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Bucuria Sa poruncă.
In curând se vor împlini trei

zeci de ani, de când s’a înființat 
dualismul, și în partea de dincâce a 
monarchiei s’a dat și pânea și cuți
tul pe mâna Maghiarilor.

Ce împărțâiă, ce dreptate au 
tăcut ei în timpul acesta poporelor 
din statul stăpânit de ei?

Cu Croații s’au împăcat, cum 
8’au împăcat, fără ai mulțumi pănă 
în cjiua de astăzi, der cât pentru 
Românii și Slavii din Transilvania 
și Ungaria i-au lăsat în plata Dom
nului, nici că s’au gândit se le facă 
și lor vre-o mică parte și ceea ce 
li-au promis la 1868 a tost numai 
vorbă golă, ca se i ademenescă și 
să-i încurce cu „nesze semmit iogd 
meg jâl4 (n’a nimica, prinde-o bine).

Ce-au făcut de trei-decl de ani 
aprâpe guvernele ungurescl și par
tida lor dela putere cu Românii, 
seim prea bine. După ce au nimi

cit autonomia țărei Ardealului și 
drepturile de egală îndreptățire na
țională, garantate Românilor arde
leni prin legi sancționate de mo
narch, a fiis înțeleptul lor Deak, că 
ceea ce este a se face de aci încolo 
cu Românii, „tiebue se se facă în 
bună înțelegere".

Și etă, cum s’a dovedit de atunci 
încâce acestă „bună înțelegere": de 
câte-ori a fost vorba de vre-un in
teres,, seu iolos național, de vre-un 
mijloc pentru desvoltarea și înain
tarea culturei române, Maghiarii dela 
putere ni-au pus mereu bețe în rote. 
Ni-au pus piedeci peste piedeci și 
ni-au amărît Zilele cu tot felul de 
șicane și de prigoniri, avend ca 
țintă necurmat ducerea în deplinire 
a planurilor lor nebune de maghia- 
risare.

In tote celelalte privințe, adecă 
unde nu se tracta direct de intere
sele nâstre naționale, am fost cu 
totul părăsiți și părăginițl, pănă ce 
în anii din urmă, după ce Maghiarii 
au mai pi ins putere, au început pri
gonirile pe tbte terenele.

Pănă unde a ajuns prigonirea 
neamului românesc de cătră oblă
duirea ungurescă, nu mai trebue să 
spunem, căci o simțim prea bine cu 
toții, — o simt chiar și contrarii 
noștri. Și tocmai pentru-că o simț 
așa de mult și pentru-că nimic pe 
fața pământului nu pote lua în apă
rare faptele lor rele și despotice, să- 
vîrșite în contra drepturilor și a li
bertății lealului popor român, ei ar 
vre acum se ne tragă cu ori-ce preț 
în jocurile lor bachantice, cu cari 
vor se se producă înaintea lumei 
civilisate la serbările mileniului.

De bine ce n’am avut o Zi bună 
cu ei în tot timpul, de când ne gu- 
vernâză dela Pesta, de bine ce în 
totă vremea acesta ei nu s’au inte
resat de noi, decât numai atunci, 
când a fost vorba se ne împiedece 
în mersul nostru și se ne asuprescă 
în vieța nOstră națională: ei vin 
acum și ne invită se jucăm cu ei 
„csârdâs" pe câmpul „Rakos" din 

Pesta numai ca se pâtă Zice lumea, 
că, veZî Dâmne, tot Deak al lor a 
avut dreptate când a Zis, că tâte 
se vor face cu frații Români în 
bună înțelegere.

La bachanalele străbunilor noș
tri Romani erau sclavii, cari tre
buiau să jâce ca se se veselâscă stă
pânii lor.

Stăpânii noștri de aZl sunt mai 
generoși. Ei chiamă pe cetățenii de 
a doua mână neprivilegiați, pe ras- 
sele aservite din totă țera, ca să 
jâce cu ei împreună și să prâmărâtcă 
astfel „înțelepta" lor stăpânire.

Ciudat lucru! De când s’a în
ființat minibteriul unguresc Româ
nilor nu li-a venit dela Pesta, de
cât numai legi și porunci ministe
riale, cari li-au amărît «Zilele. Și 
nu-i mirare, dâcă în astfel de îm
prejurări și cei mai blăjinl dintre ai 
noștri s’au desvățat cu timpul de-a 
mai aștepta vre-un bine pentru na
țiunea lor dela puternicii din capi
tala ungară.

De câte-ori s’a ridicat din par
tea nostră vre-o plângere, cei din 
Pesta ni-au închis ușile și Tisza al lor 
cel cumplit ne trimitea la Bucurescl.

Acum de-odată, când stăpâni- 
torii maghiari vor se șl serbeze cu 
mare pompă descălecarea lor aici, 
când vor se se înfățișeze ca cuceri
torii de acum o miiă de ani ai Un
gariei de aZi, ne găsesc destul de 
buni și pe noi, părăginiții și urgi- 
siții „dușmani ai statului", ca se ne 
chieme să înălțăm strălucirea ser- 
bărei lor cu ființa nâstră de față.

Câtă orbiă, câtă îngâmfare! 
Der mai mult, decât atât: nu se 
mulțumesc contrarii noștri naționali 
numai cu simpla invitare, ci umblă 
chiar să ne ducă cu sîla la serbă
rile lor.

Și fiind că nu pâte fi silit nici 
un om independent să jâce și se se 
bucure la porunca înaltei oblăduiri, 
se pun tote în mișcare pentru a 
constrînge pe toți câți atârnă nu
mai cât de puțin de cei dela putere, 

ca se îndemne a participa la serbă 
rile mileniului.

Aflăm, că în timpul din urmă 
funcționarii români, puțini câți sunt, 
dela administrațiă și justițiă, au în
ceput să fiă terorisați de mai marii 
lor în oficiu, precum și în societăți 
private, pe strade și în locuri pu
blice, cu scop de a-i face agențl 
pentru propaganda pârtie ipărei la 
mileniu.

Impertinența merge pănă acolo, 
încât se cere formal dela bieții func
ționari români, cari pănă acuma 
n’au cutezat a face nici un fel de 
politică, să facă de aci încolo prin
tre Români politică banffystă, să 
condamne în public și în tot locul 
pe bărbații români, cari sunt contra 
guvernului unguresc și a mileniului.

Li-se iac Imputări, de ce umblă 
prin casele âmenilor acelora, cari 
sunt contrarii guvernului și ai mi
leniului și de ce nu se simt bine în 
societățile maghiare.

Ișl ridică der capul din nou cu 
multă cutezare forța brutală și cu 
ocasiunea acâsta, când vorba e nu
mai de-o serbare, la care în veacul 
de astăzi nu pote fi silit se ia parte 
nimeni dintre cei ce nu simt în ini
ma lor nici o mulțumire, nici o bu- 
curiă.

Pe funcționari îi au în mânalor 
cei dela putere. Cu atât mai înfamă 
și mai lașă este der procederea ace
lora dintre ei, cari se folosesc de 
cruda putere spre a violenta cons- 
ciințele acestor Omeni nevinovați și 
a-i face se-șl calce chiar datoria lor, 
îndemnându-i a se face unelte de 
agitațiune politică.

Unde rămâne însă în fața aces
tei miserabile încercări fala și mân
dria, cu care contrarii noștri îșl 
apără pretinsa lor cultură și iubire 
de libertate înaintea streinătății ? Nu 
se tem, că acest singur fapt este 
de-ajuns spre a arăta în tOtăgolătatea 
ei barbaria, de care și în Ziua de 
aZi încă este stăpânită inima lor?
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pușcașul.
Dâmne, DOmne! Cum se mai 

schimbă tâte în lume! Bine a Z’s 
cine a Zis, că DumneZeu tot încarcă 
și descarcă, ia dela unul și dă la 
altul.

De s’ar scula din grOpă morții 
și ar vede, cine-i aZi în lăcașurile 
lor, cei mai mulțl ar muri numai de
cât de năcaz și de jale, că într’acui 
mâni a ajuns agonisita lor. Der de 
s’ar scula moș Mihnea, tatăl lui Mi- 
haiu pușcașul dela noi din sat, s’ar 
pocozi lumea, ce ar face el, când ar 
vede, că în casa lui și în lăcașul lui, 
care le-a lăsat la MihaiC al lui, aZi 
șed străinii, er Mihaiul lui e pustiit 
prin lume, s’a zărăstit din satul lui, 
s’a despărțit de binele lui.

Hm! Săracul moș Mihnea, eu 
mare greu s’a mai despărțit el de 
lume, jale-i mai era de agonisita lui 
cea multă, par’ că simția, că harni

cul lui de fecior nu i-a lua folosul. 
A și Z19 Pe patul de mOrte, cătră 
cei ce erau atunci în casă: țineți 
minte, Omeni buni, că Mihaiul meu, 
din tot binele ce ’i-1 las, cu nimica 
s’a alege; îi văd eu firea, îi cunosc 
agodul, că om din el nu va fi în 
veci, măcar că mi-arn dat tOtă truda 
să-l fac om și să-l las călduț.

Cu aceste vorbe închise Mihnea 
ochii, er prorocia lui, de pe patul 
de morte, s’a împlinit întocmai.

Vai, și ce om mai era moș 
Mihnea, și ce nemernic s’a mai ales 
din copilul lui! Apoi să mai Zică 
omul, că ce semeni aceea răsare? 
Der de unde? S’au răit vremile, se
meni grâu ales și culegi tăciune! 
Vorba eiuia:

De când îs crâșmele ’n lume
Semeni grâu, seceri tăciune!

Moș Mihnea era unul" din Ro
mânii, ce Blujise la domni tot câte 
două cțile în săptămână, că avea 
moșiă mare și-i era casa chiar în 
fruntea piațului. Era om mănânțâluc, 

der sprinten ca un prisnel și lucră
tor, DOmne, nu l’ar fi întrecut om 
pe lume și de-ar fi fost cât un deal. 
Apoi păstrător era moș Mihnea și 
bisericos și postelnic ca un călugăr; 
lega banul cu șepte ațe, decă-i întră 
în mână, și nu era Duminecă ori 
serbătâre lăsată, de DumneZeu sfân
tul, se nu mergă el la biserică, tot- 
deuna cu prescuri într’o merindare 
albă ca omătul, cu vin într’o glajă, 
cu tămâiă în hârtiuță și cu lumină- 
rică de ceră dela stupii lui.

La vecerniă încă mergea moș 
Mihnea în tote Sâmbetile și Dumi
necile sera, și în tăte sărbătorile. 
Drept, că p’atuncl și făcea popa ve
cerniă, der acum s’a lăsat, nu mai 
face, îi pare bine că gată cu slujba 
de dimineța, care — Domne iertă- 
mă și nu mă scrie ’n osîndă — încă 
o îndrugă numai, nu o face cum s’ar 
duculi, cu glas respicat, ca se pri- 
cepă Creștinii.

Apoi când întrau posturile și cari 
sunt Zilele de ajun peste an, el scia 
mai bine decât popa. Și postea moș 

Mihnea tote posturile: postul mare, 
postul sfinților apostoli Petru și Pa
vel, postul sântă Măriei mari, postul 
sântă Măriei mici, postul Crucii, pos
tul Crăciunului, apoi postea Vinerea 
și Miercurea, că așa-i scris în carte, 
că Românul să postescă aceste două 
Zile în săptămână, 6r moș Mihnea 
mai postea și Lunea, ca să-i dee 
DumneZeu noroc în sămănături și 
sănătate ’n âae.

Apoi cucernic ce era moș Mih
nea! Cum se scula, el Zicând oci- 
nașele (rugăciunile) se îmbrăca, ru- 
gându-se se spăla, rugându-se îșl 
punea trebile dimineții în rând, cât 
cei sglobii și nebuni îl luase ’nainte 
ei Ziceau, că moș Mihnea dimineța 
umblând prin curte ori pe la grajd 
începe: Tatăl nostru carele ești în 
ceriu.... mă Mihai, mă, dat’ai la vite?., 
sfințâscă-se numele tău... mă, meri 
de le scâte apă!... vie ’mperăția ta... 
dă mai iute mă!..

