în alt sat, 

Așa am trăit, cum am potut, până după resmeliţă. 
Atunci se mărită soru-mea, cea mai mare după un clericuș, 
ce se făcu preot în Curmătura, și la doi ani dup'aceea, se 
mărită sora cealaltă după dascălul dela noi. Eram din 6meni
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și între Gmeni am întrat, Cumnatul meu, preotul, cumpără căsuţa, în care şedeam cu cu mama pe nimica tâte, că n'a dat pe ea dâră preți de o vacă bună. Așa erau vremurile. Dâr' cumnaţilor mei le era jale se mă vadă pe mine, fecior de preot, lucrând în brazdă străină. Deci îşi sfărmară “mult capul ce se înc6pă cu mine ca se nu rămân de risul satului. Odată, pe la nisce sfinte sărbători ale Rusaliilor, eram toți la cumnatu-meu în Curmătură, Avusese botez la un fiiu al său, care-i acum domn mare la curtea vlădicâscă. Erau adunaţi mai mulți preoți și dascali din satele vecine, tot prietini de ai cumnaţilor mei. Numai eu cram muncitor de pământ, fără o brazdă de loe și fără ceva învăţătură. Din vorbă în vorbă se pun 6menii mei pe chibzuite, ce se încâpă cu mine, se mă ridice o leacă din starea ticăl6să, în care mă aflam. 
Odată. dice protopopul : Fraţilor, haidaţi se facem din Iosif negustor. E fecior isteți. Casa-i e în mijlocul satului. Negustor străin încă nu-i încuibat în Mestâcăn. Satul e mare, mâne poimâne ni-om trezi, că se deschide târg. Afară de aceea, e cale deo staţiă dela oraş. Ori-ce cărăuş, de merge în sus, de merge în jos, în Mestâcăn trebue se poposescă. Un negustor ar trăi aici ca banul, Ce dici, Iosife ? Eu, ce se dic, nici prin minte nu-mi trecea, că aşi mai put6 fi şi una ca asta. De-o parte, că nu avem bani de marfă, 6r de altă parte, că până întraceea nu se mai pomeneau negustori la sate, 6r' negustori români nici pe la oraşe nu prea erau. Dădui deci din cap și r&spunseiii: D'apoi sciu eu ce se dice? Plăcâ-mi-ar, dâr' nu sciu trebile negoţului şi nu am bani de marfă, 
— Decă dici, că i-ar plăce, tote sor face, răspunse protopopul. Şi se puse și luă o câlă de hârtiă și prinse numai decât a însemnă, ce neg6ţe au trecere: la noi în sat? 
Și însemnă câte nimicuri tote: bricege, fluere, clopote, potcâve, cuie, sare, tăbac, lumini, făclii, tămâie, zăhar, galon, bumbac, bercă şi câte şi mai câte. 
A d6ua di am și mers cu protopopul și cu cumnaţii mei la oraș și am luat dela un Arman marfă de vre-o 60 fl. Cumnatul meu cu protopopul au pus banii și mi-au spus așa: Acum, fătul meu, fă cum vei ave noroc și minte; noi am făcut pentru ține cât am putut, Dumnedeu facă mai mult ca un puternice. De ţi-a umbla bine sporul, preste vre-un an-doi, ni-i întârce la fie-care, câte 30 l., de nu-i ave noroc,
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remânem toți trei de pagubă, noi de banii daţi și tu de vremea perdută, | 
Și mi-am dus marfa acasă, şi din tindă -mi-am făcut boltiţă, drag Dâmne ; din nisce scânduri negiluite mi-am făcut stelage şi din lada mamii mi-am făcut cutiă de adunat banii. Și fn întrun ceas bun lucrul acesta. Că de diminâţa până sâra tot mereu aveam de lucru. Drept şi mai drept, că la început îmi era greu, că-mi erau degetele ca țepenite, aşa cu greu umblam cu ele după mărunţișuri. Der” pe qi ce . mergea eram tot mai sprinter, tot mai priceput în umblarea, cu negoţele. In săptămâna dintâi am adunat vre-o 10 A. ȘI o mulţime de out, pe cari le mâncam cu mama împreună, că puţină hrană mai aveam. Cu acei 10 fl. merseila Arma- nul meu din oraș şi cump&rai marfă, de care vedeam, că are mai mare trecere. El mă înveţa ca pe un copil nepriceput, că dobândă avea și el. Par că acum îl aud, cum îmi spune: Uite, îti dau qece fluere cu 40 cruceri. Tu vinde fluerul dela 6 cr. în sus și atunci eși cu dobândă. Pe lângă aceea capeţi dela mine 2 fluere pe deasupra. Bricegele acestea îţi dau 10 cu 80 cr., adecă 12, că 9 capoţi pe deasupra; tu dai fie-care briceag cu 10—12 cr. şi ai dobândă. Degetare capeţi de 10 cr. 12, tu dai degetarul cu 2 cr. şi ai dobândă. Așa-mi spunea lucru de lucru, &r' eu țineam în minte şi făceam după cum m& povăţuia el, la început, 6r' după-ce mi-se descebel mintea, făceam cum vedeam că-i mai bine, 

Aşa din qi în di boltița mea era tot mai încărcată și mai căutată și când fu la anul d&dui protopopului și cumna- tului meu cei 60 floreni și boltiţa îmi rămase plină de marfă al6să, 
Acum eram alt om. Incet cu încetul mi-am adunat lemne și mi-am făcut casa şi bolta mai mari, mai făţose, mai lumin6se. Apoi m'am căsătorit şi mi-a dat Dumnedeu o muiere bună și Cucernică, care în scurtă vreme învăţă rândul negustoriei ca și mine. Fiind eu ac6lea, nu cuteză s6 se încuibeze jidan, și așa trebile îmi mergeau fârte bine, Tâmna adunam mulţime de bucate: grâu, cucuruz, ovăs, orz $. a. cât aveam peste tot anul pentru casă, Ba îngrășam Şi porci și-i vindem cu preţuri bune la oraș. Er mai târdiu nici nu-i vindeam, ci-i tăiam eu și făceam slănini, şunce, unsore și le vindeam cu preţuri bune. Așa adunam ban pe bani şi, după cum mi-se înmulţiau banii, așa înmulţiam şi marfa în boltă,
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La vre-o 10 ani după deschiderea boltei, aflai la mine, ca într'o boltă de cele dela oraș, tot ce trebuia Gmenilor nOștri: opinci, curele, pălării, năfrămi, cartOne, pânză, bum- bacuri, sape, cOse, seceri, hârlete, pluguri, cuie, săcuri, fe- resire, sare, tutun, pipe, chiar şi pănură de cidreci şi de sumane.  Cumpăram dela săteni ce aveau ei de vândut și duceam la oraș, și de acolo aduceam ceea-ce sciam, că nu au sătenij, 

__Într'o i6rnă îmi în vine minte se încep un negoj nou. Era om&tul mare, de nu puteau bieţii 6meni eși din sat. M5 pun 

câdă cu 6 cr., furca o plătesc cu 6 er. Se fi vădut Gmenil mei câte greble făcură | Am adunat peste 1000 de greble și le-am plătit cu marfă Și cu bani. 
cu 9 care încărcate eu furci şi cu greble, ca și cum ar fi fost încărcate cu fen. Şi socoți, că am dus vruna înapoi? | Tote se trecură ca piperul. In greble am avut câscig forte frumos, că mi-au eșit banii mai bine decât îndoiţi din ele. De atunci sătenii noştri sciu, că în dile ploi6se, ori când n'au ce lucra la câmp, se facă furci și greble pe sema Grecului, că așa îmi die, Grecul, cu tâte că numele meu e Iosif Popa. 

ne-am ajutat şi ne ajutăm, atât eu, cât și satul. Parte de copii însă nu am, der”, de 6re-ce în Mestecăn mi-am trăit traiul și mi-am adunat averea, câtă biata va fi — după mârtea mea — în folosul bisericei şi a şcâlei din Mesteacăn va rămâne ; dela ei e adunată, lor se le rămână. " Așa-mi povesti Iosif Grecul, bogatul cel mare, când eram numai amândoi într'un cupeu. După vre-o doi ani cetii prin foi, că a muriţ şi că tâtă averea o lăsă pe sema şclei şi bisericei din Mestecăn. 
Dă Dâmne mulţi Gmeni cu minte Și cu inimă ca el! 

Cisar 

Deprindeţi-ve copiii de mici la fapte 
cuviinci6se. 

Copiii, din firea lor, sunt sglobii, neastimperați, înclinați spre jucării, alergături și sărituri. Așa e
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firea copilărescă. Și e bine așa, că așa se desvâltă 
frumos trupesce și sufletesce, nu clocind îutr'un 
colţ ca babele. Poporul o scie acesta, că. dâră 
el gice: „Feresce-m& Dâmne de copii buni și de 
babe frumâse!“ E prea adevărat, că așa este, numai 

cât tote-'şi au timpul lor, locul lor și măsura lor. 
E bine să se joce copiii și se sară şi se alerge, dar” 
numai cu cumpăt. Copii însă din a lor fire sglobie 
și din a lor nepricepere nu prea țin cumpăt în jo- 
curi. Este însă datoria părinţilor st-i înfrene dela 
jocurile, cari ar pute fi primejdi6se în mai multe 
chipuri. Aşa bună-6ră, copii, voind a imita pe cei 
mari, își fac pipe de tuleu, cu vergea de handure, 
le umplu de frunde și le dau foc și fumeză. Unii 
părinţi nesocotiți le iartă acâstă jucărie, ba chiar 
rid și-și fac glume de așa ceva. Dar' nu e bine. 
Deoparte fumul acela le strică ochii și dinţii, de 
altă parte cu astfel de jucării lesne pot aprinde casa 
ori şura, ori clăile de fân, din ce se nasce primejdie 
şi pagubă la mai multe familii. 

Deci astfel de jucării nu trebuesc suferite. Dacă 
și după învățătura cu buna și după cârtă din partea 
părinţilor nu se înţeleg, ci tot urmeză astfel de jocuri, 
atunci trebue pedepsiți fără cruțare cu JOrda. Va 
plânge de durere, nu-i vorbă, dar” va ține în minte 
Şi nu va mai face. Mai bine plângă el odată, decât 
o uliţă de Gmeni o visță întrâgă! 

Alţi copii, în petulanța lor, aruncă cu petrii, se 
urcă prin arbori, sar garduri, strică punți, mută 
lavițile vecinilor de pe lângă porţi, și fac câte ba- 
zaconii tote. Dar' nu trebue se-i suferim. Că prin 
astfel de lucruri se deprind de mici la rele, care 
încuibate odată în ei, numai sapa şi lopata le mai 
pote scâte. Afară de aceea, de fac ceva daune cu 
jucăriile lor, şi ei sunt mai mici de 12 ani, părinţii 

%
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au se le plătâscă; €r' de sunt mai mari de 12 ani, 
îi pedepsesce legea pe ei cu închisore și părinţii lor 
au se pârte cheltuelile. 

Asemenea unii copii au r&ul obiceiii de a lua 
din cuiburile pasărilor ouăle și puii. Și unii părinţi 
nesocotiți Ie iartă așa ceva, ba încă dic că bine fac, 
că pasările strică grânele. 

Și r&u fac acei părinţi, cari iartă așa ceva dela 
copii lor. Că, pe lângă ce pas&rile fac folos econo- 
mului prin nimicirea miliânelor de însecte dăunătâre 
economiei, dar” lăsând ei pe copii să se deprindă . 
la așa ceva, prin aceea-i fac de le piere simţul de 
compătimire, îi cresc tirani (fără milă). Și nimic mai 
primejdios și mai nefericit ca omul tiran. Lui nu-i 
e milă de dobitâce și nu se teme de D.-deu a ucide 
chiar pe fratele seu. 

Cugetaţi deci bine, voi părinți ai copiilor, ce 
jucării sunt copiilor iertate și cari sunt neiertate; 
care le fac plăcere și petrecere nevinovată, și care 
pot ave urmări dăunătâre pentru t6tă viSţa lor! 

Și ve mai însemnați şi aceea, că copilul este 
ca un pom; îl lăsăm de capul lui, în voia lui, se 
face ca un pom pădureţ, plini de spini. și aducător 
de rode rele, amare, înnecăci6se ; îl crescem cum se 
cade, în bune purtări, în frica lui D-geu, muncitor 
și cruțător, se face ca pomul cel altoit, frumos şi 
aducător de râde bune, dulci și frumâse! 

aa lZ 

EAI 

O buriană afurisită. 

„Veţi crede, iubiți cetitori, că aceea buruiană e 
polomida, care ne umple une-ori holdele ; ori că-i 
mătrăguna, din rOdele căreia, dacă mânâncă cineva,
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nebunesce. Dar” este o butuiariă mult mai afurisită decât acestea. Că de polomidă ne putem scăpa prin lucrarea bună a pământului, prin gunoirea lui Și prin plivirea holdei; mătrăguna e numai rară, prin 
cele păduri umbrâse, pe unde nu mai umblă omul tot mereu. Și cei mai mulți audindu-i de nume, o 
ocolesc. Dar' este o buruiană mult mai afurisită, care numai tar o vedem cum 0 lăsat-o D-qeu, cu cotor, foi și flore, și umblăm totusi după ea mai tare de cum umblă bolnavul după sânătate. 

Acestă buruiană afurisită este tutunul, tăbacul, 
duhanul. 

Vor dice unii că păcătuesc, când dic că-i bu- ruiană afurisită. Pote-că și păcătuesc, că şi pe biata buruiara aceea D-geu a lăsat-o se împodobescă pământul și se fie omului ori altor vietăți de ceva folos. Dar modul, în care Omenii o folosesc, mă îndemnă a o numi buruiană afurisită — fără voea mea și fără scirea ei; pote că mai bine ar fi de ași numi-o buruiană fermecată, că ne atrage ca prin fermec, de când abia ne scim spăla și până punem mâna pe piept, noi rivnim tot la ea: fără tăbac suniem ca fără mâncare. Ba sunt mulți cari rabdă chiar și fâmea, numai se aibă tăbac. Apoi nu ni-ar 
fi ciudă, de ni-ar aduce ceva folos; dar' nu ne aduce decât pagube, numai perdere de vreme, numai mân- carea sânătăţei, și totuși stăm a ne bate dela el. 

Se luăm numai bine s&ma: 
De mergem la oraș, mai la tot paşul ne întâl- nim cu 6meni mari și mici, câte cu o sucituriță de tutun în gură și slobodind pe gură și pe nas fum ca din .camin; mai la tâtă casa vedi o pajură şi sub ea scris „Tabac.“ Semn că acolo se vinde tutun. De mergi la sat, tot așa. Băieți dela 7—8 ani în sus îi vegi cu ţigară, bărbaţi și moșnegi îi vedi cu pipa slobodind nisce fumuri de stau se te înece.
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Și care este folosul? 
Nimic! O prâstă deprindere, care mâncă banii. Dar” se vedem relele, ce le aduce întrebuințarea tutunului. Aceste sunt multe, după cum e întrebuin- țarea lui. Că tutunul nu se întrebuințeză numai întrun chip; unii îl pun în pipă ori în foițe de hârtie și îl fumeză; alții îl molfăesc în gură, de dau 0 putore mai prâstă decât un hoit; €r' alţii îl trag pe nas, după-ce l-au uscat şi făcut fărină. Prâste obiceiuri! Vrednice numai de Omenii cei sălbatici, Dar' noi ţinem la ele, nu ne desbărăm de ele, ba încă lăsăm se le înveţe și copii nostri. Chiar și unele femei fumsză ! 

Se vă spun relele ce urmeză din folosirea tutunului: . 
Tutunul folosit de copii și Gmeni tineri, îi slă- besce, nu pot cresce cum ar trebui și nu se pot împuteri; fața le r&mâne galbină, pieptul ângust, prind a tuși și n'ajung să se bucure de vița, care le era dată, dacă nu înveța acest obiceiă afurisit. Apoi, tineri fiind și nepricepuţi, nu sciu umbla cu ţigara aprinsă, fără se facă pagube însemnate. Că, de multe-ori, din câte o serăcie de pipă ori din ţigară, au ars sate întregi. După aceea: nefiind ei în stare a câsciga bani, pe cari se-și cumpere tutun, și ne- avend părinții de unde le da tot mereu, se deprind la furat. Fură ouă, pui de găină, bucate din hambar și duc jidanului pe tutun. Acela le ia lucrurile fu- rate numai în jumătate prețul, că sci bine, că acasă „Nu sa mai întârce copilul cu lucrurile furate, mai bine le aruncă pe apă. Așa se încuibsză în copii de mici spiritul de risipă şi năravul de a fura, tot lucruri, cari nu îl duc la nici un bine, numai la rușine, 

Tutunul nu aduce nici Gmenilor deplin crescuți vre un folos, numai pagubă, şi încă mare. Că perd
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mult timp umblând după el şi cu el își amăresc gura, își slăbesc ochii și plumânile cu fumul cel mult și li-se simte și la pungă. Se facem numai socot6la pungei, și se vedem unde eşim? Se dicem că unul fumâză pe di numai tutun de 3 cruceri, pe septămână fac 21 cr., pe lună90 cr., că luna are 30 de dile, pe an 9 fl. 60 cr, pe dece ani 96 fl. Etă, un fum&tor din cei mai cumpetați fumeză în gece ani bani de o vacă de cele scumpe, dela care s'ar pute îndulci o casă de Gmeni. Și — ce-i mai dureros — cei mai mulți din fumători n'au nicio capră de lapte, necum vacă! Apoi bine-i? lan judecaţi toți! Deci: se nu dicem tutunului buruiană afurisită ? Jiceţi-i altcum, dacă sciți ! 

otlsre 

Lupta contra unui dușman primejdios. 
— Proclamaţia unui bătrân sătean din Tirol. — 

Inainte cu câţi-va ani, un sătean cinstit din Tirol a publicat o proclamaţiune prin Gazete. Cine îşi ia ostenâla se o cetescă tâtă, se va, convinge, că merită a se ceti și aqi mai bine decât ori când. Etă prociamaţiunea : 
„lubiţi compatrioți! Ce-am face noi Tirolenil, decă ni-ar căde ca din senin un dușman de undeva, voind a ne strica, tâte orânduelile cele bune, furând, nimicind și arqend tot ce-i stă în cale, şi tiranisând Și ucigind pe Gmenil, ce i-or căd€ în mână? Am sta 6re cu mânile în sîn şi am privi, cum inimicul nimicesce tot? — De sigur nu! Furioşi de cutazenţa lui am apuca ce niar căd6 în mână Și cu puteri unite lam alunga din ţâră. „Sus contra dușmanului !* De sigur, că așa ar striga tot patriotul, din casă în casă, din sat în sat, din deal în deal și din vale în vale ; și cine dre Sar retrage dela o asemenea faptă eroică (vitejască) ? 

Veţi cugeta: Ore ce vre se dică moșneagul acesta cu vorbele lui despre un dușman străin ? Este d6ră 'toemai pe cale un asemenea dușman ? 
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Iubiţi compatrioți! Indată mă veţi pricepe mai bine. 
Privită, în Tirol s'a furişat de mult un dușman afurisit, un 
dușman, contra căruia nu-i lipsă. să apucăm arme ucidătâre, 
că și el e de alt soiă şi armele lui sunt altele, nu ca ale r&sboinicilor Şi acest dușman e încuibat deja în tâte satele și orașele n6stre, chiar şi în cătunele. cele mai micuţe din afungimile văilor şi din creerii munţilor. El demoraliseză 
tineretul şi-l duce la. tote păcatele și fără-de-legile ; el ruinsză bărbaţii şi femeile şi aduce familii întregi la lipsă şi sărăciă,; 
el ruinsză bunăstarea patriei n6stre și din an în an face miseria tot mai mare pe tot locul. Da, bâla, ce a adus'o acest inimie în patria n6stră e atât de îngrozitâre, încât 
siliți s'au vădut păstorii noștri sufletesci, episcopii şi preoţii, a se gândi cu inima întristată la mijlocul, cum ar-put6 desarma 
pe acest dușman, cum lar pute face mai puţin primejdios. O; ae 
s'ar ar&ta Tirolenii și faţă de acest dușman dinăîntru atât de vi- 
teji, cum s'au arătat în luptele sângerose, ce le-au purtat contra 
inimicilor dinafară, oră de câte-ori și-au v&dut patria ameninţată ! 

Durere, tocmai faţă de acest dușman sunt mulţi, fârte mulţi Tiroleni cu totul orbi. In. loc de a combate pe dușman 
cu tote puterile, îl iubesc ca pe sînul mamei lor, ba unii'i-se închină ca unui idol, atât îl au de drag ae 

lubiţi compatrioți! Acum puteţi sci, cine este dușmanul, care face între noi atâtea perderiă și divastațiuni. Este afurisitul de winars. Contra acestui dușman este îndreptată prima mea proclamaţiune și v& die cu vorbele scripturei + „S8 luptăm 
contra lui, ca se nu ne nimicim toţi.“ 

Intr'adevăr, nimenea nu e în stare a Zugrăvi tristele urmări, ce se revarsă peste capetele pălimaşilor de beutori. 
de vinars. Un om forte învăţat (Shakespeare), care a avut 
multe esperienţe şi cunoscințe de Gmeni, dice: „ Vinarsul,. e diavolul între beuturi, isvorul multor rele spirituale și corporale, beutura mortală a miseriei şi a relei cunoscințe şi causa principală a nenumSrat păcate.“ aia 
"Şi ce dice acest ori înveţai, e adevărat. Ascultati numai: 
adi voesce se pun înaintea ochilor voștri numai un singur 
rău, pe care vinarsul îl aduce dilnie cu sine, adecă dauna cea mare ce o caus6ză sânătăţii şi vieţii. | 

Am cetit odată o carte, care tracteză despre stricăciu- nile pricinuite de vinars. In cartea aceea, între altele era, şi o iconă, care representa patru beutori de vinars stând la o 
mesă, pe care era sticla cu vinars și păhăruţele. Lângă ei 
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sta mortea, cu o citeră în mână cântând beutorilor de vinars următorul cântec: 

„ Vinarsul, dragii mei 6meni, 
Face-vă pe voi nemeni; 
Cu cât îl veţi bea mai mult, 
Cu atât vicţa v'o scurt; 
Adi îl bei, ridi, esci voios, 

âne 'n iad întunecos — 
Te duc, măi beţivule, 
Cu câsa-ţi ciurt dilele.« . 

In acesta icână dâră este arătat, că vinarsul nimicesce vi€ța şi sănătatea Gmenilor, ca să se restârne în grâpă cu atât mai curând, cu cât mai mult îl vor gusta. Şi în adevăr 
înainte de vreme. De aceea un doctor învăţat nici nu numea vi- narsul altcum, decât „Apa morţilor,“ de 6re-ce el era pe deplin convins, că dilnica și necumpătata gustare a lui omâră pe om înainte de vreme. Şi alt medie învăţat dice: „Vinarsul e_un foc, care consumă _vi6ța omului întrun mod. îngrozitor “ȘI făce din corpul om&hese un_instiţit de ardere.” Aceste păreri despi6 Viiă rs" Săiit “alea 50t5FilOr Selo” zii pricepuţi, şi tâte sunt adeverite ; toți cu un glas adeveresc, că necum- pătata beutură de vinars strică tuturor beutorilor, dâr' cu deosebire 6menilor tineri le ruinâză sănătatea și vi6ţa îm- pingându-i în mormânt înainte de vreme. ȘI cumcă în adevăr așa ese, ni-o arată esperința de i6te dilele în nenumărate casuri. De câte-ori nu audim di- cându-se: „Cela și cela ar fi mai putut trăi, dâcă nu şi-ar fi beut el singur vieța, cum bea copilul laptele cel dulce !« — Cât de des audim dicendu-se: Celuia Şi celuia nu-i mai ajută leacurile, de el nu se mai I6gă nici un leac, că înăintru tot e putred de atâta vinars, ce a turnat în el!“ De câte-ori nu vedem 6meni, cari şi-au pierdut cu totul mintea și jude- cata, şi dâcă întrebi după causă, ţi-se răspunde: „Nu-i nici o minune, că până era sânătos,. bea vinarsul ca porcul lă- turile cele mai bune.“ Da, nu esagerez, -ci spun curatul adevăr când die: Multe mil de Gmeni ar fi trăit mai mult, dâcă sar fi reţinut dela afurisitul de vinars | 

Nesaţioșii beutori de vinars. sunt în adevăr ucigaşiy propriei lor vieţi, sunt sinucigași, şi dâcă mai duc și pe alţii la acestă patimă, atunci sunt și omoritorii acelora ! Și totuşi aQI 'sunt atâţia, cari iubese acâstă otravă ca pe un idol, Şi o dau cu ridicata pe grumadi la vale ca și când ar fi cea mai bună, mai sânătâsă și mai nevinovată gustare! 
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Ce vor sei re răspunde acestia înaintea lui Dumnedeu sfântul, după ce ei însi-și își scurteză viţa ?! Aşi dori, ca toţi aceia, cari într'atâta iubese vinarsul, să-și aducă aminte, că și ei vor trebui se stea odată înaintea scaunului dreptului judecător, Și este sciut, că ei şi-au scurtat, vi6ța prin păcătosul de vinars, care cu 10, care cu 12 oră cu mai mulți ani. Ei sunţ așa-der vmoritorii vieţii lor proprii, şi vin înaintea scaunului de judecată înainte de terminul, ce li-Va pus Dumnedeu. Ce cugetaţi, ce va dice cătră acestia dumnedeescul judecător? 
Da, vinarsul este și rămâne un venin stricăcios, care cu încetul ruineză vi6ţa, şi cel ce dice, că vinarsul nu-i strică ci-i folosesce, de Gre-ze îi întăresce și împrospăteză puterile corporale, e chiar așa înșelat cu minciuna, precum diavolul minţind a înșelat pe Eva în paradis dicându-i: „Nici vorbă Că-ță muri, de veţi mânca din pomul cel oprit, din contră, vei fi mari ca Dumnedeu.“ Tot omul scie, cât adevăr a fost în vorbele diavolului, și Eva a irebuit Scump se plătâscă, încrederea, ce şi-a pus'o în vorbele dia- volului. Şi chiar aşa vor trebui mai curând ori mai târdiu se sufere toţi aceia, cari acum se încred prea tare în laudele vinarsului, şi gustă prea. mult din acesta Otravă stricăci6să, 

An SS 4y 
Aceia vor trebui se plătescă mai întâi cu pierderea sânătăţii 
Judecătorului dumnedeese ! 

Ne îngrozim când audim, că cutare ori cutare şi-a făcut însuși vre-un rău, când audim, că cutare ori cutare s'a spândurat, ori că și-a înfipt un cuţit în inimă, ori că sa inecat. Scim, că o astfel de faptă este o grea vătămare a lui Dumnedeu, şi că un asemenea sinucigaș și-a creat o grea, sorte pe veci. Şi totuși se nu ne îngrozim tot atât de tare, când vedem, că, aiâţi Omeni îşi scurteză vi6ţa prin vînars ? Or d6ră înaintea lui Dumnedeu nu e tot atâta, decă își scuri6ză cineva vieţa odată, su pe rând? Ore unul care pe . încetul își scurtă viţa, nu-i înaintea lui Dumnegeu, chiar așa, un sinucigaș, ca şi unul care se spândură și deci dat pedepsei eterne  (vecinice)? O, de-ar lua odată la inimă vorbele acestea, toţi cei ce sunt daţi beuturei de vinars | 
Ar trebui să se pună pe fiă-care cârciumă câte-o tablă negră și pe ea un cap de mort cu înseripţia: „Ospătăria la morte.“ Ar mai trebui să se scrie pe acesta tablă cu litere galbine ca puciosa: „Aci locuesce unul, care omdră sândtatea, 
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viâța şi fericirea altor jmenă, căcă el, celor ce vin la el, le dă 
se bea un venin, pe care mai trebue se-l şi plătescă scump.“ 

Se luptăm deci cu toţii în contra vinarsului, ca se nu 
ajungem în prăpastie !“ 

Sunt lucruri vechi acestea și dâcă totuși le împrospătez 
în memoria cetitorilor, este, că cele spuse de bătrânul Tirolez 
se potrivesc ca ou cu ou cu cele ce le vedem la noi, numai 
cât la noi nu toţi luptă contra lui, ci, durere! mai mulţi 
sunt cari luptă pentru el. Datori am fi toţi cu t6te puterile 
se luptăm contra vinarsului, toţi fără deosebire de rang şi 
stare, că de-opotrivă cădem jertfă lui, de-opotrivă ne ruinâză 
la toţi viaţa şi sânătatea, şi cinstea, și averea, de-opotrivă 
apasă asupra tuturor ca o ghiaţă măruntă asupra r6delor 
fragede. 

date 
Om stricat. 

„Vedeţi-l? . . . Eră se îmbrâncesce din șanț în 
șanț! A eșit dela jidanul și va dormi sub un gard 
undeva. Nu-i âmbrăcat românesce, sar părea a fi 
ceva domn, numai e prea sdrențuros, în păcate, și 

prea din samă-n afară necurat. De altmintrelea hai- 
nele par a fi fost scumpe, 6recândva; acum a cui 
or fi fost dela început? Cine păcatele pote fi, că 
Jidan nu-i, că pe Jidani nu-i prea vede nici dracul 
beţi? Va fi, de bună samă ceva diregător scos din 
slujbă, ori ceva meșteșugar prăpădit !“ 

Așa vorbia singur moș Dumitru, uitându-se cu 
mirare. la un strein, ce mesura drumul dintr'un 
şanţ întraltul, flencănind din gură și clătinând din 
cap, de gândeai că acu-și acu-și se restornă. 

Atunci să apropie de moş Dumitru dascălul 
Tănase și-l întrebă: la ce te uiţi moșule, cu atâta 
mirare, doră nu la Cobea? 

— Mai sciu eu la cine mă uit? respunse moș 
Dumitru. — Ore cine pote fi ţiflindariul ăla, ce m&-
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sură drumul? Uite-l! A cădut! De ar putea sta acolo se trecă un car peste el, se mai pățască cineva necaz pentru pecatele lui! Nu pâte merge-'n păca- 
tele lui, dacă s'a îmbetat, se dârmă undeva, nime se nu-l vadă, că numai rușine face 6menilor. Ore cine se fie, nepâte dascale? 

— Da geu, nu-l cunosci, moșule? 
— Ba cunâsce-l hantătar se-l cunâscă! 
— Dor e Cobea! 
— Ce cobea dracului? Sciu eu cine ți-i cobea? 
Nu scii? O, bată-te, moșule,- norocul, se te bată, dumniata amu nu cunosci nici pe Omenii dela noi din sat! Doră Cobea-i feciorul fătului dela noi din sat, scii cela, ce a âmblat la șcâlă de-odată cu mine! 
— D'apoi ăla audiam că-i cătană, domn mare, și par că nu-l chema Cobea, că pe tată-so l'a che- mat Zaharie Negrea. E 
— Și pe el îl chiamă ca pe tată-so, dar fiind-că face cobe ca găinile de sete, de nu bea vinars, i-au pus Gmenii numele Cobea. 
— Vai de dilele lui! Dar cum păcatele lui s'a 

stricat așa prost? Când a mai abătut p'aci, că nu i-am mai audit de nume de când lau dus cătană ? — D'apoi, uite, moșule, el a fost cu mine într'o șcâlă. Când eram eu la preparandie, de învă- 
fam meșteșugul dăscălei, a venit! și el acolo, dar n'a stat numai câteva luni de dile, apoi Pau scos din șcâlă, că nu ţinea poruncile școlei: umbla n6ptea 
pe uliţă, pe la locuri stricate, în loc se învețe, €r' 
demincţa venia târdiu la școlă și nu scia nimic, când îl întrebau dascalii cei mari din carte; așa l'au scos din șcâlă. Acum ce era se facă? Acasă, la părinţi, ce se caute? A lucra nu scia. Nici că Par 
fi suferit tată'o acasă, după ce cheltuise atâta cu el pe la cele șc6le. Deci își vîndi hainele şi cărţile; 

8*
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ce biată avea, și întră la finanți. Acolo era de el! 
Umblând pe la trafici şi pe la crișme se caute tă- 
bacul și beuturile, se deprinse cu glăjuţa și cu tă- 
bacul. Dar numai doi ani a finănţit, apoi îl luară 
cătană. .Scrisore avea frumosă și fiind ţinut de scurt, 
în puţină vreme ajunse suboficer (șarge), apoi ser- 
gent manipulant, adeca strajameșter de socotelă. In 
slujba asta era spaima companiei. Feciorul, care 
nu-i da de beut, era vai și amar de dilele lui. —In 
urmă și-a împlinit timpul la cătane, și a întrat la 
gendarmi. Acolo €răși apucă la largul. Umbla tot 
țepen şi era vai de omul care cu vină ori fără vină, 
îi cădea în mână. La finanți învățase unguresce, la 
cătane nemțesce, €r la gendarmi se mai întări în 
limba nemţască și-n cea ungurâscă, dar cu .deost- 
bire în beutură și-n fărădelegi. Cu vremea să să- 
tură și de gendarmăriă, ori dOră săturatu-sa gen- 
darmăria, de el, destul că a pășit afară-n civilie și 
fiind că scia limba ungurescă și cea nemţască, îl 
luă solgăbirăul la el în cancelărie. Vre-o 2—3 luni 
se purtă el, cum se purtă, 6r dup'aceea numai ne 
pomenirem că vine acasă. Mai întâiă a stat la fra- 
tes'o, la popa din Curmătura; acum de vre-u s€p- 
tmână e la noi în sat. 

D'apoi cu ce trăesce? 
O Dâmne, moșule, se nu fie cum e, ar' putea 

trăi, că are destulă căpătare. Vegi dumniata, 6me- 
nii-s cu necasuri, la unul îi trebue un recurs, la 
altul un contract, la altul altă scrisâre, el tâte le face oră 
în ce limbă, dar ce capătă, tot bea cu Omenii. Acum încă 
a ajutat în cancelărie la notar&șul și a căpătat 1 fl. cât 
a lucrat pân la amâgi; dar vegi-l? Stau bun că nici 
un ban nu mai are, toţi i-a beut! Acum sa trage 
întrun şanţ şi-a dormi, apoi dacă s'a tredi, €6r' va 
merge la Jidanul; de mai are vrun ban, la bea și
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p'acela; de nu mai are, va căpăta beutură. dela cei 
bețivi, ce vor fi acolo. 