Și nu eșia nicl-odată cu carul 
din ogradă pănă nu-șl ridica pălăria 
și făcându-și cruce cu fața cătră re-
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România și Mileniul unguresc. La 
scirea, că guvernul unguresc stărue 
pe lângă cel român ca se dea voie 
a se arangia trenuri de plăcere din 
România cu prețuri scăclute pentru 
a transporta pe bspeții de acolo la 
esposiția milenară din Budapesta, s’a 
produs o mare mișcare în România 
în contra pârtiei parei fraților noștri 
din regat la serbările unguresc! din 
Budapesta. Comitetul național stu
dențesc din Bucuresci a adresat un 
manifest cetățenilor liberi, în care 
fiice: „Vă conjurăm pe libertatea și 
consciința vbstră de a nu primi în- 
vitațiunile ademenităre ale dușmanu
lui !“ Studenții din Iași au conchie- 
mat o mare întrunire publică pentru 
a protesta contra pârtieipărei Ro 
mâniei la mileniul unguresc. Gaze
tele oposiționale au scris articulî în
semnați în privința acăsta. Chiar și 
„Dreptatea"1 din Bucuresci a fostului 
ministru Nicolae Fleva scrie un ar- 
ticul „Se nu mergem la Pesta“.

Sărtea de astăfiî a fraților noș
tri din Ungaria, fiice numitul fiiar, 
este cât se pbte de tristă. Maghiarii 
sunt și afil dușmani neîmpăcați ai 
Românilor. Ei bine cum am merge 
noi Românii (din România) să luăm 
parte în așa condițiuni la serbarea 
ungurâscă dela Pesta ? Acesta ar în
semna, să spunem Europei civilisate, 
că nedrepte sunt strigătele și plân
gerile fraților noștri, că ei nu sufer 
și că sunt numai nisce agitatori, 
cari nu urmăresc vre-o îndreptățire 
a lor, ci derimarea statului ungar. 
Cine dintre Români ar îndrăsni să 
facă acesta?

Tot în sensul acesta vorbesc și 
celelalte cțiare independente, âr în 
cercurile tinerimei din Bucuresci se 
pregătesce o mare publicațiune, care 
să dea o iconă despre adevărata 
stare a lucrurilor din Ungaria, ară
tând tbte relele de aici cu dovedi 
luate chiar și din mărturisirile ma
ghiare și care se arate mai departe 
tăte prigonirile și călcările de lege, 
ce s’au sevîrșit în paguba națiunilor 
nemaghiare. Acesta publicațiune, se 
dice, va apare în tăte limbile mai 
lățite ale Europei și va fi ilustrată.

Mișcarea „tinerilor TurcP. S’a în
cins o luptă înverșunată între Turcii 
dela stăpânire și Turcii, cari cer re
forme și fac parte din partidul „ti
nerei Turcii". Se espatriază și se în
chid în fortărețe cu sutele partisanii 
reformelor. Pilele trecute a fost osân
dit la deportațiune într’o cetățuie 
unul din cei mai de frunte condu
cători ai mișcării, Ahmet Riza, care 
scăte o gazetă turcâscă în Paris. 
Guvernul turcesc, care la început 

părea, că va ave o purtare mai 
blândă, spăriat de mișcarea acâsta 
și văfiând, că ea a pătruns chiar și 
prin rândurile armatei, ia acuma cele 
mai violente măsuri. Mai ales în 
contra soldaților a început gona. Re
gimente întregi au primit de-odată 
poruncă să Bchimbe garnisăna. Unele 
din aceste, se dice, se împotrivesc 
poruncei. Mișcarea paclnică a refor
matorilor pote să aibă încă urmări 
fărte seriose. Ceea ce o ajută mult 
este marea sărăciă, cu care se luptă 
împărăția Sultanului. Guvernul nu 
mai pbte plăti salarele funcționali
lor. Mai ales prin provinciă funcțio
narii și militarii sunt în cel mai trist 
hal, sdrențeroși și neavând ce mânca 
aștâptă înzadar să li-se plătâscă le
furile. In schimb însă Sultanul face 
lues nebun. El cheltuesce pe fiă-care 
an câte 100,000 lire turcescl, o sumă 
de tot mare față cu sărăcia în care 
se află poporațiunea. Numai cu de
corațiile Sultanul aruncă sume în
semnate, împărțind pe an până la 
350 de decorații cu briliante, fiă-care 
costând una peste alta câte 300 lire. 
Acum în urmă s’a făcut un împru
mut însemnat, der toți banii s’au chel
tuit pentru serbările Baisamului și 
pentru plata servitorilor și gardei 
Sultanului, cum și cu bacșișuri la 
favoriți.

Drapelele vechi române la mileniu?
țlilele aceste a făcut mare svon în 

România scirea, că în cortegiul fes
tiv, ce se va aranja cu ocasiunea 
serbărilor mileniului la 8 Iunie, în 
amintirea încoronării, vor fi purtate 
și drapelele vechi ale Moldovei și 
Țării românescl, cum au fost pur
tate și la încoronarea din 1867 și 
vor fi închinate și stegului ungu
resc. Foile din Bucuresci, în fața 
acestei scirf, au cerut dela guver
nul român să cerceteze lucrul, și să 
nu sufere să fiă atinsă vada și mân
dria țării, tocmai a acelei țări, care 
se află în legături de amicițiă cu 
monarchia austro-ungară. In urma 
protestării gazetelor românescl foile 
oficibse dela Viena și Budapesta au 
primit ordin, să desmință scirea de 
mai sus. Așa „Corespondență poli
tică" dice, că totul este numai o 
neînțelegere, că drapelul României 
nu e cuprins nici în programul ser
bărilor mileniului, nici la încorona
rea din 1867 n’a figurat; neînțele
gerea provine numai că se confundă 
(schimbă) numele de România cu acela 
de „Cumania".

Față cu afirmarea acâsta fiiarul 
din Bucuresci, care s’a ocu

pat mai mult și mai temeinic cu 

acesta întrebare, declară, că esplică- 
rile „Coresp. polit." nu sunt îndes- 
tulităre, căci nu e vorba aici de ste- 
gul tricolor al României unite, ci 
Romanii din regatul independent 
negă (tăgăduesce) Ungurilor dreptul 
de a purta la serbările lor mari, ve
chile steaguri ale Munteniei și Mol
dovei, steagurile românescl din vea
curile îndepărtate, căci nicl-odată 
aceste țări n’au fost supuse Unga
riei, nicl-odată pământul lor nu s’a 
ținut de corona s-lui Ștefan. „Coresp. 
polit". caută a esplica totul prin pre
tinsa confusiă dintre 9 România" și 
„Cumania". Să ne ierte dine „Ziua", 
dâr nu e de loc confusiă", — apoi 
urmeză așa:

Prin Ctimania în veaoul al 13-lea se 
înțelegea cel puțin o parte din Muntenia 
și din Moldova; prin urmare, când „Co
resp. polit“. die®, oă nu e vorba de Ro
mânia, ci de Cumania, ou acesta, departe 
de a ne liniști, din contră ne tulbură și 
mai tare.

86 nu se uite, că în așa numita Cu- 
maniă esistau în veacul al 13-lea mai multe 
ducate și voivodate românescl. 86 nu uităm, 
că oele două prinoipate moderne, Munte
nia și Moldova, pe pământul așa numit al 
Cumaniei — în o bună parte — se înte- 
meiară. S6 nu trecem cu nebăgare de semă 
peste faptul, că noi astădl în regatul liber 
român, călcăm o parte din pământul, pe 
care Cumanii i’au călcat și pe care s’au 
oprit invazia lor.

Fiind așa, asigurările „Coresp. polit." 
nu ne asigură de loc.

In adevăr, s6 ne înohipuim, că Un
gurii, la mileniul lor exhibează vechile sto
guri românescl, ca representând pe popd- 
rele supuse din Cumania? Urmăză de aci, 
oă de vreme ea nu se va pronunța numele 
de Moldova și de Valaehia, ci numai 
acela de principatele din Cumania, urmdză, 
fiio, oă steagurile acelea nu vor fi steagu
rile nostre ?

Atât adevărul istoric, oât și treoutul 
nostru vor fi lovite: adevărul istoric, pen
tru cuvântul, că noi nioî-odată nu am apar
ținut de corona ungară; trecutul nostru, 
fiind-că cu acăsța s’ar lovi în îutemeetorii 
acestor țâri și în apărătorii seculari ai in
dependenței nostre naționale.

Și ore, prin aoâstă îndoită lovire, noi, 
Românii moderni, nu am fi atinși în suscep
tibilitatea nbstră de popor liber, de popor 
amic al monarchiei Austro-Ungare ?

Etă de ce comunicatul „Coresponden
ței polit.“ nu mă satisface de loc. Cestiu- 
nea aoesta va fi limpeejită pentru mulțumi
rea tuturor, numai când ni se va declara, 
că in serbarea mileniului, poporul, care astătfi 
representă România modernă, nu va figura 
din nici o epocă a trecutului seu istoric, fiă 
cât de veche și sub nici una din emblemele, prin 
care este cunoscut in cursul veacurilor.

însemnătatea istoriei naționale.
(Juvent introductiv la cursul de 

Istorie Națională, 
rostit în 24 Noemvre 1843 la Academia Michăi- 

leană.*)  de Miehail Cogălnleeanu.

*) După Cronicala României vol. I. ed. 2 — 
reprodus și în „Elocuența română" de G. Adamescu 
din „Biblioteca pentru toți" editura librăriei Carol 
Miiller — Bucuresci.

După priveliștea lumii, după minunile 
naturii, nimica nu este mai interesant, mai 
măreț, mai vrednic de luarea nostră aminte 
decât Istoria.

Istoria, Domnilor mei, după cjicerea 
autorilor celor mai vestiți, este adevărata 
povestire și înfățișare a întâmplărilor nea
mului omenesc; ea este resultatul vîrstelor 
și a esperienței. Se pote der, cu drept cu
vânt, numi glasul semințiilor ce au fost și 
iedna vremii trecute. Karamzins, în alte 
cuvinte, o numesce: testamentul lăsat de că- 
tră strămoși strănepoților, ea se le sluj (iscă de 
tălmăcire vremii de față, și de povățuire vremii 
viitore.

In acâsta privire atât de importantă, 
istoria după Biblie, trebue să fiă, și a fost 
tot-deuna cartea de căpeteniă a poporelor 
și a fiăsce-cărui om în deosebi, pentru-că 
fiăsce-care stare, fiă-care profesiune află în 
ea regule de purtare, sfat la îndoirile sale, 
învățătură la nesciința sa, îndemn la slavă 
și la faptă bună.

Domnitorul prin istorie îșl deșteptă 
ambiția la fapte mari; dătătorul de legi, 
bărbatul de stat văd prin ce legi și prin 
ce feluri de guvernare statele au înaintat 
său dau înapoi; oșteanul găsesce pilde pen
tru arta militară; filosoful vede înaintarea 
și rătăcirile geniului omenesc.

Studiul istoriei, Domnilor mei, au fost 
în tots timpurile ocupația de predilecția a 
omenilor gânditori. Nici odată însă n’au 
avut importanța și universalitatea de care 
se bucură astăfiî. La cei vechi, ea era 
partea numai a oștenilor și a filosofilor, 
din pricina scumpetei manuscripturilor. As
tădl însă, ori și unde nația e înaintată, is
toria este citirea obștâscă a tuturor stărilor 
pănă și cele înjosite. In Francia, țăranul, 
sera la colțul focului, ca să se odihnescă 
de trudele dilei, cetesce mărețele reforme 
ale Constituantei și strălucitele biruințe 
ale lui Napoleon. In Prusia, de câte-orl 
mi s’a întâmplat să văd, în vremea popa
sului, pe muncitorul de pământ cetind, la 
umbra unui copaciu, faptele marelui Fri- 
deric.

Acâstă norocită popularitate a istoriei 
vine mai ales din două pricini: Cea întâia 
este, că astăfiî fiesce-care cetățân are drept 
și îndatorire de a se ocupa cu trebile sta
tului, că fiăși-cine doresce a sci, care sunt 
și cum se pădesc drepturile naționale, câș
tigate de cătră strămoși; și unde pote 
cineva să le găsescă mai bine deslușite de 
cât în istorie ?

sărit de sbre fiicea: Dbmne sfinte 
și sfânt răsărit de sâre ajută-mi!

Și-i ajuta Dumnezeu, că holdele 
lui erau rodite, viile încărcate, vite- 
le-i umpleau staulul și grajdul.

După ce-a dat Dumnefieu sfân
tul de scăpară bieții bmenl de lo
cuita de iobăgia, moș Mihnea de bu
curia a dat un an de fiile liturgii 
la șepte biserici din giur, în câte 
Joi îs într’un an. Și lucra moș Mih
nea de când se scolă ciocârlia pană 
prinde a cânta priveghitbrea, și lucra 
și se ruga, și postea și cruța, și se 
înavuți, de era ca un domn.

Der nici el, nici lelea Solomie. 
fiă iertată și mâiă pe unde-a ’nsă- 
rat, nu-și lăpădară portul și datinele. 
Cu opinci l’am apucat și cu opinci 
a âmblat păn’ a închis ochii, și cu 
ciorecl albi de lână dela oile lui, și 
cu suman cernit de lelea Solomie și 
cu pieptar alb, fără podobe, de pe 
miorile lui, și cu căciulă negra din 
mieii lui, și cu cămașă de pânză de 
cânepă, grosă, țiitbre. Er lelea So
lomie încă tot cu cătrință a âmblat 

și dinainte cu șurț de pânză făcut 
de mâna ei. Numai năframa din cap 
și ciobotele din picibre erau pe ea 
haine de cumpărat, celelalte tote erau 
făcute de mâna ei.

Avut’a moș Mihnea cu lelea So
lomie și copii, der n’au avut noroc 
la ei, unul după altul li-au murit 
vre-o 5—6 copii, tot câDd erau mai 
drăguți, de prindeau a âmbla în pi
cibre. Dat’au slujbe, fost’au pe la 
mănăstiri, chiar și la mănăstirea din 
Nicola au fost, dbră dbră s’a milos
tivi Dumnezeu se le dee noroc și 
la copii, der pace! Care copil cum 
îl avea, trăia doi pănă ’n trei ani și 
muria.

In urma urmelor, — după ce-șl 
luase mandatul de a mai avea copii, 
er cei ce i avuseră le muriră, — când 
erau luațl de vre-o 20 de ani le mai 
dărui Dumnezeu un pruncuț, parte 
bărbătbscă chiar pe la aihangelii 
Mihail și Gavril. Bucuria lor era 
mare der și o țîr de îngăimăcelă se 
întâmplă, când veni vremea să-i pună 
nume. Moș Mihnea ar fi vrut, ca la 

pruncuț se-i fiă numele Gavrila, c’a- 
poi i-ar fi fiis Gavriș ca la tată-s’o; 
lelea Solomie fiicea, că se-i pună 
numele Mihailă, ca să-i potă fiice 
Mihaib, dbr’ a fi mare cântăreț ca 
diacul Mihaiu pe care lelea Solomie 
tot-deuna-1 asculta plângând când 
cânta din strană fericirile și alte cân
tări sfinte. In urmă, spunându-le și pă
rintele, că în carte încă Mihailă-i 
pus întâiQ apoi Gavrilă, îi puseră 
numele Mihailă și-i fiiseră Mihaiiî, 
ca la diacul.

Și purta lelea Solomie pe MihaiG 
pe la tbte mănăstirile și-l închina la 
tote icbnele și dădu slujbe pentru 
el Bă fiă sănătos și să aibă vieță în
delungată. Și crescea băiatul ca din 
apă și era ținut cu ce-i cerea inima 
și era scutit ca lumina ochilor.

Veni vremea, de era Mihaiîî de 
6 ani, și-l dase moș Mihnea la das
călul din sat la învățătură. Și lelea 
Solomie da mai în totă fiiua câte- 
un ban la dascăl, ca să-l dee lui Mi
haiu, dbră dâră va îndrăgi scola. Er i 
moș Mihnea îi da dascălului caș și | 

urdă și mierțe de grâu, ca să i în
vețe mai pe pont de cât pe ceia- 
lalți băiațf. Nu l’ar fi pus la ceva 
lucru pentru cât bine fi în lume. Va 
avea el vreme și de lucru, după ce 
vamaicresee; amu, pănă împlinesce 
12 ani, nu-1 rup dela învățătură.

Și, ce se fiică omul, în șeblă 
făcea Mihaiă spor mai bun decât 
alți copii de vârsta lui, că dascălul 
mai mult sta de el decât de alții 
și avea cărți și hârtii de tot felul, 
că lelea Solomie-i lua ori ce ar fi 
poftit. Când era de 12 ani, cânta 
în strană lângă dascălul și fiicea 
apostolul, er lelea Solomie și moș 
Mihnea, când îl aufiiau, plângeau de 
bucuriă și fiiceau : Domne ține-ni-1!

După ce trecu de 12 ani, îl ținu 
acasă, se-1 învețe trebile găzdușagu- 
lui, că numai pe el îl avea și lui 
trebuia se-i rămână totă agonisita. 
Der p’acasă puțină trebă făcea. De 1 
trimitea mă-sa să dee la un vițel, 
el se juca cu vițelul de-1 făcea îm- 
pungător, de-1 trimitea la tăetor după 
vre-o două lemne, sta și se juca cu



Nr. 72—1896 GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

A doua pricină, și cea de căpetenie, 
este aflarea tiparului, mulțumită, și de o 
miiă de ori mulțumită aceluia, care din- 
tâiu a găsit acostă artă, cea mai mare îm- 
praștiitore și păstrătdre a întâmplărilor, 
fără ca istoria nici odată n’ar fi ajuns în 
cinstea universală, în care se află. Nici nu 
pot să vă arăt cât lipsa acestei înalte aflări 
arunca nedumerire în povestiri, nesiguranță 
și întunerec în tot. Acostă lipsă, Domnilor 
mei este pricina, că între Români, chiar 
și între cei mai însemnați, se găsesc așa 
de puțini, cari cunosc istoria. Tiparul, la 
noi, nu este încă destul de slobod și de 
împrăsciat: noi n’avem încă publicată în 
limba națională măcar o istorie univer
sală*)  și ce vorbesc de istoria universală, 
când chiar analele patriei nostre zac în 
întunerec, păstrate numai în nisce manus
cripte, din cari două, din pricina copiștilor 
nu se potrivesc**).

*) Prima istorie universală în limba română 
s’a publicat la 1846 de cătră Aaron Florian sub 
titlu : Istoria lumii.

**) Primele colecțiunl de cronici vechi s’au 
publicat în Magazin istoric, revistă redactată de 
A. T. Laurian și N. Bălcescu (între a. 1846—1848) 
și în Letopisețele Moldovei adunate de M. Kogfilni- 
ceanu (întâia edițiă la 1862; a doua la 1872). La 
1853 a apărut Cronica lui Șincaz. Aceste trei au 
pus fundament scrierilor istorice seriose în lite
ratura română.

Dâcă istoria în deobște, adecă a nea
mului omenesc, este așa de interesantă în 
resultatele sale, cu cât mai mult trebue 
să ne fiă istoria patriei, a locului, unde 
am vădut diua? Omul tot-dâuna înainte de 
neam și-a iubit familia, înainte de lume 
și-a iubit neamul și partea de pământ, fiă 
mare, fiă mică, în care el s’a născut, a pe
trecut dulcii ani ai copilăriei ce nu se mai 
întorc, a simțit cea întâiîi durere de bărbat. 
Acest simțement sfânt, nu cunosc încă nici 
un neam, nici o semințiă cât de brută, 
cât de sălbatică, care să nu-’l aibă. M’așl 
întinde prea departe de subiectul meu, dâcă 
m’așl pune a vă arăta pilde despre acâsta: 
ele sunt nenumărate.

Ce interes mare trebue să aibă istoria 
națională pentru noi, îmi place a crede, că 
și d-vostrS o înțelegeți ca și mine. Ea ne 
arată întâmplările, faptele strămoșilor noș
tri, cari prin moștenire sunt și ale nostre. 
Inima mi se bate, când aud rostind nu
mele lui Alexandru cel bun, lui Ștefan cel 
mare, lui Mihai Viteazul; da, Domnilor 
mei 1 Și nu mă rușinez a vă dice, că acești 
bărbați pentru mine sunt mai mult decât 
Alexandru cel mare, decât Annibal, decât 
Cesar; aceștia sunt eroii lumii, în loc că 
cei dintâiu sunt eroii patriei mele. Pentru 
mine bătălia dela RăsboienI are mai mare 
interes decât lupta dela Termopile, și is- 
bânzile dela Racova și dela CălugărenI îmi 
par mai strălucite decât acelea dela Ma
raton și Salamina, pentru-că sunt câștigate 
de cătră Români! Chiar locurile patriei 
mele îmi par mai plăcute, mai frumose de 

cât locurile cele mai clasice. Suceava și 
Tîrgoviștea sunt pentru mine mai mult de
cât Sparta și Atena! Baia, un sat ca tote 
satele pentru străini, pentru Români are 
mai mult preț decât Corintul, pentru-că în 
Baia, .avanul Riga*)  al Ungariei, Mateiti 
Corvinul, vităzul vitezilor, Craiul Crailor, 
cum îi dicea Sixt IV, rănit de sabia mol- 
dovană, fu pus în fugă și uita drumul pa
triei nostre!

Trebuința istoriei patriei ne este ne
apărată chiar pentru ocrotirea drepturilor 
nostre împotriva națiilor străine. Ne-avend 
istorie, fiesce-care popor dușman ne-ar pută 
dice cuvintele d-lui Aaron. „începutul ce 
ai este necunoscut, numele ce porțl nu este 
al tău, nici pământul pe care locuescl! 
sortea ta așa a fost, ca să fii tot după cum 
escl: lapădă-te de începutul tău, schim
bați numele său primesce pe acesta ce ți-1 
dau eu, ridică-te și du-te din pământul pe 
care locuescl, căci nu este al tău și nu te 
mai munci înzadar, căci tu nu poți fi mai 
bine de cum esei“. Și în adevăr, tote aceste 
cuvinte ni s’au dis de cătră străini; înce
putul nostru ni s’a tăgăduit, numele ni s’a 
prefăcut, pământul ni s’a sfâșiat, drepturile 
ni s’au călcat în piciore, numai pentru-că 
n’am avut consciința naționalității nostre, 
numai pentru-că n’am avut pe ce să ne 
întemeiăm și să ne apărăm dreptățile.

Domnilor, când aș fi așa de norocit 
să desvoltez mai mult în inima d-vostră 
interesul pentru istoria patriei, m’așl făli, 
că am sporit în d-vostră și iubirea cătră 
patriă și că, prin urmare, am contribuit la 
păstrarea naționalității; căci, ce pote mai 
mult să ne-o păstreze, decât acestă istoriă, 
care ne arată ce am fost, de unde am ve
nit, ce suntem, și, ca regula de trei, ne 
descopere și numărul necunoscut: ce avem 
să fim!

O asemenea carte ar trebui să fiă 
pentru noi aceea ce Iliada era pentru Greci. 
Și să mă credeți, domnilor, că și istoria 
nostră are întâmplări, are portreturl, cari 
nicl-de-cum n’ar rămânea mai jos decât 
eroii celor vechi, decă acestora li s’ar scote 
aureola poetică, cu care pana geniului i-a 
înfrumsețat. Totul este, că vecurile eroice 
și mitologice au trecut de mult, că astădl 
poesia nu se găsesce nici măcar în versu
rile poeților și că numai un Omer a fost 
în lume.