— Decât Pa purtat şi pe el tată-so la șcOlă și 
sa cheltuit cu el atâta, mai bine Par fi ținut acasă, 
se-l facă plugar harnic! | : 

— Aşa ar fi şi făcut, dacă-și aducea aminte, 
ce.va ajunge. Bietul tată-so avea de gând. se-l facă 
popă, că avea modru, dar mintea lui cea slabă l'a 
dus, unde-l vegi. Mâne, poimâne o se-l vedem oră 
în temniță, ori în vr'un spital. Că mâncare și beu- 
tură îl trebue. Până la o vreme va av6-o, înșelând 
pe cei bieți de Gmeni, dar dela o vreme 4 s'a îm- 
puți brânza; atunci ori că s'a lăsa muritor de fome, 
că partea dela tată-so și-a mâncato; ori că va face 
vre-o înşelăciune, până va ajunge în temniță, unde 

„au ajuns toți, câți au avut năravul lui. - 
— Feri, Dâmne, și pe dușmanii noștri de mintea lui. 
Aşa vorbia moș Dumitru cu nepotu-so, cu das- 

călul, 6r Cobea se ridică odată de Jos, dar se îm- 
brânci de nou, încât pipa-i cădu într'o parte şi 
pelăria în altă parte. Acum după care să se plece 
mai întâiu? Şi, Gre, de s'a pleca, nu va cădea cumva, 
cât se nu să mai pâtă ridica? Plecându-se, când 
după una, când după alta, huzdup! cădă cât fu de 
lung, tăvălindu-se într'o balegă, de se mociofăli ca 
un porc. Omenii treceau pe lângă el, făcându-și 
cruce, ca de ucigă-l toca; €r el borborosi clătind 
din cap și amenințind cu mâna: „Tot eu sunt mai 
înveţat în sat!“ 

Când are cineva noroc — nu-i trebue minte. 

Uitaţi-vă la el, că-i cărunt și nebun. Şi așa a 
fost de când îi, și, mă, nu-l ajunge nici o nevoie, 
nu i-se întâmplă nică un r&u, gândesci că tot „Dâmne
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miluesce-m&“ dice și tot milostenii împarte, atât îi merg lucrurile de bine. | 
Cu toţi Gmenii se cârtă, dar nimeni nu-l ia 

odată la păruială; nu-i di se nu fiă beat, și odată 
nu cade se-și rupă capul; nu-l Vedi în veci mun- 
cind din greu, și tot are cele de lipsă; drme de 
multe-ori pe sub garduri, și în veci nu se desteptă 
cun junghiă în câste. 

ȘI — cum dic — așa a fost de când îi. ÎL sciu de copil mic. De-abia începea a âmbla în picidre, 
și striga după toți Gmenii, și da cu petri după toți cânii și nici-odată nu i s'a întâmplat se-l musce vre-un 
câne, ori se-l prindă de urechiă vre-un om. De când 
era numai de cinci ani, se urca prin toți pomii după 
pome, prin toți copacii după pui de pasere; dar 
nici-odată nu s'a rupt cu el vr'o crângă, se cadă, se rămână lat; nici-odată corbii, ori ci6rele, ori vul- 
turii nu Pau aruncat jos dela cuib. 

Se scălda în: tâtă diulica, de cum se ducea 
ghiața, până tâmna, ce cădea om&tul, dar odată n'a 
căpătat un junghi, măcar odată se fi rămas prins 
între rădăcini! 

Când era de vre-o șepte ani prinse a umbla la 
vite, alunga taurul satului și călăria pe toți caii din 
sat; dar l'a luat d6ră în cârne taurul vr'odată? Ori l'a improşcat când-va vr'un cal? Feri Dâmne! 

De cum era de 10-12 ani prinse a umbla 
nopțile prin şedători și pe la jocuri, înveță a gusta vinarsul și tăbacul, dar n'a cădut în oftică, nici în 
altă bâlă sâcă. S'a facut cât un zid, de l'au luat 
cătană. 

Și în cătăniă tot el a tost, nu scăpa bine din- 
tr'o pedepsă și întra intr'alta. Și așa a petrecut opt ani închiaţi. Er când a venit acasă era gras și fru- 
mos de gândiai, că tot cu plăcinte a trăit.
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Până a fost dus cătană, mai avi satul o l&că de pace; dar cum a întrat el în sat, feciorii fugeau minteni minteni dela joc dinaintea lui, spărgea ce- terile ţiganilor, se încăera de cap cu toți feciorii, mânca țarinele cu vitele, despoia din vii vițele de Struguri și descărca persecii și perii și merii 6me- nilor. Dar i-s'a întîmplat cumva vre un reu? Feri Dâmne! Altul în locul lui de dece-ori ar fi murit lovit de glonţul vighietorilor ; pe el nu-l puteau nimeri. Fiind așa, gândiau Omenii, că nici fata pădurii nu s'a mărita după el; când colo ce se vegdi? Cere numai ca în glumă pe fata primarului, 6r fata dice, că într'o apă se aruncă, de nu o dau părinții după el. Și o dau. Și-i dau zestre cât la un popă. Şi el își bate muerea minteni minteni, și ea pentru cât bine-i în lume n'ar spune cuiva, că umblă bătută; Și el nu stă de lucru — și lucru-i merge, că-l portă muerea și cumnaţii și socrii, şi el trăesce ca un trântor. Și bea și vorbesce bălăcării, și nimic rău nu se lâgă de el. Are ce-i irebue, sânătos e, copiii Sunt mari, casa îmbelșugată și trăesce dile albe. Ba încă el dă sfaturi la cei cu minte: „ME, dau-vă dra- cului se vă dau, da voi aveți minte, mă, că zoliţi atâta, până vă apucă t6te nevoile? Ms, Uitați-vă la mine şi faceți și voi ca mine, mă. 
Până când va merge tot așa, nu. sciu, sciu înse, că vă&dându-l pa el, îmi vine în minte disa Poporului: „Când are cineva noroc — nu-i trebue minte ! 
Dar 6re ţine norocul până-i lumea?
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„E legat. 

Cine-i legat? Credeţi dâră, că vre-un hoţ a fost dus 
legat în închisâre ? 

De unde! E legat bietul Nicolae a lepurăș6ii, der' nu-i 
legat cu funiă, ori cu lanţuri, ci-i legat cu farmece, se nu 
se potă însura, se rămână om-neom, de ris și de batjocură 
la lume. - 

Dâmne feresce! Cu ce nas va merge pe ceea lume, 
cine cutâză a face un lucru ca acela! Se lege pe un fecior, 
ca el se nu se pâtă însura! Dâră asta-i lucru mare! 

Suntem: cam de-o vârstă de bătrâni amândoi, eu cu 
Nicolae a lepurășoii. De-odată am umblat la şe6la din sat, 
par că o iemă întrâgă, apoi eu am urmat învăţăturile la 
șebla din sat până -am gătat bucâvna ; am şi gătat'o în vre-o 
cinci ani, că-mi era tare dragă, ca aiul la ochi; dup'accea 
mam dus colo departe la șc6lele cele mari. Niculae, de când 
era numai de 6—7 ani, s'a pus pe găzdăşag, adecă l'a pus 
tată-s'o. La început Pa pus se umble la vaci, apoi la purtat 
cu el cu carul şi cu plugul, şi, când era de 11—12 ani, a 
prins. a-l purta, cu el la terguri. Că tată-s'o, Costan lepuraș, 
era sfirnar de vite. Rară vacă o ţinea 2—3 săptămâni, dâră 

“numai pe timpul aratului, apoi odată o vindea și-și cum- 
păra alta. 

Decă-l întreba cineva: „Der ce-i, Costane, 6r' mergi 
la târg ?* EI respundea șoptind: „Merg, vecine și om bun, 
că hăramul ăst de vacă nu-mi place cum calcă, par că 
calcă pe grăunţe. Alt-cum e vacă ca un bou, cura vedi, și-i 
bună de lapte, Dâmne, numai ca ea dă-mi; der nu-mi place 
umbletul ei! O dau, mai bine pun 5—6 zloți şi-mi iau una, 
cum sciu eu“ De-l întreba altul: Der ce-i, Costane, 6r 
mergi la târg? EI răspundea tot şoptind: „Du, mi-am făcut 
şi eu de lucru; am dat pe „Vireag“ ceea lată la cap, că 
mi-se părea, că dă prea puţin lapte, că văqi tu, copiii mei 
îs învățați să se scalde în lapte, nu se mânânce mălăieșul 
gol. Dâr ce se dic, nici nu da cel lapte mult, der câte 2 
cupe da, apoi lapte ca de bivoliţă, și nu ca de vacă. Der 
m'au pus păcatele și um dat'o. Și am mai pus 8 zloți bun! 
de am luat hăramul acesta. Ce se dic ? Asta-i bună de lapte, 
că-i fântână, nu alt-ceva, der ce folos? IȘă pierde laptele. 
Colea, dela ojină tot șuroiii e laptele după ea.“
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De-l întreba alt creştin: Der ce-i, Costane, ducă şi copilul cu tine? El răspundea fălos: »M&, de nu loiti învăţa de micuţ, se seie şi el vinde și cumpăra, apoi ce-a fi de el, după ce-oiii închide eu ochii? 'Trebue se.] învăţ la t6te, se fiă ca mine, şi de rugă și de fugă,“ 
Şi vindea Costan lepuraș minteni-minteni câte-o vacă, și cu cumpărătorul bea aldămaș, și Niculae era acâlea, şi-i da şi lui câte-o înghiţătură două de vinars, ca să se înveţe a bea aldămașă. Şi după-ce bea aldămașul, (oră cum îi qie fraţii Bănăţeni, „alvăluca“), apoi își aprindea pipa și umbla prin t6rg printre vite, &” Niculae după el, ca mânzul după 

ispă. Unde nimeria o vacă se i-se împară, întreba cu fală: A cui e văcuţa asta? Ori: A cuie ciol6ga asta ? Apoi prindea a-0 căuta în gură, la uger, îi da una cu bâta să se misce din loc so vadă cum calcă, apoi începea: Ce de bani ai 
cere pe ea? Și, de-o putea sedte cu banii de pe vaca vândută se-i mai rămână şi lui de cheltuială. măcar 2-3 A., o cum- 
p&ra, și se lăuda acasă, că a mai pus în spatele celeialalte 5 A, de și-face!'... De nu putea face terg cu accea, 
făcea el cu alta, că dâră mare-i tergul. Și făcend târgul — 
aldăraaș, că dâră făr' acela nui tergul cu noroc. Şi din 
aldămaş da şi lui Nicolae o înghiţătură dus, se aibă noroe la vacă și se fiă lăptosă, 

Așa părândau t6te tergurile din jur, cale de 2-3 dile. Mai tot timpul erau pe drumuri. Nici nu era doră de 18 ani Niculae și-i cumpără tată-s'o Pipă și pungă cu tutun şi mergea 
cu tată-s'o din târg în terg, ca măgarul după turmă. Apoi, 
tot pe drumuri fiind, pe vreme bună și rea, pe tină și pe 
omât, împili copilul, de rămase numai cât un snop ; și trăgenă 
tutun și bând vinars din frageda vârstă, i-se adunară umerii 
la olaltă. Altcum se făci sfătos, rău, umblând printre cei 
sfirnari. ” 

Aşa trecură ani de dile. | 
Când îl strigară la asentare, se minunară și doftorii cât 

de puţinel și de îmbulzit era, ce piciorușe fără carne pe ele, 
ce piept întrat înăuntru, ce spate îmbulzite, ce mâni uscate 
vedură la el; singur capu-i era mare. Vedi bine, nu-l luară. 

Alţi feciori de vârsta lui erau ca nisce flori, când îs mai 
înflorite, el era ca o ciumăfâie brumată. După asentare, 
feciorii beură, ca feciorii: cei luaţi de supărare, cei ce 
scăpară — de bucuriă. Aci ţinu şi Niculae cu ei, ba-i chiar 
întrecu.
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Un posnaș, n'are ce lucra, dice acolo între toţi: Amu, tu, Niculae, te-ai pute însura, se nu fii legat, că de cătuniă esci scăpaț. — Da-i legat, bietul Niculae? întrebă. altul ridând. — Legat, vai de capul lui, el nu-i slobod să se însre în veci. Vede-ţi voi, că așa sa prăpădi, holteiă! Așa Niculae ! 
— „Așa!“ r&spunse Niculae borborosind, de nimeni nu-i înţelegea din gură. EI încă nu scia la ce dice — că-i aşa, Destul, că vestea se lăţi, că Niculae a lepurăşâii — că amu Costan lepuraşu era mort — e legat, că însu-și el cu gura lui a spus, că-i legat, şi satul întreg scie, că el e legat. Și aude și măsa, că cum foc n'a udi, că amu numai de aceea vorbiaii Gmenii, că Niculae-i legat. Şi-'l întrebă pe „Niculae : Drept e dragul mamii, că tu esci legat ? — Drept mamă, 

„Acum se fi vădut plâns şi vaiet: Vai de mine și de mine, pice carnea de „pe 6se la cel ce mi-a legat feciorul. Şi audendu'o Niculae plângând — prinse şi el a plânge, şi au plâns amândoi cu glas mare, ca după mort, până au venit vecinii se vadă, de ce plâng ? Şi din minuta aceea Niculae-i legat. Cum bea o leacă, prinde a se bate cu pumnii preste cap și a se văieta: 

Cum n'oiă fi eu supărat, 
Că pe mine m'o legat 
Se rămân eu neinsuraţ. 

ȘI-"1 lovesce o jale și o supărare și prinde a plânge morţesce și a se văieta, că pe el la legat şiele legat, Și drept, că-i legat. E legat de treptele propănaţiei, unde dârme dus după ce se îmbată, şi-i legat de garduri, pe unde dOrme cu câsurile întregi, și-i legat de mijlocul drumului, unde lar toropi carăle și căruțele, de nu lar trage de-o parte cei creştini, când cade beat, — Şi fosta pe la păscă- litori se-l deslege, dâr' înzădar i-a fost și truda şi cheltuiala. De un timp încâce prinde a fi mai primejdios, că în- dată ce apucă în cap, strigă după 6meni, nu-i pasă, fiă cine a fi, chiar şi după popa strigă mai eri alaltă-eri, 
Cel-ce în adevăr l'a legat, a, fost vinarsul, cu care s'a împrietinit de mic. El îi va pune şi capul.
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Pavel sfârnariul. 

li merge bine de tot la Pavel sfârnariul, e om tot cu banu-n mână, cu bani mulți, îi tot. schimbă, face din unul tot doi, din doi — patru, din patru — Opt. Așa-i în lume: cu banul-bani faci. De colo cumpera 0 vacă și n'apucă a face țidula și o și dă cu dobândă de 4—5 fl.; de colo cumpără o părechiă de boi și are în ei câscig curat 15—20 |. Apoi așa e lesne se fie bănos. EI cu Sura lui a spus la moră, că într'o veră, la tErgul Cucului, în patru dile a făcut vre-o 85 fl., tot schimbând la vite, cumpărând şi vindindu-le ră. Drept şi mai drept, că are ochi buni, scie ce cumperă, îţi cunâsce vita de departe, | care-i de preţ şi în care poți avea pagubă. Beat ca | lemnul de a fi, şi tot nu cumperă și nu vinde cu pagubă. Și nu-i modru se nu se şi mai șumenâscă „câte o leacă: dela cela cumpără o vacă: bea o glajă de vinars aldămaș; dela celalalt cumpără un taur, bea o altă glajă de vinars; din. colo vinde el „taurul — bea cu cumperătorul o litră de vin; mai în colo cumpără el o părechie de boi, bea și cu vîindătorul o glajă-dâue de bere. Apoi afară de aceea: melenașul &sta și-ar lua o văcuță. E cotânganul tinr, se teme că nu wa tîrgui bine, şi are de ce se teme, că d6ră-m târg se celuesce lumea și țâra. Dar dă cu ochii de Pavel: bade Pavele, en fi bun hai de vegi ce vacă vreu se iau, se nu mă celuesc, că dta scii.., Și merge, o caută-n gură, o caută la Uger, ca omul cel priceput... e de tine, îi șoptesce la urechie. Târgul se face. Cu tErgul vine și aldă- mașul, €r' din aldămaş se cade se bee mai întâiu badea Pavel, că de nu era el, pâte nici nu se făcea târgul. 
Așa umbla badea Pavel din târg în târg, cum- ptrând şi vindând. La 2, la 3 septămâni, când venia      
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acasă, totdeuna arăta câștie curat: de colo [2 
fl., de din colo 8 fl., de ceea parte 16 fl. — In veci 
nu arcta pagubă, numai tot dobândă. Muerea credea, 
și era voi6să, că după ce-și frământă atâta cea 
minte, bine-i că bare-mi nu și-o frământă înzădar. 

Pe sărbătorile cele mari, când era și el acasă, 
nime nu era gătat ca el. La Crăciun cojoc săsesc, 
căciulă românsâscă, ciobote mari gazdăcesci, în mâne 
mânuşi de cele moldovenesci, roșii și pistriţe, cu 
degete, cum nu mai avea nime în sat. La Pasci 
mânecariă vânăt ca Mărginenii, pălărie mâle ca 
domnii, ciobote potrivite pe picior, năframă de mă- 
tasă la grumazi... Se cunoscea din toți Gmenii, 
că el e sfârnariă, om umblat în lume, om bănos. 

| Ani de-a rândul a mânato el așa ; aci-l vedeai 
câte cu 8 boi, aci nici cu unul. Când era cu boi, 
de-l întreba cineva: „pe care-i porți în rudă?“ EI 
respundea zimbind: „v'a vedea el, cine i-a luă.* — 
Când era fără boi, de-l întreba cineva: „Dar unde 
(îs boii, bade Pavele?* EI respundea arătând șer- 
pariul: „Aici !« 

Era vesti! și pismuit de mulți. Der' erau și 
unii care nu-l pismuiau. Cu deosebire frate-s'o Ni- 
culae. Nu numai că nu-l pismuia, ci îi chiar dicea 
din când în când: „Lasă-l în trăsnet sfârnărit, că 
odată numai ti-i tredi scărpinându-te-n cap!“ Der 
el fălos şi încredut îi respundea în batjocură: „M'ași 
lăsa, dacă n'aşi sci nici eu, ca tine, numai se înglod 
în pământ, până voii fi și pe limbă plin de tină. 
M&, omul trebue se mai tră&scă Și cu mintea, nu 
tot cu puterea!“ 

— Bine, bine, r&spundea frate-s'o. 
Trebue se scim, că Pavel cu Niculae, de şi 

erau frați buni dela o mamă și dela un. tată, de și 
erau chiar gemeni, dar nu s&mânau unul cu aliul, 
de ai fi gândit că nici nu-s dintr'o țeră.
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Pavel âmbla în sfârnării, bătea cele drumuri Și 
cele târguri, mânca bine din șatră și bea şi cu rând, și fară rend. Pământul și-l lucra în bani. De multe 
ori numai muierea sciă, unde ce au s&mânat și de 
unde cât a eșit. El era tot cu traista-n spate și cu 
bâta-n mână, dâr” era gras și ţinut bine. De adaos 
ceva loc, ceva moșie, de cârpit ceva la casă ori la 
șură — nici poveste. Gândiai că nici nu-sa lui, 
așa puțin preț punea pe ele, așa nu le avea grijă. 
Vegi că el nu scia cum se fac acelea, că-i r&ămasese 
gata dela părinţi. 