Negreșit, că istoria Spartei, a Athe- 
nei, a Romei are mai mult interes decât 
a nostră pentru tot străinul: d’intâiu pen
tru-că Grecii și Romanii sunt poporele, 
cari pănă acum resumă civilisația și lumea 
vechiă; al doilea pentru-că înrîurirea lor 
încă pănă astădl se păstrâză asupra nos
tră prin pravile religiose și civile, prin 
sciințe, prin arte, prin pământul ce l’am 
moștenit dela dânșii, și în sfîrșit pentru-că 
totă instrucția clasică a junimei încă as
tădl se radimă pe istoria Grecilor și Ro-

*) Riga=rege.

manilor; și mai ales pentru-că faptele aces
tor popore s’au scris de nisce bărbați ca 
Tuci did, ca Tacit, ca Tit-Liviu. Sub aceste 
priviri, eu singur mărturisesc interesul uni
versal al istoriei grece și romane; der în 
ce se atinge de curagiul individual, de în- 
drăsnela faptelor, de statornicia apărării, 
de mărinimia și bărbăția Voevodilor noș
tri, cari, deși pe un teatru strîmt și cu 
mid mijloce, au săvârșit lucruri uriașe, în 
tote aceste, domnilor mei, nu mă tem de 
a dice, că istoria ndstră ar fi mai jos de
cât istoria a ori și cărui popor vechili 
seu nou.

Lupta națională a Românilor, cari 
mai trei veacuri, au apărat cu sabia Creș
tinătatea în potriva tuturor puterilor Isla
mismului, domnia lui Alexandru cel Bun 
și a lui Mircea cel Bătrân, al cărora nume 
răsunau dela Marea Baltică pana la por
țile Bizanției, strălucitele fapte ale unui 
Ștefan cel Mare, blânda figură a lui Neagu 
V. V., carele, ca Ludovic XII al Franciei, 
lăsă sfătuirl fiului său cum să domnescă, 
abdicarea lui Petru Șchiopul, care preferă 
să se scobdre de pe tronul Moldaviei decât 
să plătescă bir Turcilor, chipul măreț și 
în tocmai ca al lui Ahil al lui MihaiQ Vi- 
tâzul, singurul Voevod ce ajunse a uni 
părțile Daciei vechi și a se pută întitula: 
„Mihail cu mila lui Dumnezeu, Domn Va- 
lahiei, Moldaviei și Transilvaniei", inima 
de erou și geniul bărbătesc a Domnelor 
Elena și Florica, patriotismul preotului 
Fărcaș și înalta înțelepciune a lui Miron 
Costin, carele cu aceiași mână purta sabia 
spre apărarea patriei și condeiul spre scrie
rea analelor naționale, rivalitatea numai 
spre bine a Domnilor Matei ti și Vasile, 
marile planuri sprijinite de mari talenturl 
a lui Șerban Cantacuzino, pentru care tro
nul Valachiei se părea prea mic și rîvnea 
tronul Bizanției, apărarea a nouă-spre- 
4ece plăeșl în cetatea Neamțului împotriva 
armiei întregi a lui Sobiețki, mântuitorul 
Vienei; tote aceste figuri, tote aceste fapte 
ar merita mirarea chiar a străinilor, când 
istoria nostră ar fi mai bine cunoscută.

Voițî, însă, un interes de roman, va
rietate de întâmplări, episodurl patetice, 
tragedii, cari să vă scotă lacrimi din ochi, 
grozăvii, cari să vă ridice părul pe cap, 
apoi nu voii! avea trebuință decât se vă 
povestesc crudimile și viâța aventurieră a 
lui Vlad Țepoș, mortea vrednică de un 
principe a lui Despot Eraclidul, domnia 
lui Alexandru Lăpușneanu, intrarea Caza
cilor sub Hmelnițki în Moldavia, care sin
gură este o poemă întregă, năvălirile Tă
tarilor, tăierea lui Brancoveanu și a fami
liei sale, una din cele mai triste priveliști 
oe istoria universală pote înfățișa, catas
trofa lui Grigorie Ghica, în care se întîl- 
nesce tot neprevăzutul dramei, și câte alte 
scene grozave și uimitore, câte alte întâm
plări de cel mai mare interes chiar pentru 
indiferenți!

Pe lâng acestea, istoria Românescă 

mai are un interes și mai universal. Patria 
nostră, prin o sortă vrednică de totă jalea 
a fost menită din cea mai bătrână vechime 
să fiă teatrul năvălirilor și a răsboielor 

[ străinilor. înaintea veleatului creștinesc gă
sim pe Darie, pe Alexandru cel Mare, pe 
Lisimah, luptându-se cu Dacii, a cărora 
pământ l’am moștenit noi.

(Va urina)

SOIRILE piLEI.
— 30 Martie.

Restanțele de dare și dreptul de ale
gere. Atragem atențiunea alegătorilor ro
mâni asupra disposițiunei legei electorale, 
după care în nouăle liste ale alegătorilor 
pe anul curent numai aceia vor fi introduși, 
cari pănă la 15 Aprilie n. c. vor fi plătii 
iotă darea de stat, directă și indirectă pe anul 
trecut, 1895.

Lucruri slabe. Inspectorul unguresc 
de soole al comitatului Turda-Arieș a făcut 
cunoscut în adunarea comitetului comita- 
tens dela 8 Aprilie, că el a primit o plân
gere iscălită de mai mulțl Români din 
Soărișâra, cari pâresc pe preotul lor Todor 
Lazea, că s’a vîrît să le fiă învățător fără 
de a-1 fi dorit cine-va și că pentru-că a învățat 
pe copii în scolă dela 20 Febr. pănă la finea 
lui Martie a pretins să-i plătescă 300 fi.! 
Comitetul comitatens a hotărît să facă ară
tare la Gonsistorul gr. or. din Sibiiu cerând 
numirea unui învățător diplomat, der a ho- 
tărît tot-odată să faoă arătare și la guvern. 
— E peste măsură trist și rușinos, oă Ro
mânii din Scărișora chiar într’o causă așa 
de gingașă caută dreptate la dușmanii noș
tri, părîndu-se unii pe alții înaintea lor. 
Deoă preotul Lazea este toomai așa de 
lacom și ticălos, preoum l’au arătat ei, — 
ceea ce noi nu credem, — atunci de ce 
nu s’au întors cu jalba cătră Consistor, 
căci dâră Consistorul este mai marele preo
ților și soolelor nâstre, âr nu inspectorul 
UDgurasc ?

— o —
învierea la Fiume. Un cetitor și 

amic al foiei nostre ne scrie din Fiume, 
că învierea s’a serbat de astă-dată cu 
mare pompă în biserioa gr. or. din aoest 
oraș și a fost mai splendidă procesiunea 
decât la biserioa romano-catolică. Aici în
vierea a fost, la 4 ore diminua. Inoă îna
inte de ora acesta poporal se îmboldi să 
vacjă st. mormânt, oare era păzit de doi 
soldați înarmați, la cari s’au adaus apoi un 
cadet substitut cu 16 suboficerl, aceștia 
formând garda s.-tului mormânt. Afară de 
biserică a fost o companiă de soldați în 
paradă, în frunte cu musioa regimentului 
de infanteria conte de lellacicl Nr. 79. Iu 
biserică era un public forte frumos, er 
afară era aglomerată o mulțime așa de 
mare, înoât nu se putea trece pe stradele 
cele largi și bine arangiate, pardosite peste

securea, ciocârtind cu toporul unde 
numai nimeria, de-1 trimitea p’un 
ceas două la vite, el âmbla după 
pui de pasere prin păduri, er vitele 
le lăsa în erburile omenilor, de ave 
ce plăti moș Mihnea după el, — ori 
că le ținea la vale mbrte de fbme 
și el se scălda cât era diuiita de 
mare; de-1 ducea tată-s’o la plug ca 
pogăniciO, se mâie vitele, cum da 
căldura începea a scrâDci mai că-i 
e fbme, mai că-1 strînge opinca, mai 
că-1 dore capul, pănă în urmă-1 lăsa 
tată-s’o acasă și mai bine era singur, 
decât să-l aucjă scrâncindu-se.

Când vedea moș Mihnea mara
feturile lui Mihaiu, 4icea cătră lelea 
Solomie: Tu muiere hei! Tu, din 
copilul ăsta al noBtru s’a alege un 
pierde-vera; tu, vecți că-i mai cât 
mine de mare și nimic nu prinde, 
nimic nu lucră. Eu, când eram de 
vresta lui, săpam în brazda dom
nescă și seceram și adunam fân, er 
el nici de mânat boii la plug nu 
vre; bre ce s’a alege din el?

— D’apoi laeă-1, moșnege, în

cepea lelea Solomie, avem din da
rul lui Dumnezeu slugi, cari se lu
cre și pentru el, îi tînăr, săracul, 
vec|i-l că-i numai ca o canură, lasă-1, 
că s’a sătura el de lucru numai se-1 
țină Dumnezeu.

— Sătura, sătura! cjicea moș 
Mihnea, dăr de nu s’a deda de mic 
la lucru, cum vom închide noi ochii 
va prăpădi tot ce i-a rămânea de 
noi. apoi sciu, că s’a sătura de lu
crat în brazdă străină.

Da cum se nu? grăia lelea So
lomie; ce și cutezi a dice așa posne, 
ai grije, că-i grăi în ceas rău! Cui 
are se semene el se se facă prăpă
dit, că neam din neamul nostru tot 
bmenl harnici a fost și bmenl de 
omeniă. Nu cobi a rău, că-i păcat 
de mbrte.

Așa trecu d’ după di, septe- 
mână după săptămână, luDă după 
lună, an după an și Mihaiu se făcu 
om cât omenii, der nici scia săpa 
cum se cade, nici secera, nici cosi, 
nici mulge oi, nici Btrînge caș, nici 
îmblăti, ci âmbla de colea pănă co

lea, er bietul tată-s’o zlotia și se 
zolia din nopte "n nbpte. Vara mai 
mergea și el la câmp cât de voiă, 
mai mult de rușine, der sporul, ce-1 
făcea, l’ar fi făcut și durmind la um
bră. La căratul bucatelor și a nu- 
trețelor de pe câmp era harnic, că 
mergea pocnind din sbiciO a fală pe 
lângă cei patru boi, der cu furca nu 
arunca în car, nici pe stog, ca se 
nu ’i se scormonescă cum-va jun- 
ghiurile; clădi carul, ori stogul nu 
scia, deci tot sporul ce-1 făcea ce 
era, că ținea sbiciul să nu sepierdă; 
sluga arunca cu furca, er bătrânul 
clădea.

Der Duminecile și sărbătorile 
nime nu era mai întâiu decât el,— 
gătat colea găzdăcesce, — la bise
rică; cânta în strană de mângâia pe 
tată-s’o și pe mumă-sa p’o săptă
mână ’ntregă, apoi după prând tot 
el era cel dintâiQ. și la joc. El în
cepea jocul iuind:

Cine m’o făcut pe mine 
Dee-i Dumnedeu tot bine, 
Că m’o făcut om frumos

Fetelor de bun folos, 
Și m’o făcut după șură 
Să-mi dee fetele gură!

Și fetele- rîdeau și se coteau ș, 
se uitau numai pe sub gene la eli 
care de care se îmbulzia să jbce cu 
el, care de care să i între în voiă, 
că ori cum der era feciorul lui moș 
Mihnea, singur singurel la părinți, 
apoi Mihnea era numai unul la noi 
în sat, er ca Mihnea puțini se aflau 
și ’n satele vecine.

— Sările nime nu lioria frumos 
ca el, în ședătbre nime nu era opșe- 
gos ca el, că cetia opșagurile de pe 
scrisbre și mai dicea și din cap.

Așa trecu vremea pănă era de 
două-deci de ani de-1 scriseră să 
mergă la asentare. Dăr atâta s’a sbă- 
tut moș Mihnea, împins de lelea So
lomie, pănă l’au vădut scăpat, cu 
drept de a se însura. — „M’o suit 
la patru sute bune scăparea lui Mi
haiu", dicea moș Mihnea cătră bmenl, 
„der ce să fac, îmi era jele să-l sciu 
dus cătană, că numai pe el îl am. 
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tot ou asfalt. După 4 ore au eșit ou pro
cesiunea, urmând după muși că Prea cu- 
vioșia Sa Archimandritul militar greco- 
oriental și protopopul orașului CossanovicI 
ou tot oierul. Procesiunea a pornit dela 
strada Molo, unde e situată biserica, pe 
marginea Mărei Adriatioe, prin stradele 
Lido, Urmânyi, Bottaio, Andrasi și piâța 
Soarpe și după aoeea pe Corso. Tdtă ce
tatea era în picidre. Prooesiunea a ținut 
pănă la 6 6re, după aoeea drept credin
cioșii, cari nu s’au împărtășit în pareseme 
cu ss. taine au primit în diua de înviere 
s. cuminecătură și ou aceste s’au depărtat. 
La 9l/2 s’a finut s- liturSiă- Cetat0a Fiume 
e situată lângă mare ou 36,000 locuitori, 
cari vorbesc tdte limbile lumii. Fiă-oare 
națiune avendu-șl moravurile sale și senti
mentele sale proprii. — Majcstățile Lor 
Regele și Regina Remâniei, ne mai scrie 
amicul nostru, se află aourn la Abbazia 
(Austria-Istria) în Villa Angelina, oare este 
edificată lângă Marea Adriatică ^Quarnero).

—o —
Prețurile bucatelor, cari în ajunul 

sărbătorilor erau în România forte scătjute, 
au început de odată a se urca în mod sim- 
țițor. Acâsta din oauss soirilor rele, ce vin 
din America ca privire la starea sămenă- 
turilor din acest an. Cucuruzul însă conti
nuă a fi fdrte ieftin.

—o—
«Dascăli valahi îu contra mileniului". 

Sub aoest titlu publică „Magyar Hirlap" 
soirea, că primarul oomunei FochetSu 
(Feketoth) a făcut arătare la fisolgăbirăul 
Kâkus Jstvân, că învățătorul român din 
acel sat, d-1 Vasilie Teuca, în fiă-care săo- 
tămână adună pe locuitorii dm comună și, 
în loc de-a juca „osârdâs“ înaintea lor, îi 
învață cântări, în oarl se batjocuresce mi
leniul și se înjură Ungurii. Dâr să vetjl 
poznă când fisolgăbirăul a trimis să se faoă 
oercetare, nu s’a aflat un singur martor 
pentru primar, ci toți țăranii româul din 
sat au spus, oă cele cjise în contra învăță
torului lor sunt minciuni. Deoă e adevărat 
acesta, apoi ondre bravilor Români, dâr 
rușine primarului, care cuteză de-a eși cu 
astfel de minciuni!

—o —
Cine este al 3-lea șarlatan? Intre 

„Măriile lor" d-nii deputațl dela Budapesta, 
după cum aflăm din foile ungurescl, ar
mâne are să âsă la ivâlă un al 3-lea 
șarlatan, oare a fost prins ou mâța ’n sao la 
jocul de cărți în casina „boerilor" ungu- 
resol. Numele încă nu ’i s’a descoperit, dâr 
prin unele foi din Budapesta a început să 
se vorbescă de trâba asta și se aștâptă în 
tot momentul să-i dea cine-va la ivâlă și 
numele. E aprope sigur, că și acest șarla
tan este un deputat, ca și Babo Emil, 
despre care am soris Dumineoa trecută. 
Babo, de când a fost dat de gol, nu șl-a 

mai arătat nasul prin Pesta. A tot fugit 
dintr’un loc într’altul, dela Viena la Arad, 
dela Arad la Seghedin, după cum fugea în 
urma lui și faima șărlătăniei oomise de el, 
dâr la urmă ’i s’a înfundat, n’a mai avut unde 
fugi și așa șl-a pierdut de-odată urma. 
Mandatul de deputat încă și-l’a depus. A 
fost deputat kossuthist ales la Seghedin.— 
Vai de țâra, oare a ajuns să fiă chiverni
sită de astfel de dmeni!

—o—
„Noii-Maghiari" în Viena. O gazetă 

vienesă dintre oele mai de frunte scrie, oă 
în Viena s’a îmulțit așa de mult numărul 
oriminalilor jidani, înoât va trebui cât mai 
curând să se înființeze pe sâma lor o 
temnița de religiunea mosaică. Bătător la 
ochi e, că în partea oea mai mare aoestî 
Jidani hoți, cum spune foia vienesă, sunt 
uj-magyar-i din Ungaria, oarl ou purtarea 
lor nu prea fao cinste fraților lor Unguri 
de-aoasă.

—o —
Producținnea sodalilor români din 

Brașov, ce s’a dat în diua a doua de 
PascI, a fost și de astă-dată cercetată de 
public număros, deși classa mai inteligentă 
a societății ndstre a fost mai slab repre- 
sentată ca de obioeiă. Ni-a plăcut ou deo
sebire corul, oare a cântat „Marșul cân
tăreților" și „Uite mamă" cu sucoes forte 
frumos. D-nii O. Voicu și C. Sibianu, oa 
deolamatorl, au fost viu apludațl. Repre- 
sentarea comediei „lorgu dela Sadagura", 
a format punctul culminant al produoțiunei. 
E o piesă frumosă acesta și bine potrivită 
pentru astfel de ocasiunl, dâr e lungă și 
timpul de preparațiune, cum autjim, a 
fost forte scurt; din oausa acesta unii 
dintre diletanțl n’au putut să-și studieze 
destul de bine rolurile, trădând nesiguranță 
în mișoărl și în predare. Prin asta s’a 
detras din efectul piesei, care de altmin
trelea a fost ascultată ou multă atențiune 
pănă la fine. Cu deosebire bine a juoat 
d-1 G. Purcârea, oare a făcut pe pitarul 
Damian și d-1 I. Ardelean, oare a făcut pe 
surdul, apoi d-rele Alexandrina Tocanie și 
Epifania Balea, cari au arătat mai multă 
siguranță în roluri. Intre oei ou roluri mai 
grele a fost și d-1 I. Furnică, care a re- 
presentat pe ștrengarul lorgu. D-nii V. 
Hlicu, V. Muscalu, N. Arsu, N. Loga și N. 
Ardeleana au avut roluri mai ușore.

—o—
Logodnă. D-i Emiliu I. Marcu, ab

solvent de teologia, s’a logodit cu d-ra 
Leontina Boghian din Beroheșnl de Câmpiă, 
fost elevă a internatului Reuniunei femei
lor române din Brașov. — Dorim ferioire 
tinerei păreohl.

—o—
S’a perdut la producținnea teatrală 

de Joi seră, dată în reduta orașului, o pe
lerină (guler) vânătă închisă, ce era acă- 

țată în toaleta damelor. Aflându-se cum-va 
acâstă pelerină, care a putut fi luată ou 
alte haine din erore, respectivul este ru
gat a-o preda proprietarei depunendu-o la 
administrația foiei nostre.

—o —
NECROLOG, laliu Pop, învățător în 

Năsăud, a răposat la 7 Aprilie n. o. în al 
36-lea an al etății și al 12 al oăsătoriei. 
’L jălesee întristata-i soțiă Raveca n. Ciuta 
ou 3 fii și numărâse rudenii. — Fiă-i ță- 
rîna ușoră!

Gestiuni școlare.■
Raport și comentar.

Asupra apelului: „O întrebare sinceră 
și o propunere cătră d-mi învățători ro

mâni din Transilvania și Ungaria*.

In anul trecut lansasem ideia 
de-a espune viitorului: „ÎCOna școlei 
române41, la finea secolului al XlX-lea: 
Un Album în biografii și portrete ale 
membrilor actuali ai corpului didactic ro
mân de sub cortina Sft. Ștefan*.

Despre acâstă ideiă s’a scris 
prin foi fârte puțin, der cu atât 
mai mulți aderenți mi-au trimis pă
rerile lor pe cale privată. In același 
timp o spun cu deosebită satisfac- 
țiune, că chiar mai multe reuniuni 
învățătorescl au primit unanim ideia, 
âră altele mi-au cerut mai întâiu 
deslușiri speciale, că cum ași dori 
eu a se esecuta lucrul acesta. Când 
am făcut apelul, eu pentru aceea 
nu dedusem deslușiri speciale, pen- 
tru-că nu voiam se preocup pe ni
meni cu părerile mele, voind a afla 
în același timp altele nouă în direc
țiunea acâsta, dela alți colegi.

Din totul a eșit un lucru: că o 
parte însemnată dintre d-nii colegi 
nu m’au înțeles cum se cade în ceea 
ce doream eu în special a se face. 
Și acâsta din causa amintită.

Așa d. e. d-1 coleg Romul Simu, 
respunejend la apelul meu în N-rul 
141 al „Tribunei*  din anul trecut, 
4ice între altele:

„Eu", din parte-mi, sunt cu trup ou 
suflet pentru realisarea aoestei idei. Nu mă 
pot însă uni ou d-1 Dariu în modul esecu- 
tării aoestei opere. Nu aflu destul de po
trivite scopului „portretele și „biografiile" 
învățătorilor, oare ar ave să oompună al
bumul din cestiune. Și pentru ce mii, ori 
sute de portrete de ale dascălilor ?"

„Cu mult mai ducătâre la scop cred, 
însă, oă ar fi monografiiile școlelor, în ca
drul oărora ar încăpâ și date din viâța și 
faptele învățătorilor actuali".

La acesta n’am răspuns atunci, 

ca ârăși se nu preocup pe nimeni. 
Acum e vremea se răspund.

In fond și eu tot același lucru 
voiesc, ca și d-1 Simu; deosebirea e 
numai în formă, că densul voiesce se 
lege biografia învățătorului de monografia 
șctilei, er eu voiesc se leg monografia 
șctilei de biografia învățătorului. între
barea e acum, care dintre aceste 
două formule e mai practică?

Voii cerca so dovedesc. Din 
formula d-lui Simu ar reeși, că: 
„șctila este învățătorul* . Din formula 
mea reese, că: „învățătorul este șctila*.  
Pe partea mea sunt toți pedagogii 
și în chipul acesta sigur, că și d-1 
Simu. Ori-ce lucrare omenăscă se 
săvârșesce de indivicjl, âr lucrările 
omenescl desăvârșesc pe indivieji. 
De aceea și istoria a admis acți în 
descrierea întâmplărilor principiul bio
grafic, întemeindu-1, adecă pe biogra
fii caracteristice ale bărbaților, îm
prejurul cărora se învârtesc faptele 
lor, căci ei le-au săvârșit. Tot așa 
se urmâză și cu monumentele. Ele 
represintă diferiți indivizi din dife
rite epoce împreună cu faptele, cari 
au făcut acea epocă.

Monumentul d. e. al marelui 
dascăl G. Lazăr, din BucurescI, nu 
represintă numai persâna sa, des- 
brăcată de ori-ce fapte, ci ne repre
sintă pe marele dascăl, care la 1816 
cu abecedarul în mână: „trecu mun
tele, să spună Românilor de sub domnia 
Fanarioților, că erau Români*.  Da, G. La
zar cu abecedarul lui a sdrobit sa
bia lui Ipsilanti, a spulberat pe Fa- 
narioțl în vânt, a răsbunat mortea 
lui Tudor Vladimirescu, a redeștep
tat nemul românesc din amorțire, 
și la 1877 a dat României neatâr
narea. Ecă în scurt, ce vedem arun
când o privire și numai fugitivă 
asupra monumentului lui George 
Lazăr.

Ei bine, dascălii noștri nu sunt 
alt-ceva, decât nisce mici Lazări 
prin comunele lor. De^ă marele 
Lazăr a putut săvârși astfel de fapte 
într’o țâră și într’o vreme atât de 
critică pentru nâmul românesc, apoi 
cred și aștept și cu mine tot nâmul, 
că prin comunele lor fiă-care învă
țător are să săvârșâscă în mic aceea, 
ce Lazăr a săvârșit în mare.

Și ce voiesc eu acum cu albu
mul din cestiune? Nimic alta, decât 
să ridic câte un mic monument aces
tor Lazări, prin aceea, că i voiu 
eternisa prin portretele și biogra
fiile lor în opera amintită.

Viitorul privind modestele lor 
portrete și cetind faptele lor îșl va

— „Amu ești cât âmenii, dra
gul mamii“, 4i°ea lelea Solomie că
tră MihaiG, „amu ve4î de-ți află o 
fată potrivită și te însâră, că amu 
numai cu muiere ți-e dator Dumne- 
4eu. Noi suntem bătrâni și am dori 
să te vedem așe4at, pănă nu ne mu
tăm în ceea lume“.

Și MihaiG nu aștepta mult îm
biat, dâr la noi în sat nici o fată 
nu ’i se părea destul de potrivită 
pentru el. Deci merse tocmai în al 
șeptele sat, cale de o 4b peste apă 
dela noi în satul numit Prăbușita. 
Dâr este o 41°ală ■

Prăbușita-i peste apă
Nu mai afli un om de trebă!