Frate-s'o, Niculae, era tot la lucrul câmpului; 
colo era la plug, din colo căra gunoi, din c6ce 
tocmia un gard, din colo făcea porți la șură. In 
terg nu-l vedea omul în veci, ca se cumpere ceva, 
numai când avea de vîndut câte ceva: mai o scrâfă cu 
purcei, mai un tăurenciu, mai nesce boi grași, mai 
o vacă starpă. Și, minteni-minteni vindea câte ceva, 
dar' în veci nu-l vedeai cumperând decât -— pământ. 
„Ce-i mai face cu atâta pământ, — îl întreba 

unul și altul — că d6ră ai destul?& 
— Dapoi, de am pământ destul, și copii am, 

și de oii sta a-l împărţi, cât vine la unul? Apoi 
mar durea înima se sciu că i-am lăsat se lucre în 
brazdă străină, putându-le eu însema de cu bună 
vreme  moșiorele lor. Așa respundea Niculae, ca 
om cu minte şi cu vederi bune ce era, 

* * * 

Trecură ani -mulți. Pavel să bolnăvi și de 
odată numai s'audiră trăgând clopotele după mort. 
Ore cine o fi murit, de le trag așa mult? De bună 
semă ceva bocotan! Da, a murit un om ales, a 
murit Pavel sfârnariul. Se fi vădut prohod ! Satul 
întreg a fost la prohod și la comândare, Popa a cetit 
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12 evangelii şi a spus o căzanie de toți au plâns, 
diacul a cântat versul lui Lazar din Viftania. Toţi 
diceau: „E drept, că om ales a fost, der” și prohod 
ales i sa făcut.* 

* 
x x 

Câtă vreme fusese Pavel bolnav pe pat, şerpariul 
lui a stai tot încuiat în ladă, „Se nu umble nime-'n 
şerpar,“ dise el, „că de a fi se mă mai ridic, eu 
sciu ce-i de a face, cu ce-i acolo; de a fi se mor, 
ve-ți vedea voi ce-ţi afla acolo. Bani de cheltuială 
ctă vă dau 25 fl., și câteva piţule, ce sunt bani 
mărunți. “ 

"Nici nu se încumeta cineva a umbla în ladă 
la şerparul lui, cu atât mai vârtos, că lada era 
chiar la căpătâiul patului și pe ea erau împăturate 
hainele lui. 

Spuse lelea 'Todosie, muierea badii Pavel, ia 
măsa, că ce poruncă au; povestise și mama lelii 
Todosie la unele cumetre, că șerpariul cel plin de 
băncute e închis în ladă. Astfel, când muri el, scia 
tot satul, că de el a r&mas un șerpar plin de băn- 
cute tot câte de-o sută și câte de-o miie de florini. 
De abia ascepteu toți se audă anumit câți bani au 
remas de sfârnariul cel vestit. Dâr' tot satul nu 
putea fi de față la un lucru ca acela, nici n'ar fi 
încăput în casă. Deci, după ce se gătă îmmormân- 
tarea și comândarea și după ce se împrăsciară Gmenii, 
remasără cei mai de aprâpe ai mortului: frate-s”o, 
0 soră, cumnații, socrii, se vadă ce-i în şerpar şi 
se judece ce-i de a face cu atâta potop de bani? 

Cu mare ceremoniă deschisese lada și scâsără 
șerpariul de-l pustră pe masă. Fiind n6pte, lumina 
ardea în feșnic pe cornul mesei, dâr' ferestrile 
erau acoperite cu năframe negre, ori cu alte
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rufării, ca se nu mai vadă. şi trecătorii, ce fac 
ei acolo. 

Lelea 'Todosia, cu mâni tremurătore desgurgă 
curelușa cea ca o plesnă, cu care era îngurpat șer- 
pariul, ca se nu i6să ceva din el. Apoi băgă mâna 
cu băgare de semă în șerpar și scâse de acolo o: 
boletă vechii (carte de dare, libăruș) îndoită în două. 
Boleta o frundări foie de f6ie, și afla în ea o bancnotă 
de 50 fl. Mai băga mâra în șerpar până-n fund, 
dar alt bani nu mai află, fără scâse din fundul 
șerpariului o ţidulă roșiă cu câteva slove negre pe 
ea, ca nesce numărușuri. Ore ce o fi asta? O luară 
în mână, o purtară dela unul la altul, dar” nu sciură 
ce pote fi. Carte nu sciă nici unul din ei. Necăjiţi, 
că n'au aflat mai mulţi bani, era cât paci seo 
sfârtice. Dar' Niculae, fratele lui Pavel, îi opri di- 
„cându-le: „Numai de-a geaba n'o ţin€ el în șerpăr, 
aduceți-o în coce se fug cu ea pân la părintele, 
ni-a spune el, ce-i în ea.“ 

Lelea Todosia se gândi un minut, apoi dise: 
„Da, se mergi cumnate la părintele cu ea, dar” 

stăi ... O se merg și eu cu tine.“ 
Lelea Todosia încuie șerperiul €r' în ladă și 

luă cheia la sine și se duseră la părintele atunci 
nOptea. 

— Da ce-i, dragii mei? — 
preot. | 

— Am venit, domnule părinte — dise lelea 
Todosie — se faci bine se ne spui ce-i în ţidula 
asta? Am aflat'o în șerpariul fie ertatului Pavel. 

Și luă părintele țidula în mână, și se uită lung 
la ea, și o suci, și o întârse, apoi oftă una lung și 
le spuse așa: 

— Dragii mei, ţidula asta... e țidulă de bani, 
sună peste 1200 Îl., dar' precum eu nu sciu bine 

ay 

ii întrebă bunul
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unguresce, nu v& pot spune lămurit, i-a pus Pavel 
la -banca Armenilor din Gherla spre păstrare, ori 
că luatu-i-a împrumut? 

— Ba, i-a pus spre păstrare, — dise lelea To- 
dosie, — când s'a bolnăvit, de a vEdut, că nu mai 
pote umbla în sfârnărit, a fost odată la Gherla și 
de bună semă atunci a pus banii acolo, ca se nu 
pună mâna cine-va pe ei, că banil-s locomoși. 

— Pâte... — respunse preotul, care cugeta : 
bine ar fi, de at fi cum credi tu, dar' m& tem, c'a 
fi cum văd eu din scris6re. Şi le dădu țidula, sr 
ei mersără de unde au venit, mulțămind preotului, 
că lea cetit scrisorea. , 

Lelea Todosia tâtă era voie bună, că are bani 
gata la banca Armenilor din Gherla 1200 fl. In 
bucuria ei, era cât p'aci se uite că Pavel e în mor- 
mânt. Dar' Niculae, cumnatul ei, mergea gânditor 
şi posomorit. El își făcea de lege așa: de ar fi pus 
Pavel bani în bancă, cum era omul fălos, ar fi spus 
cuiva; dar'... hm! r&u mă tem, că miia aceea și 
cele două sute sunt de plătit la bancă, numai cât 
părintele, ca om cu minte, n'a voit a ne spune 
dintrodată, se temea, că prea vor fi mari două 
Ssuperări de odată. Mai bine s'a făcut că nu pricepe, 
de cât se ne amărâscă gilele şi mai tare. 

Și Niculae avă dreptate. Că nu trăcură nică 
două s&ptămâni Și veni un domn strein, gros în 
cefă și butucănos la fOle, de de-abia gâfăia de gras 
ce era, şi întră în casa lelei Todosie însoțit de pri- 
marul şi de notarul satului. Lelea Todosie, care 
într'acele umblase cu ţidula cea roșiă și la dl notar, 
scia acum lămurit că nu-i vorba se capete ci se 
dee 1200 fl. Deci era pregătită, ce o asceptă. Domnul 
cel gros îi spuse așa: „Uite, nevastă, Pavel — fie 
iertat — a luat dela banca nâstră 1200 Îl. împrumut
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și Sa legat că i-a plăti în 10 ani, tot câte 160 fl. pe an. Pân acum a plătit în cinci ani, ar mai fi ca se se plătescă cinci ani, în tot anul câte 160 fl. Cregi dta că-i putea plăti banii aceia, ori se scâtem judecătoria pe averea remasă de Pavel, care-i înta- bulată pe banca nâstră? 
Lelea Todosie se sfătui cu tată-s'o și cu cum= natus'o, ce-i de a face? De plătit, cum amarul sa lega, ea, cap de muiere, se pună cinci ani de-a rândul, în tot anul câte 160 fl. De lasă se iasă judecătoria, cheltuelele se măresc. Deci făcu învoială cu cum- natu-s'o, cu Niculae, se iee dătoria pe el, şi dinpre- ună cu dătoria se iee și moșia remasă de Pavel, afară de două locuri și grădina cu casa, care au remas la lelea Todosie. Domnul dela bancă se învoi așa și merse de unde a venit. Niculae încă nu făcu tErg r&u, că moșia ajungea mai mult de cât cele 800 Îl. ce le plăti el în 5 ani, tot câte 80 fl. la începu- tul și 80 fl. la jumătatea fiecărui an. Lelea Todosie încă fă mângăiată, că r&mase baremi cu casa și cu cele două locuri de bucate. Că se putea întempla și mai reu, de vinea rândul la dobă. 
Acum diceau Gmenii: „Ne miram Şi ne cruceam mult, de unde are Pavel sfârnariul atâta potop de bani? Adeca n'au fost banii lui, au fost bani streini!« 
Er” Păcala adaogea : 
„Ba, Pavel sfârnariul a fost o fală g6lă, traistă UȘOră !« . 

Meşterul Partenie. 
Nu-i alt modru, fără blăstămul maicii Domnului nu sa mai șters de pe meşterii de lemn, de merg tot un paş înainte şi doi înapoi. Şi, dacă ștă omul a socoti, şi mare păcat a făcut meșterul de lemn, când i-au poruncit Jidovil se facă 

, 9
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crucea, pe care ei au restignit pe Domnul Christos. Că din 
„ce porunceau ei s'o facă mai mică şi cuiele mai subțiri, el 
dintr'aceea o făcea mai grsă, ca se nu aibă de cioplit așa 
mult. Ei, dar' fiind crucea așa mare și grâsă și grea, domnul 
Christos s'a potienit ducendu-o și a cădut jos sub greutatea 
ei. De aceea maica Domnului i-a bl&stămat pe meșterii de 
lemn: „Dee Ddeu, se lucraţi cu anul, şi se nu mai căpătaţi 
banul, și care li-ţi căpăta — se-l împărțiți cu Jidanul!“ 

De atunci, până-n qiua de adi, meșterii de lemn cu 
nimică s'aleg din lucrul lor; cei mai mulţi n'au nimic la casă, 
decât câteva securi, un ferestrău- două şi câteva sfredele. 

Dar nu stau bun că numai blăstămul maicii Domnului 
„e preste ei, mai mult mă tem că ei vreu se fie drepţi ur- 
mași a lui Leonat din Longobarda, care încă se hrănia cu 
barda, ca și ei. Mai toţi meșterii de lemn sunt beutori din 
samă-'n aiară, din care pricină nu se mai adauge la ei două cu 
d6u&. Drept e și aceea, că meșteșugul, cei mai mulți și-l fură, nu 

“şi-l învaţă. Incep ca dileri pe la bărdași, apoi după-ce lucră 
cu diua 0 v6ră-d6uă, prind a lucra pe socoteala lor, mai 
întâii un coteţ, apoi un hambar, grânar, în urmă un grajd 

- Și şură, 6r' mai în urmă o casă. Trecând prin acesta școlă 
„se cred meșteri desevârșiţi; lucră şi beau şi beau şi fumeză 
şi mai însemnă cu cel plumb, cât bine, mai mult r&u, dar 
însemnă și lucră, strică cele lemne. Astfel de meșteri sunt 
în fiecare sat unul doi, dar' se cunose dintre alți muritori, 
că numai pescarii şi vânătorii-s în penele lor. Lumea-i 
numesce „Meșteri strică,“ 

Așa sunt și la noi câțiva, din care înse mai mare este 
meșterul Partenie, sau, cum se laudă el când e şumăn — 
„meșterul cel vestit.“ Şi rar se întemplă ca „meșterul cel 

-vestit“ se nu fie șumăn, că nici că se pâte altcum, de 6re 
ce e omul cu treburi multe, apoi treburile trebue începute 
și sfârşite cu aldămaș. Er” dâcă meșterul cel mare se află 
la aldămaș, face ce face de numai vegi că-i se împiedecă 
limba-n gură şi-i se împletesc picidrele, că fuge pământul 
pe sub ele. Drept şi mai drept că şi tată-s'o mai bea din 
când în când, dar el nu sta tot ca rața dea moi, fără-'şi 
păzia lucrul câmpului şi avea ce-i trebuia. Bea el în cele 
dumeniă, dar' preste săptămână era om muncitor şi cu 
glagore-n cap, puţin i se cunoscea din cei câțiva bănuţi 
ce-i bea duminecile cântând :
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„Cine pârtă plugul bine, 
Și de bea ti mai rămâne. « 

Dar' Partene-i alt fel de om, nu-i ca tată-s'o; Partene face după cum îi spune cântecul: 
„Se bem adi şi se bem mâni 
Se bem patru săptămâni; 
Se bem luni şi se bem marţ 
Se bem preţ de patru vaci; 
Se bem miercuti, se bem joi, 
Se bem preţ de patru boi !« 

Meșterul Partene a r&mas de tată-s'o copilandru ca de 10—12 ant. Mai avea un frate mai mare şi dâuă surori mai. mici. Mumă-s'a-i crescu cum putu, ca o muiere văduvă, da-i crescu destul de omenesce pre lângă sine, că de bărbat rămase în stare bună, cu loc destul Și cu vite frumâse. Astfel fiind lucrul ea-i ținu pre lângă sine și-i deprinse la munca câmpului, după care aveau se trăescă, și după care trăesce t6tă lumea. Când fu Partene de 20 de ani îl luară cătană și-l dusără colo departe-"n Italia şi nu-l mai lăsară de acolo 12 ani închiaţi. In acest potop de vreme frates'o cel mai mare se-nsurase şi surorile se măritase, așa că el află pe mumăsa singură singuriţă aşteptându-l cu dor şi drag, ca pe singurul copil ce Și-l scia necăpătuit, pribeag în lumea mare; dar' o află în stare bună. Că măsa, ca muiere cu minte ce era, data de dat zesire la fete când le-a măritat și data parte la feciorul ce la însurat, dar! pariea ei și a, lui Partenie — care bătea ţerile — nu-o a dat la nime, Destul atâta că Partene afla pe măsa în stare bună, când ajunse acasă din cătunie. Dâmne, și fălos mai era, când veni! Nici nu mai sciă românesce ca pe la noi; nici nu mai cunoscea bine vecinii şi neamurile. Numai îl audiai: „Was? La mine nu sci bine românesce, uitat la mine asta, învățat la mine ala ocoş vorba.“ Vecinii, cei mai creduli, clătineau din cap a milă, că în cei 12 ani, câta umblat în lume printre limbi necunoscute, și-a uitat limba maicii sale; n6murile plângeau de mila lui, mamă-s'a se deolea.: „Ce amarul m'oii sei face, de nu i-a veni glasul cel româ- nesc la loc?!“ Dar un moșneag, care cătunise în tinereţe vre-o 30 de ani de-a rândul, că pe el îl prinsese cu funia, după cum - erau p'atunci vremile ; un moşneag, die, audind şi v&dind bazaconiile aceste, dise: „Nu vă temeti, și-a. veni el în fire, numai se mârgă odată-n ședătâre oră la crişmă, 
. i 9*
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Și prorocia moșnegului se împlini, că Partene merse cu 
n6murile la crișmă şi beură, şi el le povestia aşa păsăresce 
câte prostii tte, până întră-n crişmă Ursuţul, care încă 
fusese cătană și scăpasă numai cu un an-doi mai nainte, 
Er acum era om ca alţi 6meni. Ursuţul ăsta înse era iute 
din fire, se ciudea grosav pe prostii. Deci cum audi pe 
Partenie vorbind așa păsăresce începu la el: „Dar mergi 
încolo, creștine, vorbesce ca Omenii, nu te fasoli atâta, că 
minteni te învăţ românesce.“ Partenie se mânie de vorbele 
aceste, dar Ursuţul bagsâraa venise mânios de acasă, că 
din ceea-'n ceea dau la cârtă și numai vădură Omenii că se 
încăeră ca cocoşii. Când îi despărţiră, amândoi erau sgăriaţi 
ca de pisici, dar Partenie scia românesce cum e data, Din 
minuta aceea Partenie era de tot risul la feciori. De mergea 
în ședătâre, feciorii numa-ncepeau la el: da ce-i, Partene, 
te-a învăţat Ursuţul românesce? De se punea lângă vre-o 
fată, numai audia pe vre un cotângan din vr'un ungheţ;: 
„Ai grije, Ană, că Partenie nu prea scie bine românesce, 
vedi de vorbesce cu el ala ocoș horba!“ In urma urmelor, 
încet pe-ncetul se desbără de vorbele aduse din cătunie, 
şi era şi el fecior ca alţi feciori. Umbla cu gândul însuratului. 
Stătos era el din fire, singur era singur, numai el cu măsa, 
moși6ră avea bună, deci nu se prea codiau fetele de el, că-n 
qisa 6luia: „De ar fi feciorul numai cu ceva mai frumos 
decât dracul, muiere își capătă“; dar Partene, care şi pe 
împăratul la mulţămit, se nu-și capete una? Nu-i vorbă, la 
început nu prea afla fată destul de potrivită pentru el la 
noi în sat, umbla prin satele vecine peţind tot fete de popă 
şi de bocotani, dar sfântă-i dicala: | 

„Feciorul, care se ţine, 
Ia fata care remâne.“ 

Aşa şi Partene, tot umblă pe cele sate a peţi fete 
bogate, până se tredi că-s câșlegile pe gătate. Atunci hai 
hudru-budru ! puse mâna pe fata care-i eşi-m cale. Dar n'o 
fost vrednic capul lui de așa o fată, ca aceea, pe care 
Ddeu o pedepsi dându-o lui de nevastă. Că ea era blândă 
și harnică, €r' el arțăgos şi lenios; ea t6tă minte şi hărnieie, 
el numai opșaguri și mâncare şi beutură și somn. 

Nunta, lui fusese în câșlegile Crăciunului, că așa-i 
datina pe la noi, rar de tot se întâmplă ca cineva să se 
îns6re în alt tîmp, decât iarna. In primăvera dintâiă după
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nuntă, pote chiar din banii miresii, îşi și cumpără Partenie ferestrău, sfedere şi altă și prinse a ciocârti ca meşter. Mai întâi făcă pe sâma lui un coteţ, apoi pe sema unui vecin un pălant, dup'aceea la altul un grajd, şi hai-di-hai ! cât mai bine, cât mai r&u, lucra mereu ca meșter bărdaş. P'atunci bărdașii căpătau puţini bani pentru lucrul lor, dar apoi trăia bine pe la cele gazde, pe unde lucrau, că căpătau mâncare și beutură câtă le luă pielea. Așa Partene ajunse la traiul de bărdaş, de care cu lăcomie tot visase din tinereţe, de când vedea traiul bărdașilor. Luni diminâţa cum se scula își aprindea pipa, își luă fălos uneltele de-a umăr Şi, hai prin sat, unde era arvonit. Şi cioplia, și mocoşia, și tândălia, se trecă diua, că scia el, că cele de lipsă pentru gură le are. Tot așa o mâna până sâmbătă sera. Şi muierile-i făceau tot mâncare bună, se nu le mergă hula, și bărbaţii aduceau Vinars din greu, se nu le strice lemnele, şi totuși îci c6lea câte o hulă eșia din gura lui Partenie, €r' lemne strica destule, ci fiind omul slătos, atâtea bătea din cea fleancă de gură până făcea pe gazdă se credă că deu nu tot lemnu-i bun de lucru, precum nu tot omu-i bun de pupă. Aşa trăia „el de luni diminâţa până sâmbătă seră. Atunci scotea dela gazdă ceva bani, cari dumineca toţi îi bea, 6r' luni diminâţa 6r' era numai cu uneltele-n spate. Așa urmă di de qi până tOmna târdiu, când se ciuntară lucrurile de bărdăşit. Atunci se tredi cu podul gol și cu șura golă, dar' lui ce-i păsa? EI era gras și-'ncălat de gândiai că, nimic n'a lucrat num'a mâncat și-a beut cât a fost vera. Drept şi mai drept că nick nu se spelise prea tare cu lucrul, dar se cunoscea, că era ca un godin când era în postul Crăciunului. Vedi bine, atâta-i era tot câștigul: dintr'o vâră-ntregă. Iși şi cânta el cânteca, colo printre cei beţivi la prepanaţie: 

Alt folos tot nu mai iau 
Numai cât mânâne și beu; 
Las” se fiu odată beat 
Că destul îs supărat! 

Și era meșterul Partenie grozav de supărat — când navea pe ce bea; atunci umbla lihod, ca un câne ploat. 
Dar îndată ce da undeva de ceva semne de beutură, el era cel mai guraliv şi mai voios, el sciă închina mai cu pont, el era mai bun de opșaguri. Când era cu giaja-n mână de 
închina celui ce Ta*cinstit cu ea, îl audiai numai că începe:
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Ddeu te ţină! 
Dee-ţi Dqeu bine şi sânătate! 
Cinste și omenie, 
Dragoste şi voiă bună, 
Sânătate şi bucate 
Şi bani de cheltuială! 
Şi la toţi le plăcea cum închină, Partene, toţi stau sme- iți clătind din cap până le spunea el vorbele cele bune Și înțelepte şi toţi îl cinsteau cu beutură. 
De odată cu Boboteaza, se începură ospeţele 
Fiind Partenie omul opșegos și bun de gură tot el purta peţitorii, tot el era chemător şi staroste cât ținură câșlegile ; tot în voiă bună și cu capul sarbtd fu până-n s&ptămâna albă. 

- Cu postul Pascilor de odată &r' începu a-i umbla plu- gul; colo cârpia un pălant, la cela făcea un coteţ, la cela- lalt “o șură și era tot sătul de mâncare şi de beutură. De cei de acasă, de măsa și de muerea cu un copil, habar n'avea. — Mai lucre și ele ceva, qicea el, că eu destul îm rup Osele şi-mi sfărm mintea. 
Tot așa o mână meșterul Partene mulţi ani de a rân- dul; lucra-nelucra, dar bea și trăia bine. Fără ceva lucru nu pulea omul dice că-i, nici odată; că pururea era acăţat ică-colea la ceva lucru; nu isprăvia bine şura unuia, și se lega la altul se facă un grajd; nu era gata acela, și luă dela altul arvună se-i facă o casă. Dacă dicea unul: Dar ce-i, Partene, nu mai vii se-mi gaţi șura ceea, că plata ţi-am dat'o? El respundea, de loc: Mai ascâptă, că nu eşti numai tu-n sat; ori: nu-ţi fie așa degrabă, că nu-i vremea, îmblă- titului. 
Multă vreme a mers așa, dar odată i se-nfundară minciunile. Se legase se facă Ia Niculae Procletul un grajd cu șură, din lemnele lui și cu mâncarea lui, așa că Niculae Procletul nu avea de dat nimic decât bani rotundi 200 . Dar Niculae-i spuse așa : „Bagă bine de s6mă, că eu îţi dau banii după cum ne unim, dar dacă pe de adi în patru săp- tămâni nu-mi dai lucrul gata, atunci cu mine dai de popa Grigore !* Vorbele aceste Je dise Niculae între mărturii, când și puse banii pe mâsă, numsraţi 200 A. și Partene-i băgă-'n pungă. De abia asceptau toți Omenii se vadă ce s'a alege din lucrul acesta, Unii credeau că Partene va eși cu dobăndă frumâsă; alţii-şi dau cu socoteala că' na eşi cu banii, că
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lemnui-i scump, draniţile, scândurile, cuiele, tote îs scumpe; dapoi lucrătorii? că numai el singur nu pote ridica un jleab ca acela? Dar Partene nică grije nu avea, Cumpără câteva lemne, mai nesce scânduri și șindile și se apucă de lucru cu un alt beţiv ca şi el. Dar cum lucrau'? Minteni- minteni erau la urciorul cu vinars. Așa că pe di nu le era de ajuns o litră de vinars numai lor la amândoi. Imbiă Şi pe Niculae se bee, dar el nu primia, ci respundea aspru: nu bâu; lăsaţi-l și voi în trasnet de beut și vapucaţi mai cu nedejde de lucru, că trece i după di și -— de nu-ţi găta la termin — rîde dracul: de voi! 
— Nu te teme, Niculae, până mă vegi pe mine. Mai scumpe lucruri decât acesta am făcut eu, 6tașa, bând din urcior, că dâră la atâta îmfulicătură, de nu bea omul - câte-un strop, piere cu dile. - 
Așa se tămânda vremea. Cele patru săptămâni erau. plinite, dar grajdul lui Niculae nu era gata. Li mai dădu răgaz. o săptămână, înaintea primarului și a notarului, şi-i spuse oarzin: de nu-mi gați lucrul nick până atunci — în judecată te bag. | | 
ȘI trecu și săptămâna aceea și grajdul tot nu mai era, gata, că-și păpase. toți bănișorii, nu mai avea pe ce cum- pera cele de lipsă, 6meni la lueru încă nu-i venia, 6r singur mocoșia cât putea, dar mare ispravă nu făcea. Atunci .Ni- culae Procleţul merge aţă la judecătorie şi bagă pâră asupra lui Partene meșterul, că i-a dat 200 A. se-i facă grajd şi - șură în- termin de patru săptămâni, și de atunci trecură cinci, şi tot nu sunt gata. Judele-i țită înainte cu martori și judecă pe Partene ca în termin de 14 ile se gate lucrul început, după cum s'a legat; de unde n'o fi gata, atunci Niculae se-și iee meșteri și se-și gate lucrul, se-i plătescă, din pungă, că va seste judecata, cheltuelele dela Partene. 

Trecură și cele patruspredece. dile puse de judecătoriă, - şi Partenie nu gătă lucrul lui Niculae Procletul. Atunei acela merse. la oraş şi aduse patru bărdași și-i plăti pe qi câte cu 2 fl. pe fiecare. Aceia în 10 dile-i gătară șura şi grajdul cum se cade. Până se i le gate mai cumpără din pungă şi șcân- „duri de vre-o 15 fl. şi cuie de vre-o & fl și alte mărunţișuri în preţ de vre-o 5 fl, că la un așa jleab câte trebue până se-l vedi gata? Astfel când îi fu lucrul gata, merse Niculae Procletul la judecătorie şi ceru se-i scâtă dela meş- terul Partene suma de 108 A. ce o cheltui până-și gătă şura  
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și grajdul și 12 fl. călătoriile lui pân la oraș la judecată și după meșteri. Și judecătoria trimise executorul la faţa locu- lui se scâtă dela meşterul Partene 120 fl. Dar din ce se iasă atâta potop de ban, că vite nare, decât d6ră mâţa, strin- sură — vorba &luia: 

în cămară, 
ca şi-afară, 
în podlaş 
că-n inimaș, 
€r la şură nu-i strinsură 
cât se ia un puii în gură! 

Deci zălogi pentru suta şi d6uădeci fl. și pentru spe- sele judecătoriei un ogor de vre-v 3 jugherede mare. 
Partene și atunci credea că-i tot glumă, nu sciâ că are de lucru cu Niculae Procletul, la care nu de flori de cuc i-au pus Gmenii numele „Procletul. Deci nu-și văqu de cap se înapoieze banii, ori se facă o pace cu Procletul, așa că „într'o bună diminâţă se tredi că vin domni în sat și-i vînd cu doba locșorul cel bun și mare. L'a luat Proeletul, vegi bine. Acum ţine-te Partene! numai începutul e mai greu, apoi vin pricinile tot drâie! 
După Niculae Procletul îl ameninţară şi alţii, la cari se legase că le-a face câte ceva și Danii-i mâncase, dar de lucrat nu le lucrase după îovoiala avută; unul îl cercă de 40 A, altul de 95 fl, un altul de mai mult, ori mai puţin. Ce se scie el face? Cum să se descurce din atâtea încur- cături, că de judecată-i era recore, fiind că-l pișcase odată și se simţia şi vinovat. Deci prinse a face pace cu ei, vedi bine, pace ruşin6să pentru el; unuia-i dete o moină pe câţiva ani, altuia-i dete un loc de urie (de veci), pe altul îl amână Și cu minciuni, dar în urma urmelor remase numai cu casa și cu uneltele de bărdășit, 
Acum tot e putred de beutură, tot tușesce, ca dintr'o bortă, dar de beut tot bea și de meşterit tot meșşteresce din cea gură. la lucruri se le gate, ia arvună, își bagă 6meni, el stă numai și le arată —: drag Domne — ce se facă şi cum se facă, și âmblă de colo până. colo însămnând cu cel plumb, ce-l pârtă tot în șerpar ca meșterii cei mari. Puţini sunt înse cei ce-i mai dau de lucru, dar el totuşi are afaceri pururea, are hereghie, că merge unde scie că-i de făcut vr'un jleab şi mai minţesce ici una, colo alta, și mai ca-
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pătă câte un păhar-d6uă de vinars, până vine curcă acasă, Așa urmâză di de di, 6rna-vâra și e tot (Spân și tot sfătos şi tot opșegos şi lăudăros. ACI toți îl iau în rîs, toţi îşi bat joc de el, dar el habar n'are, atâta i s'o îngroșat nasul, de nu se mai legă de el nimic; ori cine ce-i dice, par că-i dici în ceteră. Ba, după ce apucă în cap, îl audi strigând răgușit : „M6, dacă-oiă muri eu, ce amarul vostru vi-ţi sci face, că numai un meşter de dai Dâmne aveţi, pe meşterul Partenie, m8!“ Er Gmenii respund rîdind: 
— „Ba pe meşterul prăpădenie 1“ 

poe 
Teofil e copil, 

„_ Beţi voinici şi trăiţi bine! 

Când sa însurat Teofil Vultur dela noi, nu mai era fecior fălos în șepte sate ca el. Și avea de ce se fie fălos, că era singur la măsa — die la măsa, că tatăso murise cam pe la sapa de-a doilea, și el s'o însurat isrna, în câșle- gile Crăciunului. Apoi avea stare și renduslă! Rămase de tatăs'o o moșiă mare, casă bună, șură cu grajduri de amân- 
două părţile, și amândâuă pline de vite, apoi oi, porci, bu- 
cate şi câte și mai câte rămân de o grazdă, cum fi tatăs'o 
Pavel Vultur, fruntașul satului, 

Și nu puteai dice nici că-i hid trăsnitul de Teofil, cu . tote că nici rupt de s6re nu era, dar era drăcos, desmierdat, 
ținut ca pe apă puţină, că fusese singur la ai lor, și era îmbrăcat ca un domnişor: tot cu cisme înereţite, cu cidreci înşinoraţi, cu elop (pălărie) cu petele şi cu câte nebunii tote. 

Destul că se îndesau fetele, care de care să între în 
dragul lui Teofil, să între în averea cea mare. Der numai una putea fi norocâsă și fericită — Ana lui Floflâne, fată frumâsă, bălană, şi 6r singură la părinţi cu stare şi cu so- cotelă. La nunta lor tot satul a fost în ospăț, trei dile şi trei nopţi. Se dusese vestea de ospăţul lui 'până pe la al 
T-lea sat în lung și "n lat. Atâta băutură şi mâncare nu s'a trecut la patru ospeţe — dâr era de unde, că d6ră numai un Teofil Vultur era la noi în sat!
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Er după ospă tot voiă bună, cât ţinură câșlegile. Şi “au fost lungi câșlegile în 6rna aceea, că au ținut șşepte s6ptămâni și cinci dile. Și se făcură multe ospeţe în aceea Srnă, c'aşa-i când îs lungi câșlegile, — și la, cele mai multe tot Teofil Vultur a fost nănaș, că-i plăcea în fundul carului, pe perini moi și cu ceterașii lângă el. 
ŞI veni Postul Pascilor și Teofil tot ca în câșlegi âmbla de ospătat, dela o crișmă la alta; de postit — postea nu-i vorbă, mânca tot pesci, heringi, icre şi alte bucate scumpe de post și se ospăta mereu eu prietinii. Acasă încă nu mergea cu mâna g6lă; ca să nv se supere măsa și nevasta, le ducea și lor beutură și heringi. De trebile casei şi de vite grigia sluga, un opșitar uns cu tâte unsorile. Așa trecă Postul Pascilor, Gunoiul era la el alăturea cu șura şi cu grajdurile şi nici nu-i plesni prin minte să ȘI-l care pe loc. L'oiii. căra cu clacă, dicea el. Așa și făcu. a 3-a qi de Pasci adună satul întreg în clacă la cărat de gunoi, tăia câţiva miei, aduse beutură, și făcu cu claca aceea mai mare chel- tuelă, decât altul cu un ospeţ. El numai sta în fruntea mesei și striga: | 