Și 4icala asta se poțrivi de mi
nune și cu nevasta lui MihaiG, cu 
Melania cea frumosă. Că frumâsă 
era, nu-i vorbă, și fălâsă, tot gătată 
âmbla și tot rî4înd, der nici să fi 
âmblat MihaiG cu opinci de fier și 
cu bâtă de oțel n’ar fi aflat o fată 
după firea lui ca pe Melania. După 
ce-și cunoscu moș Mihnea bine nora, 
4icea clătind din cap: și-a aflat sa
cul petecul.

Nu-i vorbă, pănă trăi bătrâna, 
lelea Solomie, mergeau lucrurile ca
sei strună, și pănă trăi moș Mihnea 
mergea și găzdușagul, că-1 mânase 
cum scia; der lelea Solomie muri, 
că omul nu pote trăi cât lumea, și 
cum muri lelea Solomie, îndată se 
cunoscu, că ea nu-i; laptele nu mai 
era așa smântânos, găinile încetară 
de-a se oua, brânza trecea mai re
pede, puii-i mâncau ciorele, pe co
coș îl omorî uliul, stupii nu mai ro
iau, porcii nu mai dau atâta gră
sime, er bucatele le mâncau mai 
tare șârecii; se vede, că baba du
sese mana dela tâte. Er după ce 
muri și moș Mihnea gândiai, că apa 
mână averea rămasă de el.

Mai întâiu și ’ntâiu, după ce 
muri bătrânul, se puse MihaiG și-și 
cumpără pușcă. De atunci l’a și po
reclit satul: Mihaiu pușcașul, că pănă 
într’aceea Român dela noi nu ținuse 
pușcă ’n casă. Âmbla Mihaiu cu pușca 
pe dealul viilor după iepuri, pe la 
boerescul și pe la tăul cel fără fund 
după rațe, pe miriștini după porum
bei sălbatici. O 41 ca alta era dus. 
Dimineța-șl umplea traista de me

rinde, își făcea fișaguri și hai, cu 
un capău după el. Ca de-odată cu 
pușca cumpără și un capău și o 
traistă vânătorescă dela o unguroică, 
al cărei bărbat fusese vânător, dădu 
pe ele câte-va merțe de grâu, mai 
ceva brânză și slănină. Când îl ve
deau bătiânii dela noi omorînd vre
mea cea scumpă cu pușca, clătinau 
din cap și 4iceau : sărace Mihne, cum 
ți-a pușca MihaiG binele, ce ’i l’ai 
lăsat ț

Âmblând cât fu văruța de mare 
cu pușca, nu putu să-și vâdă și de 
lucrul câmpului, deci moșia și-o dete 
’n parte, cucuruzele în două; una 
la cel ce lucra și una lui ca gazdă; 
fânul în trei, celui ce lucra o parte 
și lui două ; otava în două, grâul în 
două, er când fu tdmna se tre4i, că 
adună chiar pe jumătate atâta strîn- 
sură, cât aduna tată-s’o. El vedea 
acest lucru, dâr se mângâia singur: 
Nu mi-se plătesce să lucrez eu mo
șia, singur sunt singur, lucrătorii 
sunt scumpi, trebue să stai tot cu 
mâna 'n pungă, apoi de ce să-mi 
frâng cele dse și să mă frământ când 
pot trăi dea gata?

Der din bucatele adunate mai 
multe se duceau în boltă și la crîșmă 
cu legăturița și cu cupa, decât la 
mâră cu sacul; și din nutrețul adu
nat mai mult mergea cu legătura pe 
la Jidani, decât cu furca la vitele 
lui. Astfel, când fu de cătră primă- 
vâră, trebui să cumpere bucate pen
tru casă și nutreț pentru vite. Der 
de unde se iee bani? Că aceia nu 
fug pe câmp ca iepurii să pâtă pușca 
după ei!

Der omul cu avere nemișcătâre, 
moșierul de unde n’a căpăta bani, 
numai de și-a căsca gura? Prepâ- 
nația era numai a treia casă dela 
el, prepânatorul era om de omenia, 
da bani împrumut pe camătă pu
țină, numai o pițulă (4ece crucerl) 
lua pe săptămână după 4©ce florenl.

Deci merge la prepânatorul: Ju- 
pâne, mi-s’au ciuntat bucatele și fân 
încă am numai o lecă, se mă folo
sesc! pănă la Sân-GeorgiG de vre-o 
doi bani, parte pentru camătă, că 
atunci vând miei și ți-i dau oaie- 
nesce.

— Bucuros, MihaiG, ție-ți dau 
ori când, că te sciu cine ești și din
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represent» „Ico'na șcâlei române dela 
finea acestui vec*.  Și cred, că fiă-care 
dascăl român e vrednic de acestă 
mică recunoscință în fata marelui 
serviciu, ce se va face apoi prin 
acesta istoriei naționale a școlelor 
nostre, când se va scrie. Etă răs
punsul și la întrebarea d-lui Simu: 
„Pentru-ce atâtea mii, ori sute de 
portrete?".

Er aceea, că cum înțeleg eu a 
lega monografia șcâlei de biografia 
învățătorului, se va vede mai jos, 
unde voiu espune cestionaru, după 
<are au a da învățătorii datele dd 
lipsă din vieța lor și din tiecutul 
școlei unde au funcționat seu iunc- 
ționâză de present. Pe temeiul acelor 
date se va compune apoi, prin un 
comitet de redacțiă ales în părți 
egale dintre învățătorii ambelor con
fesiuni, biografia fiă-cărui învățător 
și care se va publica apoi în album.

(Va urma.)
Brașov, în săptămâna luminată 1896

I. DAB.1U.

LtîeraiuFă.
In săptămâna acesta au apărut urrnă- 

torele cărți nouă, care de care mai bune, 
pe cari le recomandăm cu căldură cetito
rilor :

„Fire de tort", cuprinclend 35 de 
poesii scrise de cunoscutul nostru poet 
George Coșbuc. 0 carte elegantă, cu un es- 
terior plăcut și tipar frumos, cuprinzând 
vre-o 180 pagine. La urmă se află și o notă 
cu text în prosă de vre-o 7 pag. Poesiile 
d-lui Cosbuc sunt mult mai cunoscute și 
aprețiate din partea publicului, decât să 
mai aibă lipsă de recomandare. Un esem- 
plar din acest volum costă 1 fi. și se află 
de vendare la librăria editore C. Sfetea din 
BucurescI, se pote însă procura și prin li
brăria Ciurcu din Brașov.

*
Povești din popor este titlul unei in

mdse colecțiunl de povești poporale, scrise 
de d-1 loan Fop Beteganul, cunoscut atât 
de bine cetitorilor noștri din bunele și fru- 
mosele sale scrieri poporale. Colecțiunea 
acesta de povești a fost premiată și tipă
rită de Asociafiunea transilvană, — e o 
carte tipărită frumos și cu gust, se estinde 
pe 207 pag. având în partea primă și o 
prefață de d-1 Zahariă Boiu. De vendare 
la tote librăriile din țâră.

*
La mofră se numesce o mică, der fru- 

mosă novelă din popor, scrisă într’un stil 
plăcut și ușor de d-1 T. Simtion. A apărut 
în tipo-litografia N. D. Miloșescu din Tergu- 
Jiu în România și costă un esemplar, de 
61 pag. numai 30 bani (15 cr.)

In tipografia „A. Mureșianu" din Bra
șov a apărut: Călăuză în dreptul Cambial, 
de Nicolau Bilvan, advooat și director ese- 
cutiv al institutului de credit și economii 
chioran, — un op de cjiloică. necesitate 
pentru toți aceia, cari au afaceri cu bănol 
și cu împrumuturi cambiale. In adunarea 
dela Blașiu a Asooiațiunei transilvane 
tocmai a fost vorbă de lipsa unui manual 
de felul acesta, din care să-și potă oâștiga 
cunosoințele de lipsă cu privire la aface
rile cambiale și aceia, cari n’au învăța- 
legile. Aoestei lipse a corăspuns aoum d-1 
Nilvan prin volorosa sa carte, lucrată după 
cei mai buni autori. Pentru a face mai 
plăcută și ușoră studiarea diferitelor lu
crări de specialitate, autorul a urmat sis
temul intuitiv, nisuindu-se a familiarisa pe 
oetitorl cu ouonsoințele dreptului cambial. 
Intr’o parte a opului sunt reproduse în ca- 
pitoll deosibițî tâte disposițiunile legei, 
cari se refer la cambii, cum și numărose 
deoisiunl ale Curiei menite a clasifica tex
tul legei. In partea d’n urmă se află și un 
indice alfabetic, cu ajutorul oăruia cetito
rul pote afla numai deoât instrucțiunile de 
lipsă pentru singuratioile afaceri. — Prețul 
unui esemplar 1 fl. Se pote procura dela 
autorul, în Șomcuta mare (Nagy-Somkut.)

ZZZa-ZZZZZ-2Z_

Câte-va cuvinte despre Hemoroide, seu 
trânjii.
(Fine)

Ca medicament purgativ, care 
înlesnesce eșirea afară și curăță he- 
moroidele, se recomandă următârele 
nilule:1

Aloes (sabur), Pulvere de liqui- 
riția (glycyrihiza glabra) seu lemn 
dulce, din fiă-care câte-un gram.

Miere cât va trebui, din care se 
se facă 20 hapuri (pilule), și se se ia 
în fiă-care seră înainte de culcare 
câte 5—7 pilule.

Se mai prescriă asemenea și ur- 
mătorea pomadă (unsore): Lanolnia 
30 grame; Persulfat de fer 0.60 cen- 
tigrame. Cu acăstă pomadă bolna
vul se va unge pe anus în fiă-care 
dimineță și seră.

Sâu să se ia următârele pilule 
(hapuri). Aloes (sabur), pulvere de 
revent de chiniă, pulvere de bora 
de Veneția; din tâte trei câte 6 
grame. Praf de foi de digitala pur
pura (degetarul) un gram 50 cenți- 
grame; și extract de taraxacum (pă
pădie) cât va trebui; din care se se 
amestece tâte la un loc și se se facă 
120 pilule (hapuri). Se se amestece 

tâte cu praf de rădăcină de liquiri- 
ția (lemn dulce), din care se se ia 
câte 5 pilule pe nemâncate și 5 sera.

Ca dietă se va pă<ji bolnavul 
se nu mănânce acrime, cafea, brân
zeturi, nuci și în general ori-ce fel 
de mezel, și să se ferescă fârte mult 
de răcelă.

Asemenea se va mai lua, în cas 
când hemoroidele încă nu trec, și 
următârele pilule, cari produc o pur- 
gațiune și fac mai liberă eșirea he- 
moroidelor:

Se se topescă 30 grame Aloes 
(sabur) în 7 grame spirt de vin, se 
se fierbă în urmă pănă se vor lega 
ca mierea, din care se se facă 25 
pilule; din aceste pilule se se iee 
câte 6 dimineță și sera pe nemân
cate.

Aceste pilule le-au întrebuințat 
fârte mult călugării italieni, cari 
mâncau fârte mult, încât nu puteau 
mistui bucatele, și așa fiă-care avea 
în busunar câte-o cutiă cu aceste pi
lule, din cari lua câte-va înainte de 
mâncare și ast-fel li-se arangea sto
macul.

Să se ia foi de păpădia (tara
xacum) și foi de urcjici, să se spele 
cu apă bine, ca să se curețe de praf 
și alte murdării, și în urmă să se 
pună să fierbă bine, după aceea să 
străcoră, se așecjă în sticle, cari se 
lasă să se răcescă, și în urmă să bea 
în cursul c|il0i în 1°° aPa, der 
de regulă dimineță să bea pe ne
mâncate un păhar de un pătrar de 
litru și mai bine.

Să se facă în fiă-care seră câte 
o bae la șecțut cu flori de fân, în care 
va sta un pătrar de âră.

Aci vom mai arăta un alt me
dicament fârte poporal, care în multe 
cașuri a dat resultate bune. Acest 
medicament constă în a se unge pe 
partea de jos (șecjut) și anume: Un
guentul populeum 90 grame ; în care 
se va pune extract de datura stra- 
moniu (sămânță de laur) 2 grame, 
și extract de hyosciam (măsălariță) 
4 grame. Cu acestă unsore se va 
unge de două-orl pe (ji dimineță și 
sera în timpul culcărei.