— Beţă, feciori, că Teofil e copil! 
— Și Gmenii beau şi se ospetau, 6r' el era voios și fălos, că ce pâte el, nime nu pâte. 
Măsa și muierea nu-l întrebau, că de unde are bani de cheltuslă, ele erau bune bucurâse, că Teofil e tot cu voiă bună. 
Der trecură și aceste, veni vremea plugăritului, luă Omeni în plată de âmblară la plug, 6r el sta numai trântit pe răzor cu urciorul cu vinars la cap. Şi veni timpul săpa- tului, el nu prinse c6dă de sapă în mână, ci sta numai ea un părcălab, cu bâticuţa lângă lucrătorii luaţi pe plată și le spunea opşaguri. 
Și veni și vremea secerei și a c6sei şi a f6nului, și el tot aşa făcea, âmbla ca un domn de c6lea până câlea, der nu lucra nimic, ci plătea boeresce. 
Veni tâmna, bucate avea, destule, der îl costau mult, cu mult mai mult de cât pe alţi Gmeni, cari lucrară cu mânile lor, nu tot în bani. E! însă nică grijă nu avea, bea bine, mânca bine şi nu lucra nimic, ci se lăuda mereu: Teofil e copil! 
Omenii din sat se mirau, de unde bănesce el atâta potop de ban, că din vite nu vinde, din bucate încă nu, de
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lucrat nu lucră, şi tot are de unde cheltui din greu, parte dând la lucrători și parte făcând tot dile strimbe, mai din tote dilele anului. Unii diceau: „A aflat bani“, alţii îşi dau cu părerea, că i-a rămas de tatăso o Glă ca de 2 cupe plină de taleri și de galbini. Cei mai bătrâni însă își diceau: Feri Dâmne s5 nu aibă Sfirşit rău îmbuibarea: lui Teofil! Mamăsa și nevastăsa, ca d6uă muieră nepricepute, diceau și ele din când în când: 'Teofile, puiule, de unde bănesci tu atâţa bani? Vedi, să nu te bagi în datorii, să nu mai scim cum și din ele! Dâr el le răspundea fălos: Nu vă temeţă, Teofil e copil! 
Și ele credeau și-i dau bună pace să âmble: tot în trochinul lui, 6r ele p'acasă încă “se mângăiau, mai cu o litră de vinars, îndulcită cu miere de trestie (zahar alb), mai cu un font de carne, mai cu o literă d6uă de vin. Pe ce aduce — era, că dâră pline erau podurile de cucuruz, hămbarele de grâu şi de s&cară, apoi dâră erau găzdoi, aveau galițe, dela ele pui Și Gu, tot vindeau și trăiau bine, cât, când venia Teofil acasă voios și luminat, pe ele le afla și „mai voi6se şi mai luminate, astfel că n'aveau de a-și arunca: împutări şi mustrări unul altuia... 
Veni postul Crăciunului și cu el cădu 6ârna. Atunci își deschise Teofil o 1scă ochii, vădând, că are fân cam puțin, pentru vitele cele multe, ce le are. Mai era un lucru, care prinse a-i face puţine gânduri: la, servitor îi era dator simbria întregă, în dare nu dăduse nici un ban r&u și primarul îi spuse oarzin: Teofile, pân'acum a fost ce a fost, der acuma Su prins post! Adă darea, că de nu, îţi duce o vacă Şi O: dau în licitaţiă, 

Pe lângă acestea într'o seră, tocmai când voia să ia beutură pentru botezul lui Teofil cel micuţ, ce îl dăruise nevasta, îl trase și prepănatorul la o parie și-i spuse, ca s6-şi tragă răfuiala, şi şi-au tras'o așa, că prepănatorul des- chise cărticica și-i arătă: Pentru beutură, și sugări pe întreg anul 280 A., bani gata împrumut, când 5, când 10 fl., când mai mult, când mai puţin, laolaltă: 340 A, așa dar' cu totului tot 620 fi. 
„ 

Teofil se uită lung la cărticică, se scărpină o l6că după ureche apoi dise: Ei, cum să facem ? 
— Facem bine, răspunse prepănatorul, să-mi dai banii și apoi €r' te folosesc un an de qile. 
— Der chiar amu nu am bani, jupâne Ştrol.
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— Nu-i nici un năcas, îmi dai obligaţiă pe 700 îl. şi 
suntem 6meni în pace. 

Și Teofil îi dete obligaţiă pe 700 Al. și iscăli în obligaţiă şi pe mamă-sa și pe nevastă-sa, și prinse a bea mai departe. 
Der vremea trecea, darea nu o plătise, deci vinde 2 junet 
și plătesce darea şi pe slugă, că dor de aceea i-a crescut, dicea el, ca bani să facă din ei și să-și acopere nă- 
cazurile, 

Dâr banii de pe junci nu i-s'au ajuns. până la Crăciun şi a trebuit să vândă bucate, ca să aibă bani de Crăciun. 
Şi a vendut şi şi-a făcut bani, și 6r avi câteva dile bune. 

Der când a fost pe la Bobotâză, vede că nare fân numai ca.de leac, pentru vitele cele multe, — că multe erau, că numai doi junci vânduse. Deci se pune şi ia în credință o clae de fân până la primăvâră la Sântul George, cu 120 A. Acum fân av6, dâr nu era om, căel âmbla tot în ospeţe, 6r un biet de fecioraş, ce-și băgase servitor, nu scia prea bine rândul vitelor, că nu mai slugise, 
er la ei acasă nu avuse vite ; le da nutreţ, nu ca din fânul de cumpărat, 6r Teofil nu se uita pe la grajd, astfel că în săp- t&mâna albă trebui âr să âmble după fân. 

Acum cumpără, tot în credinţă, o clae de otavă dela 
un Arman. Dâr nu se uită, că 6re vitele mânca-0-vor, oră ba, ci dete contractul și lăsă de-i cărară otava acasă. O di 
două, mâncară vitele lui otava, der de aci încolo -numai mugiau, când li-o băga sluga în esle. — Stăpâne — dice odată sluga — vitele nu mănâncă otava, numai oile; ce să dau la vite? — Nu o mănâncă? — aștepte pân' la Pasci, că, li-om da pască, dor aceea li-a plăce. 

Aşa, chinui bietele vite cu otavă, care-i numai pentru cai, şi cu paie, cât, când eşiră din €rnă, se legănau de slabe. 
Terminul plătirei nutreţului era aci, timpul aratului 

sosi, 6r vitele lui nu era nici de preţ, să le vendă, nici de pus la muncă, că erau hămisite cu fâmea. 
menii prindeau a vorbi despre trebile lui Teofil, ca 

Gmenii, că nu-i ca tatăs'o, că n'a fi gazdă, că una, că alta; 
ei, dr lui în față nime nu cuteza să-i spună, nică chiar 
socrus'0, că i-a spus odată, der Teotil i-a răspuns rîdend: 
hei, socvule, nu fi supărat, că de nu-ți place de purtarea mea, alt ginere îţi capăt la fată, poţi s'o duci acasă, când vrei, că eu nu te opresc.
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Mai făcă cum făcă până colo cătră Rusali, pân'atunci 
se intrămase la pășune și vitele lui şi odată vându patru boi 
si doi junci și dâut juninci. — Nu: mai tin, decât patru vacă 
la casă, dicea el, până m'oiii apuca la fecior, că cu sluga 
nu esci cu om; n'am apucat slugă să fi îmbogăţit pe stăpâ- 
nus'0, nici pe mine nu m'a îmbogăţi nici unul, că dau nutre- 
țul fără cruţare și totuşi vitele-s late de fome, Ţin vacă, că, 
dela ele am lapte și viței, 6r la plug patru vaci sdravene 
fae cât şi patru boi! 

Aşa se mângăia Teofil. Der altcum era lucrul. El vând 
atâta potop de vite şi banil toți îi făci terea-perea, cât nu 
se alese chiar cu nimic din ei, nici baremi prepănatorului 
nu plăti. | 

Seii ce am socotit, Teofile, gise într'o qi prepănatorul 
cătră Teofil, — să mi dai mie grădina cea g6lă de lângă 
biserică, ce să-ţi dau pe ea? 

—- Ce-mi dai? 
— ți dau o sută bună și-ţi iert cele 700 fl. ce-mi eşti 

dator; bine a fi? 
— Bine, decă-mi mai dai şi o feriă de vin rasă răsuță, 

s6-o bu eu cu mama și cu nevasta colo acăsucă şi s&-mi 
dai un pachet de sugări și o jumătate de miel — că prepă- 
natorul era si măcelar. | 

Fiă, cum dici, Teofile, să nu dică, că nu las tot după 
tine, scii, mie nu-mi place a târgui mult, a mă țigăni t6tă 
diua, hai la notarul s& ne facă contrătușul și să-ți dau suta 
și celelalte ce le ceri. 

Preste un ceas de vreme întră Teofil acasă cu o jumă- 
tate de miel gras, cu o feriă de vin în 2 cănţi mari ale 
prepănatorului și cun pachet de sugări după curea. 

„Fă, mamă, de mâncare, şi uite ici vin vechii, să 
mâncăm și să bem, că Teofil e copil! Şi iate bani, mamă, 
o sută bună! 

— „Der de unde-s, dragul mamii 2“ 
— „Am dat hira cea de grădină rea, de lângă biserică, 

scil că-i numai bolovani, de nici baraboil nu se făceau în 
- ea, şi-a înciripa bietul Jidan o hurubă pe ea, să nu se tot. 
mute, ca ţiganul cu cortul ; ni-a fi şi pomană“. — „D'apoi 
bine-i dragul mamii“. 

Şi se puseră pe trai bun, hai copile | In qiua, aceea 
mâncară și beură; a d6ua qi beură din vinul ce li-a mai 
rămas şi aduseră carne pe bani; a treia di aduseră şi carne
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și vin pe bani, şi tot așa, până din sută nu mai avi nici un bănuţ. 
La trei ani de dile după însurăciune nu mai avi Teofil "nici o c6dă de vită la casă, der avea trei copii, un fecior și d6u& fete. Din trai bun nu mai înceta, lucru nu-i plăcea nică lui, nică muierei lui, se dedase și ea ca el, și mumă-sa voind să arete, c'a avut drept cel ce a dis, că omul e un dobitoc, care se învaţă cu tâte, se învăţă şi ea la trai bun, că d6ră avea fecior, nu tufă | 

După ce gătă cu vitele, nu avi vreme să se gândescă la îndreptare, ci merse mai departe, vândă ogor după ogor, fenaţ, după fenaţ, 6r banii îi mânca și-i bea. In urmă r&. mase numai cu casa ŞI cu grădina, pe care sta, şi cu un loc mare de Cucuruz. — Aceste nu le dau, că am copil — dicea el la cei ce-l] îmbiau se Je cumpere, — nu-i pot lăsa fără moșiă, fără casă, că ori cum, dsr sunt copii mei! 
muierea, și mumă-sa se făcuse mai beutâre decât el, Atunci se lăţesce vestea-'n sat, că la oraş s'a făcut o bancă, care dă bani f6rte ieftini, nu ia pe an, decât 8 A. după o sută. 

Teofil fa cel d'intâiă, care cerea marea cu degetul. Şi capătă 100 1. pe lângă cambiu, care-l subscrise el, muierea Și nănașu-său. 
Bani ieftini! dicea Teofil, iscăleser o ţidulă și capeţi banii, și nu-i musai se-i plătesc în veci, 6tă dai camătă 8 

- al patrulea, copil, cu care boli mai un an întreg. Lapte în casă n'aveau la copii, bucatele încă se gătase, alerga în drâpta, bătea calea în Stânga, dâr i-a da cine-va ban; oră bucate împrumut, der ioţă se plăteau cu „n'ame: Deci alerga a doua 6ră la bancă şi mai împrumută o sută. Acum avă d6uă sute-"n grumadi. Cu mare greu se vindecă nevasta de b6la, în care căduse, dâr de bâla beuturei ba! Acum prinse a munci bietul Teofil, ba se legă cu ju- Tăment, că el n'a mai bea nici o beutură beţivă. Şi ţinu jurământul, dâr ce folos ? De nu cruți sacul la vârf, la fună e târdiu cu cruţatul. Apoi, ce folos, că el lucra și nu bea, dâcă nevasta Și mamă-sa ar fi mâncat vinarsul şi cu mă- măligă ? | 
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Veni timpul se plătescă cametele la bancă, bani nu erau, bucate nu erau, deci prinse a vinde hainele cele scumpe, ce biată îi mai remase, din timpurile cele bune, le dedea mai pe nimic, dâr pe ele abia cumpăra bucate se-i fiă pe câte-va săptămâni. Se vorbi cu nevasta ; ce-i de făcut? 
— Se vindem jumstate mălăina ceea, că și cu jum&- iate ne-om ajunge dâcom lucra-o omenesce ! Şi vendură și din cea din urmă mălăină jumătate și el voi se plătescă cele 200 Al. la bancă, der ascultă de muiere, care-l învăţa se nu dea la bancă numai cametele, €r din banii, ce le rămân, se cumpere. 0 vacă cu lapte pentru copii, că — Teofile — dicea ea, vaca va av6 vițel, laptele l'om mânca, ba v'om da câte o cupă pe bani și vom plăti cametele, &r viţelul, când va fi de un an, îl vindem şi plătim la bancă din capul ba- nilor, la alt an vindem alt vițel, și așa în vre-o 5 ani ne plătim și de banii aceia și ne apucăm &r la vite, apoi din vite 6r scotem noi bani de rescumpărăm moşia. 
Așa grăi nevasta lui Teofil; mamă-sa încă dise, că așa ar fi bine, deci. Teofil duse din -cei 260 fl., ce-i căpătase pentru jumătatea. celei din urmă mălăine vre-o 24 Îl. camete _la bancă, şi cu ceialalți plecă la târg se aducă el o vacă cu bouţ, cum nu mai are nime în sat. Vitele erau scumpe, căci pe o vacă, care se vedea a fi bună şi frumâsă, trebui se dea 150 fl. Din banii rămași cumpără câţi-va saci de bucate, se aibă ce duce nevasta și măsa cu șurţul pe vinars, | 
Credeţi dâr', că a ajuns anul vaca în ograda lui Teofil ? De „unde! Incă. în aceea tmnă, o vându cu 95 ., că nu avi cu ce o ierna și apoi și Stărpise încă din tâmna caldă. Banii, vedi bine sunt rotundi, ei se tot durucă până .n'ai nici unul în pungă. 
Aşa se întâmplă și cu banii de pe vacă. De atunci nici n'a mai încercat se ia vacă, și cea, din urmă jumătate de mălăină încă a dat'o astă-vară, der nu ca, să se plătescă de bancă, nu, la aceea tot ujuresce, și va ujuri până lor scâte din casă. cu picigrele înainte, ori cu executorii din dărăpt. Mălăina acâsta a dat'o să se scape de temniţă pe sine 

și pe nevastă-sa, că ajungând ei între ciocan şi ileu, au făcut un cambiu fals şi au subscris un om fără scirea lui, €r acel om i-a ameninţat cu temniţă, de nu i-or da lui locul acela, de mălaiă, ce biată îl mai aveau. 
Acum nu mai au nimic, decât casa, care încă-i veche, 

slabă, negrijilă, apoi au cinct copil gol și flămândi, 6r' ei
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sunt mai slab hrăniţă şi îmbrăcaţi decât cei din urmă mun- citori de qiuă. EI, ce-i drept îl drept, nu mai bea de beut, și muncesce. cât ori-ce om muncitor, der tot nu-i Dorane ajută, Ea însă, Dâmne iârtă-ne și nu ne scrie în osîndă, der n'ar fi bună numai s'o stringă Dumnedeu, că nu lucră câtu-i diulița de mare nimic, €r' de beut bea până cade cu capu sub ea. 
Până au ceva bucate, cât de cât, câlea tâmna, cum lucră el loc în parie, tot cu legătura sub Şurţ o vedi ducând pe vinars. In scurtă vreme le gală, apoi duce apă pe la Jidani, pentru vinars, — ea, care pe sema ei nimic nu luc- reză. l-a eșit vestea Şi povestea, dâr' omului beutor ce-i pasă de gurile Gmenilor ? ! 

Acum nu sciu diua și ceasul, când o să-i sc6tă din casă pentru dătoria dela bancă, că chizeș nu mai vrea nime se stea pentru ei, 6r' cu falsificatul de cambiu s'au înfundat. 
Vedeţi, unde duce pe om mâncarea și beutura prea multă, adusă pe bani ieftini dela bănci ? Luaţi esemplu şi spuneţi și altora să se păzâscă de băutură ca de foc, 6r' bani împrumut se nu iee, numai cine-i în stare a-i și plăti. 

Acum cântă pe alt glas. 