Acei, cari pătimesc de hemo
roide închise (trânjl închiși), adecă 
cărora nu le curge sânge, fac adese
ori țîțînl la șefiut, din care causă 
se provâcă cele mai mari dureri, 
pentru acâsta se va întrebuința ur
mătorul leac fârte lesne de făcut și 
tot-de odată care are bun efect, și 
anume: Se ia o bucată de slănină 
veche, se presară bine cu praf de 
puciosă cam de-o jumătate de deget 
de grosime peste tot, în urmă se 

pună pe cărbuni și se afumă la par
tea de jos de două seu de trei-orî 
pe (ți, și în puține <4ile se va vedâ, 
că au dispărut țîțînele.

Ca hrană se recomandă pânea 
de săcară, carne bine friptă, lapte 
dulce și a se feri de beuturl spirtâse.

Să se ia rădăcină de păpădie 
(taraxacum), să se tae mărunt 30 de 
grame, să se fierbă în 500 grame 
apă curată și se fierbă pănă va scădea z 
la jumătate, adecă 250 grame, în 
urmă să se străcâre bine, și să se 
pue într’însa tartar tartarisat 2 grame 
și sirop de revent (rheum seu ru
barba) 30 grame; din care se va 
lua la fiă-care trei âre câte-o ceșcă 
în fiă-care c|i în timp de trei luni.

In resumat însă, bolnavul va 
ave o dietă regulată, va face pre
umblări potrivite pe jos, se va pădi 
de răcelă și va ave o îngrijire hi- 
gienică fârte mare.

într’un număr viitor vom vorbi 
ceva despre somn.

Prof. Dr. Elefterescu.

Cultura trifoiului roșu.
(Fine).

Trifoiul se mai pote cultiva și 
amestecat cu unele ierburi spicâse. 
In asemenea cașuri se semănă în 
modul următor: 10—12 chgr. să
mânță de trifoiu cu 5—6 chgr. de 
iârba lui Timoteiu la juger; 6—8 
chgr. sămență de trifoiu cu 10—12 
chgr. ierbă italiană la juger; 6—8 
chgr. sămență de trifoii! cu 7—8 chgr. 
rapiță italiană și cu 8 chgr. iârbă 
francesă la jugăr.

Deși trifoiul alb încă se pâte 
cultiva din sămânță, totuși acâsta 
nu se prea face, ci el se lasă se 
crescă de sine așa sălbatec-neculti- 
vat. Nu tot așa trifoiul roșu, care 
ast-fel n’ar produce nimic; de aceea 
el trebue anume sămănat și cultivat.

Semența de trifoiu, după cum 
am dis și mai sus, încolțesce la timp 
priincios după 8—10 cjile, răsare după 
două săptămâni, er mugurii dormi- 
tândl, de pe cotâre încep a înflori 
după 6—7 săptămâni.

Sămânța de trifoiu roșu se adună 
în deobște din a doua cositură a 
anului al doilea, care trebue să se 
lase ceva mai mult, pănă când adecă 
florile ei roși s’au înegrit cu totul. 
A scâte de pe unul și același pă
mânt mai mulți ani de-a rândul să
mânța de trifoiu, nu prea este re
comandabil, deârece în asemenea ca
șuri se prea serăcesce locul.

ce omeni ești. Ba bucate ți pot da 
-chiar eu, grâu, cucuruz, secară, ce 
doresc! și la cea veră ’mi vei da ceva 
camătă după ele.

Așa făcură târg cu Jidanul, luă 
dece mierțe de grâu jumătățit se-i 
Jee la veră, după ce a îmblăti. doue- 
deci de mierțe de grâu curat, ori 
prețul lor, după cum va fi în târg. 
■Și-i dădu Jece mierțe de cucuruz, 
ca la cea tâmnă se-i dee pentru ele 
doue-decl de mierțe ori prețul lor, 
după cum va fi în târg, și-i dădu 
20 fl. bani gata, după care avea se-i 
dee pe tâtă săptămâna din pițule ca
mătă, pănă îi va pute da capul ba
nilor.

Mihaiu merse voios acasă, cu 
bani și cu bucate: „Vedi, Melanie, 
ce omenia am ori unde; nici n’am 
apucat a d'00 bine ȘÎ mi-a ȘÎ dat 
jupânul Juda bani și mi-a umplut 
sacii de bucate. Apoi bani eftini, că 
ce-s două pițule pe săptămână? Er 
bucatele îi li-orn da tot bucate, colo 
după cules. Amu merg și cumpăr 
pe banii aceștia fân, că numai pe 
>câte-va d'le mai avem.

— „Ba tu lasă banii 

ne trebuesc în casă, du-te și ia fân 
în credință, că așa ia lumea, er la 
cea vâră i-om plăti".

Așa-1 învăță, scumpa lui Melanie, 
er el fu bun bucuros, că-i deschise 
ochii să vedă, că și fără bani în 
mână pâte avă fân la vite. Deci 
merse ață la armanul PatrubanI, care 
avea stoguri de fân adunate pe o 
nimică din veră, er acum le da pe 
prețuri îndoite și întreite. Intră în 
casă la arman.

— Bună diua! domnișor!
— Se trăesci, Mihaiâ, vino de 

ședi. Ore în ce să însemn, că abați 
și dumniata odată pe la noi? Amu 
trebue Bă bei un păhar de vin cu 
mine. Adă, Roji, o litră de vin, se 
închinăm cu Mihaiu, că-i din omeni 
de frunte, Domne bine mai trăiam 
cu moș Mihnea, fiă iertat.

Și aduse armanca Roji o litră 
de vin, și armanul umplu două pă- 
hare, unul lui și unul la Mihaiu. 
Când luă Mihaiîî păharul în mână, 
aude dela spate; „cu-cu!" „cu-cu!" 
Și mai scapă păharul din mână, așa 
se întornă de repede se veqă. cine 

să stee, că j cântă ca cucul? Că era încă omăt

p’afară și vremea cucilor nu venise, 
er el audia „cu-cu", „cu-cu!" Adecă 
un ceas de celea cu cuc bătea cea
surile și cânta ca cucul.

Audise Mihaifl, că sunt ceasuri 
cu cuc, dâr de vădut nu văduse nici 
unul. Deci se înholbă lung timp mi
rat, și apoi diae:

— Domnișor, scump e ceasul 
acesta ?

— Ba, numai 20 de fl. am dat 
pe el dâr; ai vre și dumniata să ai 
unul așa! Iți aduc eu, când merg 
la Cluj!

•— DâcăzI n’ar strica se am unul, 
că d0u 6 lucru frumos să audi tu 
cucul în tâta una vreme, der amu 
nu mi-se vîjesc bani; fără, îndată ce 
fac semă de bani, îți aduc să-mi 
cumperi și mie unul chiar ca ăsta.

— Scii ce, Mihaiu, decă tocmai 
vrei să ai ceas cu cuc, ți-1 dau pe 
ăsta, mi-1 vei plăti d-ta, că mult e 
pănă-i lumea. Er pănă-mi vei pute 
face banii îmi vei da câte-o felicică 
de lapte în totă <Jiu.a, că nu-i cel 
lucru mare, ești gazdă, ai vaci în 
totă una vreme.

Și târgul fu gata. Făcu o obli- j 

gățiune cu mâna lui, că soia carte, 
și, — de părere de bine că are ceas 
cu cuc, cum nime nu mai are In 
sat — era cât p’aci să uite că el a 
venit după fân la Arman. Der arun
când ochii pe ferestră zări stogurile 
cele mari de fân ale armanului și-și 
aduse aminte. Apoi cps®: „Era cât 
p’aci să uit, domnișor, după ce venii 
la d-ta; aș ave lipsă de o clăiță de 
fân, așa de vre-o 4—5 cară, nu m’ai 
pute folosi păn’ la cea vâră?

Cum să nu, Mihaifi, că doră ești 
din âmeni?! Așa-i la gazde cu erna 
asta lungă li-s’au ciuntat nutrețele și 
vitele ar fi păcat de morte să le la- 
pede. Hai să vedem care clae ai so
coti, că ți-ar ajunge?

Și merg la fân și din două vorbe 
târgul fu gata. Luă o clăiță ca de 
5 cară de fân cu 70 fl. pe așteptare 
pănă la Ilie Proroc. Apoi dădu și 
pentru acei bani însemnătură el cu 
mâna lui, că scia scrie, nu mai tre
buia să alerge pe la scriitori să le 
mai dea și lor o pițulă-doue.

(Va urma.)
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In anul dintâiu trifoiul abia decă 
dă o cositură mai bună și una mai 
slabă; în anul al doilea și al treilea 
îuse se pbte cosi de câte trei patru 
ori pe cum e și pământul și după 
cum umblă și timpul.

Rădăcinile trifoiului străbat pănă 
la un metru de afund prin pământ; 
ele curăță și îngrașă bine locul. De 
aceea în anul al treilea, după ce a 
început a se rări, se rupe trifoiștea 
șj șe sșgaepă 9 semenățură de tomna 
ori de primă vâră.

Trifoiul de sămânță Se cosesce, 
se uscă bine, apoi se cară în șură, 
unde se îmblătesce cu îmblăcii; de 
aci se ridică cotorele și se pun în 
șopru, unde se păstrâză ca nutreț 
pentru iernă, eră sămânța se curăță 
și alege în trierele mai sus amintite. 
Un juger de trifoiu pbte se dea în 
anii buni dela 7—8 hectolitre să
mânță.

Decă trifoiul se cultivă, pentru 
a se da ca nutreț verde vitelor peste 
vară, atunci începem a-1 cosi, pănă 
când încă nu s’a ivit flârea, adecă 
îudată după Sân-Georgiu; ne apu
căm de cosit la un capăt al trifoiș- 
tei și pănă când ajungem la cela
lalt, unde am cosit dintâiă a și cres
cut de se pote cosi a doua-6ră.

Trifoiul ca nutreț verde se dă 
vitelor la început în porțiuni mai 
mici, der dea, seu amestecat cu paie, 
căci dânduli-se prea mult și mân
când lacom, se pot umfla și crepa. 
Ca nutreț verde, trifoiul trebue co
sit tot-deuna când e deplin svântat, 
der și atunci numai atâta, cât tre
bue pentru o dt căci cosindu-se mai 
mult de-odată, seu pănă când, e ud 
de rouă seu ploiă, se înăcresce și 
mucecjesce și vitele se pot ușor bol
năvi de el.

Decă trifoiul se cultivă pentru 
nutrețul uscat, atunci se cosesce, se 
lasă câte două fiile în pologl sâu 
brazde, unde se întârce câte-odată, 
de două-orl, pănă când s’a veștejit 
bine. A usca trifoiul tot pe pământ, 
ca pe fânul, nu este recomandabil, 
deârece, decă e prea cald, se scu
tură tâte foițele de pe cotdre, er 
decă timpul e noros și umed se înă- 
cresce și mucedosc©- Pentru încun- 
jurarea acestor rele, s’au născocit 
nisce capre de lemn anume făcute, 
pentru uscatul trifoiului.

Caprele acestea se fac diu pari 
groși de stejar, carpen, fag seu mes- 
tecăn, cari se împlântă în pământ 
și cari în partea de-asupra a pămân
tului au mai multe cuie lungi trase 
prin ei curmeziș. Po cuiele de pe 
parii aceia se aședă trifoiul ca și pe 
căpițe, unde se lasă, pănă când se 
cosesce a doua cositură. Atunci ee 
încarcă pe cară și se duce de se 
aședă de ispravă în clăi seu șoprâne.

In economiile mai mari, caprele 
pentru uscatul trifoiului, se tac din 
căpriori mai groși, în forma unui 
coperiș de casă și pe acelea stă in
tim, pănă când se uscă de ispravă.

Un jugăr sămănat cu trifoiu, 
pote da în anul al doilea la timp 
priincios, dela 6—8 cară mari de 
nutreț uscat, seu 40—50 măji me
trice.