Domne iartă-mă și nu me scrie-'n osindă, dar decât se mai bolâscă atâta, mai bine Par stringe Ddeu și Par scăpa, pe el de dureri, și pe mine de necaz. Șea şi șea, n'am avut nici când cel bine cu el, nici până era sânătos. Că fruntea satului n'a fost, între Gmeni cu socotâlă loc n'a avut, de sfatul lui nimenea n'a întrebat, unde era vr'o veselie de trun- tași — el chemat nu era; la vr'o nuntă în veci mam fost în fruntea mesei, după el, ci tot în câdă. Er' amu, de când îi Și boleac, numai Ddeu mă scie ce trag cu el; tot vai și €r' vai. De.l îmbiu cu mâncare — nu-mi trebue; de-l întreb o vorbă —
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tușesce de gândesci că amu-amu creapă ; de fac în casă foc — se topesce de cald, de nu fac foc — piere de frig. O vorbă de mângăere nu scâte din gură, tot tace și tuşesce de m'a prins amu și greţa,. 
Așa vorbia singură Irina lui Nucu Brusture, întindind pânzele în grădină pe iarbă st se biliescă, și ştergându-și lacrămile cu cornul năfrămii : | Apoi merse în casă și aflând pe Nucu culcat cu fața spre păriete şi gemând cumplit, oftând din baierile inimii, și clătind din cap îl întrebă: 
— Tot așa, Nucule, nu te Simți mai bine? 
— M'oiu simţi acuși. - 
— Vai de mine, cum vorbesci aşa? 
— D'apoi cum se vorbesc? 
— N'ai mânca ceva? 
— Nu-mi trebue. 
— Unde te dâre? 
— Nicăiri. 
— Da se-ţi ajut, se te ridici, se eși pân afară ; așa-i de frumos afară și-i sre cald. 
— D'apoi se cerc. 
Și s'a ridicat cu mare greu de pe așternut și a cercat se-și lase picidrele-n jos, dar îl cuprinse cr nădușala și cădi cu capul pe perină. După ce-i mai trecu tusa, dise numai atâta: „Nu merg.“ Și nu 

sa dus, până lau dus cei patru cu picidrele-nainte. 
A mai zăcut cât a zăcuţ, Și când era în septămâna Pascilor a ţepenit pe veci, și lelea Irina remase văduvă, - 
De odată cu tâmna era svon mare în sat: Irina lui Nucu Brusture se mărită după Iancu Flu- ture. Noroc se le dee Dqeu! 
Nu-i vorbă, era părechiă potrivită Irina cu lancu;, ea văduvă tinără, el flăcău tomnatic, scăpat numai acum dela ste, unde stătuse vre-o opt ani. Erau 

10
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cam de-o pânză. Cum fusese tâmna bogată de tote bunătățile și cum Irina remăsese călduță de Nucu Brusture, se făcu o nuntă ca nunțile, nu ca comân- dările, ca la sărăntori, Fruntea satului fă la nuntă, fruntașii satului o jucară jocul miresei, și era potop de veselă lelea Irina, că amu încape între Gmeni. Și între 6meni a întrat, că Iancu avea neamuri cu stare și prictini cu gură. mare, că d6ră nu-'nzădar cătunise el opt ani deplin, se nu-și afle prietini când sa-'ntOrce. — Și neamurile şi prietinii-i cinsteau, că și ei avea cu ce le întârce cinstea, că remăsese de bietul Nucu. — Și veni postul Crăciunului, și trecu; şi veni Crăciunul, și trecu și el; Și veni Anul nou și Bobotâza și se  incepură nunțile. Şi nu cra nici 0 nuntă, unde se nu fie și lelea Irina cu lancul ei, tot încărcați de cinste şi tot în fruntea mesei între cei aleşi. EI iuiă și ea cânta după laută Și făceau voie bună. Ce traiti mai duceau, Dâmne sfiinte! Se minuna singură cum a putut ea trăi n6uă ani de dile cu meleheriul cel de Nucu Busture, cu mămăligăul acela, cu care sta-nchis&-"n bordeiu, de nimenea nu o vedea şi pe nimenea nu vedea, ca, muicrea cea vesel6să; se minună însași, cum de nu sa prostit în cei nduă ani de dile, cum de nu s'a nebunit, se iee dealurile! Și când își aducea aminte de acestea numai nu plesnia de ciudă ŞI-și dicea : 
Cum n'a murit mai demult 

„Că-l îngropam mai afund ; 
Că nici la mârtea lui tarcău*) 
Nu mi-a părut aşa rău! 

Așa trecură vre-o câţiva ani de dile. 
In timpul acesta se lărgi tare curtea lelei lrină, care era strimtă de tot, când muri Nucu Brusture. 

  

”) tarcău, dela ung, tarka —pistriţ, pătat, nume de câne care-i cu pete,
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Prin curte acum prindea a cresce romoniță și tros- coțel, prin care numai nesce bieți pui năăjiți de găină alergau. Coteţele -porcilor erau g6le, grajdul vitelor gol, prin şură bătea vântul, coșurele fluerau a pagubă. Incet pe-ncetul se duseseră porcii și vi- tele t6te după Nucu, și acum era t6mnă, dar pre . lângă casa lor nu erau pic de semne -de tomnă. Clăi de fen nu erau, că harnicul de Jancu vinduse la n€muri și la prietini iarba verde, cum stan pi- ci6re. „Ce se m& mai n&căjesc cu ea s'o cosesc, de nu alta m'a toropi o plâie cu brazdele neuscate și nimic s'a alege din nutrețul cel bun; mai bine vind iarba, să se năcăjască alții cu ea. Banii-s bani!“ Așa dicea Iancu. Dar banii-s rotundi, s'au durigat din punga lancului într'a lui Izig pe vinars Și într'a lui Moise pe tutun. Stoguri de grâu încă nu erâu, că og6rele le dăduse altor creștini în folosință pe pa- rale gata. Podul casei nu se rupea de greutatea cucuruzului, că mălaiele le-a lăsat nesăpate, apoi le-a dat nâmurilor de le-au cosit pentru boi. 
Așa era tâcă casa lor şi gol împrejurul ei, & el habar n'avea; bea şi fumă şi mânca, când avea 

ce și spunea pologenii; când n'avea ce mânca și bea, 
atunci se punea și înjura la lrina, ba o și bătea, 
până se-nvoia se vindă câte ceva se mai facă bani 
de trăit. Când nu mai avea ce băga pe sub nas, vîindu o grădină scumpă și bună cu o nimica în- 
tregă, la un prietin. „Cine -se facă atâta hăram de 
gard!“ dicea Iancu, &r Irina trebuia se lase așa, că 
amu avea bărbat, nu tăndală, ca Nucu Brusture, 

Cu chiu cu vai eșiră din 6rnă. Lelea lrină țe-= 
suse pânză și o 'nalbia colo pe pagiște în grădină 
și întindind pânza o podidiră lacrămile, ca amu-'s 
trei ani — și-și dicea în gândul ei: Sărac bine de 
demult, cum te-ai măcinat de iute! Cum sau dus 
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„tote după bietul Nucu. Par că pârjolul o umblat p'aici! N'o sciut crepa lancu acolo în cătane, unde a fost, se nu-l mai fi adus dracu-n sat! Că, bietul 
Nucu, s&racu, fălos n'a fost. bolnăvicios a fost, cu el în fruntea mesei pe la nunţi drept că n'am umblat, între fruntași nu m'a dus, dar” nici lipsă de nimic n'am dus pân” am fost cu al. Că hambarele-mi erau pline 
de bucate în tâtă una vreme, berbinţele pline de brânză, în pod slănini ca ușile, în grajd vaci cu lapte, în cocină godini mici și mari, în staur oi și miei, €r' amu cu hajmandăul &sta... vai și amar 
de dilele mele, că ce păulez eu cu el, se nu mai păuleze puiu de șerpe! Tâte le-a făcuţ terea-perea: 
oile le-a dat că „întrase călbaza-'n ele“ ; porcii i-a vindut că „a audit că prind a muri de brâncă,“ vitele 
le-a dat că „era 0 strană pre prostă de vite,“ se cumpere o șiriște mai bună de prăsilă. Amu a cum- 
perat, cumpăral'ar hoheriă din Gherla, se-l cumpere! Mi-a păpat tot, ce-am avut, și încă mă și bate, mâncată-lar fi măsa-"mpuţit cu rodul, se nu-l fi cunoscut eu și neamul meu... Apoi o podidiră lacră- mile și se lăsă cu fața-n jos pe pânză Și plânse, și plânse, suspinând: 

-— Nucule, dragă, du-mă la tine! 

Bance — cambii. 

Inainte de asta cu un pătrar de veac erau în țera nostre bani mai puţini decât adi, şi totuși erau deajuns ; 
adi sunt bani cu mai mult mai mulţi și nu sunt de 
ajuns. De unde o fi mai venind și una cu asta? 

Atunci, erau mulţi economi de ai noștrii, că 
mai numai când aveau de plătit dările simțeau lipsa 
banilor; adi? Când se scie fără ban, e bolnav,
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Și Gre de unde vine acâstă repede schimbare? 
Schimbatu-s'au timpurile? Schimbatu-s'au gusturile 
și moravurile Gmenilor? Ce se fie? Că ceva este, 
de bună-semă este ceva, dar' 6re ce este? 

dar' gusturile şi moravurile Gmenilor Sau schimbat. 
Şi ctă cum: 

| 
Mai de mult, când creștinul avea lipsă de câțiva 

florini, s€-şi plătescă darea bună-6ră, și simțea că 
vecinul seu i-o fi având, mergea la el și numai 
decât îi capătă, pe 2—3 septămâni, fără usură, fără 
scris6re, ba și fără martor. Creditorul avea încredere 
în debitor, îi era milă de el, îl folosia, îl ajuta. Și 
nu se înșela. La timpul hotărit, ori mult peste câ- 
teva dile dela termin, era cu banii în mână, 

| Dar” s'au întâmplat casuri de creditorul a trebuit 
se umble cu pălăria-n mână după banii lui — atunci 
sau schimbat trebile deodată ; ori că nu mai da bani 
la nime, ori de-i da, îi da numai în față de martori, 
după aceea numai pe lângă „o leacă de scrisâre.“ 
Dar' au năvălit Jidanii între creștini. Ei au început 
a da bani pe camătă, pe lângă scrisâre cu chizeşi, 
cu gitanţi, şi lua camete de puse lumea-mn uimire, 
încât legiuitorii au fost siliți a limita cametele, er” 
pătura mai cultă și mai cu dare de mânăa prins a 
funda bănci, ca se scape pe popor din ghiarele usu- 
rarilor. Se spera la un bine. Și bine era se fie. Că, 
pe când cămătarii fără suflet trăgeau de pe popor 
15—20—30—50, ba chiar și 100%, pe atunci băn- 
cile da banul mai ieftin, numai cu 8—12%,. Şi 
capitalele bogaţilor nu mai stau ascunse în lăzi, ci 
circuleză in lume, ca lumea să se folosâscă de ele, 
cr” capitalistului se nu-i scadă, ci se-i crescă capi- 
talul cât de cât. 

După a mea părere. timpurile sunt tot acelea,



150 

F6rte bun plan, forte bună idee, fârte umanitare 
afacere. , 

Dar ca tâte în lume, așa și acestă afacere are părţile ei slabe, ba chiar rele le putem numi. 
Câtă vreme banul era scump, câtă vreme banul 

se căpeta numai pe lângă mari camete, atunci numai de mare n&caz cuteza cineva se-'1 împrumute Și vedea ca să se plătâscă cât de îngrabă. 
Prin circularea în popor a banilor ieftini dela bănci, poporul și-a perdut cumpăna, a prins a avea mai multe lipse închipuite decât firești și a alerga la bance după bani ieftini, ca se&-și împlinescă acele lipse închipuite. 

“Bani la bănci sunt, țeranul își capătă doi ca- venți harnici — pentru cari gireză şi el în timp de lipsă — şi hai după bani. 
Așa se înglodară şi se îngl6dă tot mai afund în datorii. Dar' vine timpul de plătit cametele cele ieftine, 4—6 fl. la '/, an după 100 îl. Și chiar atunci nu-i are. Și n'are nici ce vinde în pripă. Deci alergă cu limba scâsă din casă-'n casă, pe la cei-ce crede că au bani, dâră l'a folosi careva. Toţi se plătesc cu „n'am.“ In fine &p merge la Jidanul, care nu pote lipsi din nici un sat: 
— Jupâne, fă ce-i face și-mi dă 5 fl. că de nu, mâne-mi pune banca-n cârcă 4 1], 50 cr. și de cei 5 Îl. tot nu sunt plătit. 
— Te folosesc, nu dice ba, dar' să-mi aduci „cambiu cu doi giranți vrednici și se ne înțelegem: 

câte septămârnii ţii banii atâtea pițule-mi dai camătă. 
-— Fie, numai mă împrumută. 
Şi tirgu-i gata. El ia 5 fl. și-'Şi plătesce camăta la bancă, mai ia o litră de vinars și o bea cu gi- ranţii, și-i pace-n ţeră. Și €r' trece vreme. Și &r vine timpul de reînoit cambiul la bancă, şi nici
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acum n'are bani. Ce se facă? Se duce €r' la Jidan 
și face cambiu pe 5+2 fl. 50cr. +5. și 6 
trece vreme. Astfel merg lucrurile cât în 2 ani de 
dile e nevoit a mai împrumuta o sută fl. ca să se 
plătescă de Jidan. Dar' banca nu-i mai pâte da pe 
cambiu cu cavenţi, ci numai pe întabulare. Cavenţii 
încă sunt mai bucuroşi că se văd descurcaţi, &r' el 
resuflă una din greu și-și întabuleză moșia la bancă. 

A eșit de multișor legea, că cei-ce dau bani 
împrumut se însciințeze la primărie, ca se-i pună 
la dare pentru acâstă negustorie. Jidanii de pe sate 
de regulă nu au însciințat. Au venit însă casuri de. 
unii au umblat pedepsiți pentru acesta, 6r" alţii erau 
chiar în primejdie de a-și pierde capitalele, căci de- 
bitorii tăgăduiau. Deci au prins Jidanii a nu mai 
da bani împrumut, ci a și-i valorisa astfel, d. e. 

“când creștinul este în lipsă mare de bani și alârgă 
la Jidan, acesta-i spune curat: „am ceva bănișori, 
dar' împrumut nu dau, nu pot da, fără, eu cumpăr 
ori-ce ai de vendare, se nu dici că nu vreau se te ajut.“ 
Lipsa-i argătore, că numai adi e până mâne, şi 
mâne, de nu merge cu camăta la bancă e rău de 
el. Deci fac tîrg cu Jidanul: îi vinde bucate, lemne, 
pănuri, pânză, piei, în fine tot ce are, pe prețuri 
cum vrea Jidanul. Er” de nu are ce vinde-'n pripă, 
al&rgă tot satul până dă de cineva, care are bani. 
Dar' agi nu-i ca odată, se-i dee și creștin la creștin 
fără camătă bani pe câteva dile, nu, a trecut baba 
cu colacii! Creștinul încă cere cambiu și în cambiu 
nu pune suma ce elo dă, ci suma ce are seo 
capete numărând camăta la capital. D. e. de-mi dă 
5 îl. și promit că peste 3 luni de dile i-oiti da, 
atunci îmi cere camătă de 1 fl.—1 50 cr. și camăta 
o pune la capul banilor, și-'i dau cambiu de 6 fl. 
—6 f. 50 cr.  
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Astădi numai cu numele suntem creștini, dar în realitate suntem mai Jidani decât însuși Jidanii dela care am învețat -acâstă măiestrie. Sunt, ce se dică omul, și creștini cu suflet, dar tare puţini. Pe astă cale, lăcomind la banii cei ieftini ai băncilor, ne-am format gusturi deosebite, s'au născut în noi lipse închipuite — fără care cre- dem că n'am putea țrăi — şi pentru împlinirea lor ne-am înfundat așa adânc în dătorii, cât bun e D.-deu, dar” eu unul nu cred se ne scăpăm de ele în veci. Și ce va fi sfirşitul ? 
- Drum, bum, bum, 

Cine dă mai mult! 
“Că adi, se nu dic vorbă mare, dar' a 3-a părte a moșiilor nâstre e întabulată pe la bănci. Că mai în fiecare sat este bancă, făcută de stat ori de par- ticulari: Români, Unguri, Sași, Jidani, ete. Mai în fiecare sat se dau bani ieftini, celui-ce are pământ, dar” pament seftin va și lua dela cei mai mulți din debitorii, cari fac numai datorii nesocotite, fără ași trage sema că acelea trebue plătite odată. Că băncile nu pot, nici n'ar fi cu dreptul se rămână de pagubă, deci ele cer bani dela cel-ce bani a primit dela ele. Nu are bani? va lua dela el casa și moșia! Ori că vor lua-o cei-ce nu erau băgați nici într'o scmă, că nu n podobe cumperate pe bani ieftini. Deci: pe cât bine au tras cei cu minte din banii cei ieftini ai băncilor, atât rsu — dacă nu și mai mare — și-au contras cei ușori de minte din acei bani. Și încă răul cel mai mare va ajunge pe urmașii lor. 

De dorit ar fi deci, ca se ne mărginim poftele şi plăcerile deșerte, se nu rivnim la banii cei ieftini, 6r' de suntem cumva datori, se facem ce vom face şi se ne mântuim de datorii. Se facem ca se vină 6ră
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timpul cel fericit, când Gmenii putea trăi cu mai puţini bani, că atunci nu erau tot cu frica în spate că le vine doba la casă! 

“ese 

Despre procese. 

„E mai bună o pace strimbă, decât o judecată dreptă.“ Așa sună proverbul cel plin de înţelepciune pe care fiecare din noi îl cunoscem, că dâr ne-a remas din Moși-strămoşi. Şi cu tâte acestea par'că nu lam sci, așa nu-l urmăm. Pentru ori-ce nimica, pentru o neînțelegere cât de mică, pentru o vorbă disă pe negândite . . . hai la proces! Și nu e bine! Vedem toți că nu e bine, dar' totuși nu ne încu- mințim odată, nu ne aducem aminte că pacea o vrea si Dumnegeu și Gmenii cei de omenie. Ci aler- găm tot întrun suflet la oraș, deschidem tot gâfăind ușile advocaţilor și le spunem cu capul înferbântat pricina, ba mai adaugem și din ce n'a fost, numai advocatul se ne primâscă pîra, 
Dar, har Domnului, adi avem advocați de ai nostri prin tâte orașele, care cârcă a ne capacita cu buna, că pentru ori-ce nimica se nu începem la: 

piră, se nu ne încurcăm în judecăţi, se ne împăcăm 
acasă, se ne cruțăm  spesele. Ei, dar care advocat astfel ne vorbesce, nu-'i pe gustul celui cu capul în- ferbântat, el își cugetă: „î hi! Procatorul ăsta ţine cu dușmanul meu, “i-o fi uns râtal“ Și se face prieten cu drumul spunând că s'a mai gândi. Er după-ce ese își dice: „Mai sunt dâră procatori în oraş, nu eşti numai tu!“ Și merge la alt advocat, și-i spune pricina și mai cu pont și acela-"i ia pira, îi cere câţiva fl, anticipație și-l asigurâză că i-a
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umbla de rînd. Acum e bine! își gândesce cel cu 
capul înferbântat ; acesta sciu că va învăța omenie 
pe cumnatul — ori cu cine are pricina. 

Și ajungând acasă, se laudă-n dreapta şi în 
stânga că așa și aşa “i-a spus procatorul și așa şi 
așa va face cu pricinașul. Cela aude laudele. S& 
cătrănește, dar' nu să înfrică. „Mai sunt procatori 
în oraș“, își dice el. De pace — nici poveste. Ba-i 
întâlneşte “păcatul la prepănaţie. Acolo mai întâi 
priviri poncișe, după aceea vorbe împungătâre și 
dintro parte și dintr'alta, laude, ca: să sciu că îmi 
Vând tot ce am, numai cu ce am pe mine să rămân, 
nu me las la tine! — Dar tu cregi că eu m'oi 
lăsa la un nimernic ca tine?.. 

— Ce? Eu nimernic? Şi Jup cu un scaun în 
capul celuialalt. Pricina-'i gata. Sângele prinde a 
curge. Omenii se fac dâuă cete: unii ţin cu unul, 
alții cu altul. Acum ţine-te la păruială. Și sfîrşitul? 
visum reperte, piră grâsă, bani la advocați, bani la 
comisii, s&răcie în amând6uă părțile, ură, copii r&- 
mași în drumuri. .... 

De aceste, daună, vedem di de di. Și apoi dicem că 
suntem creștini și Gmeni de omenie! Creştinii cei 
adevărați și Gmenii cei de omenie nu fac așa: ei 
mai și iartă greșelele celor-ce le greșesc, nu stau 
lot ca cocoșii gata de bătaie, nu stau tot ca sălba- 
ticii gata de ceartă şi de procese. 

Să ne înv&țăm deci a ierta, a ne împăca noi 
între noi, a nu deschide așa des ușile advocaţilor 
Și a judecătorilor, că numai rar, forte rar le des- 
chidem pentru al nostru folos, ci de cele mai multe- 
ori pentru paguba nâstră şi a urmașilor nostri.



i Urmările proceselor. 

Rar mai poţi vedea om cum era Alec Mărcuţ în vre- mea lui. Dar acum nu mai este între cei vii, și, fiind că un 
mare nenoroe la păscut, din care i-a venit mârtea, o se vă f: spun povestea. lui, 

El era om muncitor şi norocos. Averea şi vada-i crecea 
pe di ce merge, dar şi familia i să sporia, încât avea mai | atâța copii, cât blândul lov din căzanie, și toţi erau -cuminte | ȘI sânătoși ca şi el. 

Dar cum i se tot înmulţia familia. el vedea se-i crescă | și moșia, ca, la vremea împărțitului, se aibă de unde da la - fiecare. Locul p'acelea vremi era eftin, vite se puteau ţinea, multe, că hotarăle erau. largi. Și vitele bune aveau pret. 
Badea Alec Mărcuţ crescea vite alese şi vindea an de an 
din ele şi cumpăra moină după moină, fenaţ după fenaţ, 
grădină după grădină. Aşa făcu ani de a rândul. Şi făcu 
bine cum făcu. Dar un singur lucru nu-l făcea destul de cu 
cap. Adeca el cumpăra locul, îl plătia, făcea o leacă de | „scris6re aci în sat și rar de mai mergea se se și întabuleze. 

i Credea prea mult omeniei 6menilor, P'atunci — ce se dici — 
nici nu era lumea așa stricată. și întreglețită ca adi. Preotul 
îi spunea câte odată ca se vedă și se-și întabuleze moşiile 
cumpărate, nu cumva se aibă odată ceva năcaz. Dar lui îi 
era grOză de cheltueli. Afară de aceea se vorbia că boeriul 
vrea se facă comasare şi notariul îi spunea, că odată cu co- 
masarea se pot face întăbulările fără cheltuială. 

Aşa cumpără el şi dela un beţiv, cu numele T6der F6- 
mete, t6tă moşia, cu casă, cu grădină cu tot, dar târgul îl 
făcu așa, ca casa și grădina se rămână în folosința lui F6- 
mete, câte dile el va trăi, că era bătrân ȘI copii nu avea. 
Casa şi grădina asta erau chiar lângă biserică, în fruntea 
satului. Şi făcu contract aci în sat la notariul, între mărturii, 
și numără banii și prinse a lucra moșia. Lucrul mergea 
strună. Alec se ţinea împăcat pe veci, că dâra dădusă bani 
uscați între martori. Dar beţivul de Fomete tocă toţi banii 
în vre-o câţva ani de dile, că din erîșma, jidanului nu se 
mai mișcă; di şi n6âpte tot țapân era. Intr'aceea se începură 
pregătirile pentru comasare. Bucuria lui Alec, că acum vor 
irece pe numele lui ite locurile cumpărate și neîntabulate - 
încă, că, precum îi spunea notariul, atunci numai va ar&ta 
contractul și fiind de faţă și vîindătorii, locurile vor trece 
numai decât pe numele lui, în cola lui. 

   



156 

Dar într'aceea beţivul Fâmete își tocase toţi banii, 6r jidanul nu-i da pe credit nimic, fără îl învă&ţă așa: Vinde-mi iu mie casa şi moșia, şi eu î dau bani, de ai cu ce trăi. Beţivul se scărpină odată după ureche, își aduse aminte că moșia-i vîndută, dar se gândi 6răși: Ce-mi pasă mie? Dee-mi jidanul bani, apoi iae-se el de cap cu Alec! Așa și făcu, că mai vindu odată moșia jidanului cu 200 fl. — după ce o vinduse odată lui Alec cu 600 fl. — cu condiţia că jidanul se nu folosescă, nimic din ea până după mortea lui Fomete. Dar jidanul era om isteţ, el nu da banii cu ochii închiși ca Alec. El merse la cartea funduariă şi după. ce vădu că averea e întabulată numai pe Fâmete, îl duse la notarul public cu pe alţii doi martori nimernici, şi acolo făcu contract precum că el adecă cumpără cu 2000 (d6u& mil) fl. tâtă averea beţivului, cu casă Și cu grădină, cu tot, dar în folosinţă-i întră numai după mârtea vîndăto- riului. Așa se întabulă pe jidanul moșia lui Fâmete. i Și trecu vreme. şi lumea nu seia, nimic, că Jidanul nu folosia nimic, nici o mușcătură cât de mică de loe, din moșia beţivului Fâmete, ei moşia o folosia Alee Mărcuţ, &r casa el, adeca F6mete beţivul. 
ȘI trecând din vreme se terminau lucrurile comasărei, și când erau mai gata — mâre Fomete. 
Acum era acum! 
Alec Mărcuţ dă se iae în stăpânire casa și moșia be- tivului, dar jidanul îi opresce cu primarul: satului, că se nu se atingă de ele, că-s ale lui, 
Alec rămâne de o camdată înmărmurit, apoi îşi sufuleă mânecile și, erîșcând din dinți — ameninţă pe cel ce ar cu- teza să se apropie în aretul acela. "Tot satul sciă de t6rgul lul Alec cu Fâmete, dar erau câţiva cari stau gata se jore că ei au vădut până jidanul a numărat lui Fomete bani gata şi că acela a spus la notariul public că numai după mârtea lui are se între iidanul în folosința moşiei, că până-i în vi- 6ţă e zălogită lui Alee Mărcuţ în 200 fi. 
Acum se vegi gălăgie 
Jidanul își bătea pieptul că dreptul este al lui, că el are contract cu ștempel (timbru) întabulat la cartea fundu- ară; Alec își bătea peptul că dreptul este al lui, că el are contract, încă dela notarășul cel bătrân ce-o murit acu-s doi ani, Şi tot satul scie de tergul lui, că ela și folosit moşia tâtă din minuta ce a dat banii pentru ea.



  

15? 
Lucrul era mare. Primarul satului nu nici încerea, se-] descurce, că mintea lui nu ajungea așa departe, fără dicea 

şi el, ca omul de omenie, într'o dâră: M& 6meni buni, mă, 
pricina nu-i bună, daţi de vă împă&caţi aci, cum bruma vi-ţi 
împăca, că de ajungeţi la legi, vă mâncaţi tot ce aveji. Așa, 
le spunea şi b&trânul preot şi toţi 6menii de omenie. Dar 
nu era chip, se ai cu cine vorbi. Jidanul ținea la dreptul lui 
cel întabulat, Alec la dreptul lui cel vechiu. Fomete beţivul şi 
Pavăl Călimar, notariul cel bătrân, care ar fi putut da unele lă- 
muriri, erau amândoi în mormânt. Sătenii dau din umăr, ca cei 
ce nu pot ajuta nimic. Unii stau se jore, că dreptul este al lui 
Alec, și că jidanul cu hemeşag și-a făcut scrisorile ; alţii înse -- 
cumperaţi de jidan, strigau sus și tare că Alec numai în zălog 
avea moşia lui Fomete. Dar Alec își ţinea dreptul cu amând6uă 
mânile. E] qicea: ce am stăpânit până trăia Fâmete, nu dau 
din mână cu una cu d6uă, 6r ce mi se cade în urma ter- 
gului avut — iau cu puterea, apoi se văd cine m'a scâte! Eu 
am făcut târgul înaintea satului întreg,. aci Pam plătit în ve- 
derea tuturor; cine vrea se mă scâtă cu hemeșaguri — cerce, 

„că doră n'a murit i6lă dreptatea din lume! 
Jidanul deci se puse și şi tocmi procatăr, şi pâri pe 

Alec pre cumeă cu haboca -(puterea) ţine o moșie, care el 
a cumperato cu bani bani şi a întabulato după lege. 

Alec încă-și toemi advocat se-l apere împotriva, jida- 
nului, și prind la pâră. 

Apoi sciți cum sunt pârile, amândoi nu pot câştiga, 
unul trebue se piârdă odată. Şi procâtării atâta le tot înțind 
şi le sucesc, de văd că au de unde tunde Și mulge, până 
unul rămâne lipit pământului. , 

Așa a fost şi aci. Mergea Alec la advocatul lui cu pun- 
ga plină şi cu satul jumătate ca martori şi cu contractul 
dela notariul cel mort; mergea şi jidanul cu punga plină la 
advocatul lui, și cu martori și cu contractul cel întabulat. 

Doi ani și jumătate a. ţinut pâra, şi în doi ani și ju- 
mătate Alec și-a mâncat mai tote vitele, pre lângă ce el era 
mai mult dus la oraș, decât se-şi stee de lucru. Era galbin 
ca cra, âmbla ca, prin pământ după dreptate. 

După doi ani și jumetate iasă hotărirea judecății, pre 
cum că Alec se slobdă jidanului tâtă moşia ce o ținea dela 
Fomete și se dee jidanului vre-o 300 A. spesele procesului 
şi despăgubire pentru folosirea moşiei pe nedreptul vre-o 600 
fl, din care sunt a se subirage 200 A. ce era se le plătescă,
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jidanul lui Alec, că în 900 A. era zălogită moșia. Lucru în curat! 

dar advocatul lui strigă: băgăm recurs, nu suntem malţămiţi cu sentința! 
— Băgăm recurs, îngănă şi Alec. 
Şi merge Alec la bancă şi ia împrumut -100 fl. se bage recurs. Și udvocatul pune suta'n buzunar şi înaintâză recurs la tablă. Dar până nu veni respunsul dela tablă — îi mâre advocatul. Ce se scie acum face bietul Alec? Âmblă ca bui- gat de cap pe la cei amploiați mari şi mică, până unul îl îndâmnă să-şi toemâscă, alt advocat, că cel ce fă pus curator preste cancelăria advocatului celui reposat, nu ar fi bun, că-i neam cu jidanul, cu pârășul lui. Deci mai merge la ban- că, mai ia 100 A. și merge de-şi tocmesce alt advocat, şi ridică actele dela curatorul celui mort, şi încep păra de nou. Dela tablă, vine întărită sentinţa judecătoriei. — Facem recurs la curie | strigă noul advocat. — „La curie 1“ strigă bietul Alec, și de acolo oblu la'mpăratul!* 

Și mai trecu Vreme, și în urmă veni respunsul dela curie tot ca, cel dela tablă. ȘI veni poruncă lui Alec Mărcuţ ca se slobâdă jidanului moșia lui Fomete cu casă, cu gră- dină cu tot, și se-i întârcă spesele procesului și despăgubirea, „pentru folosirea moșiei pe nedreptul. Tot ce i se cerea suia la 1200 A. 
Pre lângă aceste-i trimise şi advocatul cel nou socotâla despre vre-o 58 fl. și-i veni socotela dela curatorul advoca- tului celui mort, despre 125 fl. şi dela bancă provocarea, se plătescă cele 200 fi. Er acum Alec nu mai avea vite de “mai mare preţ, decât d6ră să potă plăti banii la bancă. Deci vinde repede vitele şi plătesce la bancă, că-și dicea aşa: Aceştia bani cunose că i-am luat, trebue se-i plătesc, dar de jidan nu vreu se sciu, că-i cu nedreptul, ce-mi cere, €r pe advocaţi destul i-am tot înfundai, v&du-i şperlă,! 

Şi trec 80 de dile şi iasă din oraș o comisie mare, Câteva căruțe pline de domni, și se opresc la primărie, și iau pe primarul și pe notarul cu ei și merg aţă la Alec Mărcuţ acasă. Era în postul mare, în săptămâna florilor. Și pun în curtea lui Alee Mărcuţ d6uă mese și mulţime de scaune, și desfac domnii teancuri de scrisori și prind a ceti precum că din diua de adi moșia lui Formete trece în mânile jidanului şi că din averea lui Alec Mărcuţ au să scâtă banii jidanului în sumă de 1200 îl. ai advocaţilor 138 f, şi spesele 

Când audi Alee seniința, sta să-l lovâscă guta de năcaz, - 
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comisiei de adi vre-o 64 fl. De tot are se iasă de pe pielea 
lui Alec 1402 fl — Cine pune jos suma acâsta, întră numai 
decât în moşia lui Alee Măreuţ,. - 

Nimenea nu înbiă pe ea nici un ban, de şi era satul 
întreg adunat acolo, ca la comedie şi de și moşia şi casa 
erau vrednice pe de 3 ori p'atâta. 

Atunci jidanul strigă: Dacă nimenea nu se îndâsă se 
pună banii, eu de pagubă nu mă pot lăsa, așa dară iau eu 
moșia, că și așa suma cea mai mare eu 0 am în moșie, dar 
poltese ca numai decât se mi se dee în samă tot ce-i seriş 
pe numele lui, și să se scrie pe numele meu. - 

Nimenea nu dă mai mult? întrebă unul din domnii comisiei, 
Tăcere ca în mormânt este în public, toţi îngălbinesc, mu- 

erile 'şi fac cruce, 6r bărbaţii înhâlbă nesce ochi mari şi amuţesc. 
Dacă nu dă nimenea, mai mult, repeteză un domn din 

comisie, preste două s&ptămâni să fie casa gâlă, că trece 
pe Moise, cr dlui va face cu ea ce va vol.“ 

In tot timpul acesta muerea lui Alec sta închisă-n ca- 
să și plângea și-și smulgea părul, €r Alec sta rădimat de 
usciorul uşii dela tindă de gândiai că-i înlemnit acolo. Nici 
un cuvânt nu scotea din gură, vicii o lacrămă din ochi. Er 
când rosti domnul acela vorbele cele din urmă, se repedi 
ca turbat asupra jidanului și aşa-i dete una-n nas cu amân- 
doi pumnii deodată, încât acela se rostogoli grămadă plin 
de sânge. Omenii fugiră care-?n cătrău, €r comisia nu sciă, 
pe unde fugi mai repede. _ , 

N'a trecut însă timp de câteva minute şi casa, Şi şura, 
și grajdurile lui Alec erau în flacără. Și ardeau, cum era vre- 
mea secetosă, de-'nimenea nu să putea apropia se iae ceva. 
Cu mare greu i-au scos muerea Și copil mai mici, ce erau 
în casă. Pe Alec nu lau aflat până a d6ua di spânzurat 
întrun măr mare din fundul grădinei. 

Alec Mărcuţ dară nu mai este; muerea lui, de groză a 
nebunit și sa aruncat într'o fântână, de unde o seâsără 
moriă. Copii sunt împrăsciaţi pe la n6muri 6r jidanul e stă- 
pân pe averea și pe binele lui. Ă 

Așa sa sfirșit bietul Alec, fiind-că a credut omeniei 6me- 
nilor şi s'a lăsat purtat de nas de advocaţi fără de suflet, 

“cari-i promiteau dreptate, nurmmai se-i înfunde de bani, de şi 
el dreptatea și-o mâncase prin nesocotinţă. Și câţi alţii n'au 
păţit și n'or mai păţi ca mai să se slobodă în procese?!     

    



Cuprinsul. 
e 

Precuvântare . , . . , Cresceţi, vă înmulțiţi și stăpâniţi pământul Locu-i noroe , . . , . Agricultura ca mijloc de vindecare Dumnedeu e bun și milostiv cu cei buni Buhaiul , , , Luntrașul cel bogat 
Preotâsa cea văduvă 

„ Prelegere din pomărit 
Tergurile Reteagului 
Despre măiestrii . 
Despre deosebitele măiestriă 

- Negustoriile . 
Iosif Grecul , , 

“Deprindeţi-vă copiii de mici 
O buruiană afurisită 
Lupta contra unui Qu$ă 
Om stricat 
Când are cineva 
E legat . 
Pavel sfârnariul 
Meșterul Partenie 
Teofil e copil . 
Acum cântă pe alt glas 
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