Afară de trifoiul roșu și cel alb, 
mai esistă trifoiul incarnat, care cresce 
și în pământurile mai seci și sărace, 
precum și trifoiul lupului, cari însă 
în părțile nâstre nu se prea cultivă.

I. Georgescu.

POVEȚE.

Miros de fiori. Se adună tot 
felul de fiori și frunde mirosităre 
într’un pahar, seu într’un butoiaș 
de porcelan aci se așâdă tot o pă
tură de flori și una de năsip și între 
fiă-care pătură se preseră și puțină 

sare. In lunile prime se amestecă 
de mai multe-ori aceste pătuii, în 
luna lui August se pune paharul, 
ori butoiașul la sâre, ca să dispară 
mai iute umedela, ce nu-i de lipsă. 
Din Septemvre începând numai 
câte-odată mai este iertat o mișca 
florile. Apoi mai târdiu numai atunci 
e de a se umbla lafloii, când voesci 
să produci în odaiă un miros plăcut. 
De aci încolo se ține butoiașul tot- 
dâuna bine astupat.

*
Pânza, care stă mult fără a se 

întrebuința se pote face țiitdre, decă 
se spală într’un an odată și se în- 
vinețesce.

*
Cum se pot păstra mai bine pe

nele? Penele se bagă într’un sac, 
der nu trebue tare îndesate, apoi se 
căse bine sacul și se acață într’o 
cămară, unde este un curent uscat.

*
Contra căderei perului. Se spală 

capul în fiă-care d1 cu săpun de 
păcură (cătran, duhot) seu cu săpun 
de rând, capul apoi, pănă mai sunt 
spume, să frecă cu apă de carbol 
de 2%.

*

PervasurT aurite și mobile cu po- 
litură se curăță mai bine, decă se 
frecă cu-o petecă curăță muiată nu
mai puțin în unt de lemn; se frecă 
bine pănă se duce murdăria și pra
ful de pe pervasuri seu mobile; se 
șterg pe uimă cu-o petecă curată 
pentru ca să nu se prindă ușorpia- 
tul pe ele.

*
Pentru a îndrepta și a păstra 

vinul mai mult este bine, decă se în- 
căldesce și pe urmă se răcesce în
cât înainte de a 1 duce în pivniță. 
Vinul câștigă prin acesta în bună
tate.

*
Rufe îrigălbinite se pot înălbi 

erăși, decă se lasă să stea în zară 
atâta, pănă ce zara le pătrunde, se 
spală pe urmă cu apă și săpun și 
se clătesc; decă dintâiași dată nu 
s’au albit, le mai moi și a doua- 
6ră.

Ceva despre somn.

Cu drept cuvânt se pote dice, că som
nul este amicul nostru cel mai bun. Som
nul ne întăresce și ne liniștesce. Omul dur- 
mind câte-va ore, îșl redobândesoe puterile 
pierdute.

După cum însă în lumea acesta tdte 
au o măsură anumită, chiar așa îșl are și 
somnul. Cine dorme peste măsură mult, în 
loc să se vindece, se sdruncină și mai tare, 
se slăbesce și se lenevesce. Cine nu dorme 
la timpnl său, acela și după un somn mai 
îndelungat totuși e slăbit.

Așa-dâră ce reguli să urmăm, ca să 
nu durmim nici prea mult, nici prea puțin 
și cum să folosim mai bine acest dar al 
naturei spre folosul nostru?

Napoleon durmea numai 3—4 ore pe 
di și atâta încă-i era destul pentru recre
are. Doctorii (Șic, că 6 ore de somn sunt 
de-ajuns pentru un om, ca să-și potă re
dobândi puterile pierdute. ^Economul, care 
se scolă diminâța pe la 3 ore și lucră în 
conținu, pote să se culce sera la 7 ore. La 
sate deja la 9 ore sera este liniște. Locui
torii dela orașe însă pe la 9 6re sera sunt 
mai mulțl pe strade.

dmenii, cari se ocupă cu lucruri spi
rituale, au lipsă, de mai multă odihnă, de
cât cei ce lucră cu corpul. Mintea ostenită 
pentru ca să se potă recrea pe deplin are 
lipsă de 7 ore.

Dăcă cine-va mai este debil și dela 
natură, acela trebue să-și împartă diua în 
trei părți și anume: 8 ore de lucru, 8 ore 
recreare și 8 ore odihnă.

Omenii, cari lucră noptea, sunt de 
comun palidl, tot-dăuna obosiți și statistica 
vieții acestor dmenl arată, că mortea curmă 
mai curând firul vieții acestor dmenl, decât 
a celor ce lucră diua. Omenii sunt de cre
dință, că, somnul dinainte de miedul nopții 
nu se pote suplini. O oră de somn înainte 
de miedul nopții face tocmai atât, cât 2 
ore după miecjul nopții, așa este credința. 
Odihnă regulată este cea mai sănătosă. 
Dâcă cine-va dorme puțin după prân4 nu 
strică, der dâcă ddrme mult, se lenevesce, 
er gura capătă un gust și miros neplăcut.

*
Cel mai vechiii oiel din Elveția
După oum scrie fdia francesă „Fi

garo", cel mai vechia otel din Elveția 
este; „La trei Crai“ din orașul Basel. La 
otelul acesta s’au întâlnit la anul 1026 
împăratul Conrad al II, fiiului său Henric 
al III și Rudolf, ultimul rege de Burgun- 
dia. Otelul este cel puțin de 866 de ani. 
Se înțelege, că dela a. 1026 încoce s’a 
mai schimbat mult. In aDul 1843 otelul 
a fost reparat din fundament și nu este 
numai cel mai vechiii dm Europa, ci 
chiar’ și cel mai bun.

*
Etatea animalelor.

Cine ar pută spupe ore etatea ani
malelor? Nimenea pănă acum n’a dat un 
răspuns hotărît la acestă întrebare, ci s’au 
arătat numai unele păreri nu prea potri
vite. Un sonitor vechiii cjioe:

„ Corvi dicuntur diutissime viverc“, der 
scriitorul nu spune hotărît, câți ani tră- 
esce corbul. Uunul cjioe, că trăesce o sută 
de ani, altul, că trăesce mai puțin. Un 
statioian frances a statorit viața mai mul
tor animale și cjice, că ursul și lupul tră- 
esc numai 20 de ani. Vulpea trăesce 10—14 
ani. Elefantul trăesce și pănă la 400 
de ani.

Alexandru cel mare, după oe a învinB 
pe Porus, a lăsat în libertate un elefant, 
care s’a luptat euragios în tote bătăliile. 
Numele Eleiantului a fost Ajax. Acest 
animal a fost însemnat de câtră regele 
macedonân și după 350 de ani l’au aflat 
într’o pădure bătânâ din India.

Hipopotamul trăesce 22 de ani. Fa
zanul 12. Balena 1000 de ani. Albina 1 
an. Ciocârlanul 16—18 am. Țiparul 15 ani. 
Paianginul 1 an și mai mult. Coroiul 40 
ani. Stigletele 23 ani. Cocoșul 20 ani. 
Corbul 100 ani. Lebăda 100 ani. Oia 12 
ani. Știuca 42 ani. Crapul (*)  100—150 
ani. Cerbul 25—40 ani. Cămila 50—60 
ani. Capra 10 ani. Cânele 23—28 ani. Pi
sica 18 ani. Calul 25—40 ani. Măgarul 
25—30 ani. Boul 19 ani, Crocodilul 100 
ani și mai mult. Delfinul 30 ani. Racul de 
rîu 20 și mai mult. Veverița 7 ani. Efe
merul 1 (ji. Greerușul 10 ani. Epurele de 
casă 8—9 ani. Epurele de câmp 7—8 ani. 
Pietroselu) (pasăre) 14—15 ani. Leul 60 
ani. Vrabia 10—15 ani. Gâscă 50 ani. 
Păunul 24 ani. Papagalul 50 ani. Cara
catița 2 ani. Porcul 20 ani. Găina 10 ani. 
Rinocerul 50— 60 ani Priveghitdrea 16— 
18 ani. Soatiul 22 ani. Taurul 30 ani. 
Vaoa 20 ani.

*) Bufon d’06> că crapii nutriți în gro
pile dela Pont-Chartrain aveau mai mult 
de câte 150 ani. Ledelus pretinde, că în 
unele eleștaie din Lusace se nutresc crapi 
în vârstă de apropo 150 ani. Bioch asi
gură că în grădina dela Charlotremberg, 
în Prusia, se vend crapi atat de bătrâni 
încât capul lor tot este acoperit de 
mușciă.

POSTA BEDACȚIUNEI.
D-lui I. Grozescu în Agriș. Un anunț, în mă

rimea dorită de d-vostră, public, t odată costă I fi., 
de 2-orI 1 ii. 80 cr., de 3-ori 2 fi, 40. De-odată cu 
trimiterea textului, trimiteți-ne corect și adresa 
d-vdstră.

OAlen.cla.rvil septeznanel.
APRIL. are 30 <Jile. PRIER.

Pilele Căleud. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 31 C. Ip. ep. Gan. 12 Julius
Luni 1 0. n. Maria Eug. 13 Iustinus
Marți 2 Al art. Titu 14 Tiberiu
Mer. 3 Cuv. Nichita 15 Olimpia
Joi, 4 Cuv. p. Georgiu 16 Irina
Vin. 5 M. Teod. și Ag. 17 Rudolf
Sâm. 6 C. păr. Eutichie 18 Apolon

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 10 Aprilie, st. n. 1896.

Bursa de mărfuri din Budapesta, 
din 8 Aprilie n. 1896.

Măsura 
sâu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fi. | cr.

1H. L. Grâul cel mai frumos 5 40
n Grâu mijlociu . . & —
It Grâu mai «Jab . . 4 80
v Grâu mestecat 3 70
11 Săcară frnmâsă . 3 80
»> Săcară mijlooiă . . 3 60
n Orz frumos . . . 3 30
H Orz mijlociu . . . 2 80
11 Oves frumos . . . 2 50
11 Ovăs mijlociu . . — —
î) Cucuruz .... 3 30
1J Mălaiu.................... 5 —

Mazăre.................... 6 —
Linte.................... 8 —
Fasole................... 6 —
Sămânță de in . . 7 50

» Sămânță de cânepă 5 —
Cartofi .... — 75

1 kilă
Măzăriche .... — —
Carnea de vită . . — 41

n Carnea de porc . . — 48
Carnea de berbeoe . — —

100 kil. Său de vită prospăt 21 —
I» Său de vită topit . 32 —

Prsțul pou
100 ohiioar.

soiul

Praful por
100 ohilfix.

Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu

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

Sfiminre voGhî 
ori nouă

Sâcară 
Orz
Orz
Orz 
Ovâs 
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț 
de vinars 
de bere

b&n£ț<
alții 9 oia

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

O
3

§

A.
x

<SI
Ph

tcoduoiediT. Soiul
UUk‘0Ul

dela p An A

Bem. de trif. Luțernă ungur. 31.- 37.—
— transilvană —.— —-
—. bănățenă

roșia 28.- 80.—
Oleu ds rap. rafinat duplu - -
Oieu de in —,— —.—
Uns. do porc dela Pesta 54.— 54.50

If dela țeră — —.—
Slănină avântată 44.60 45.—

afumată — —
S6u —. —.—
Prune din Bosnia în buțl 11.75 12.—

din Serbia în saci 10.50 11.-
Lictar slavon nou 15 50 16.—

bănățenesc 14.- 15.—
Nuci din Ungaria
Gogoși ungurescl

sârbesc!
Miere brută — —

)) galbină strecurată — —.—
Ceară de Bosonau —.—
Spirt brut —

Drojdiuțs do spirt —

Bursa de BueuresH 
din 8 Aprilie n. 1896.

Valori D
o

bâ
nd

a Scad, 
cup.

Uu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1876 57o Apr.- oct. 100 —
Renta amortisabilă .... 5% H 11 98-74

„ „ (Impr. 1892 . . . 5%
5°/o

lan.--lnl. 99?/4
„ „ din 1893 99?/(

„ 1894 int. 6 mii. b°/o Apr.-Oct. 95,-
„ „ (Impr. de 32.'/2 mii. lan.-lulie 86—
, „ (Impr. de 50 mii. n. 71 H 86.'/8

«6.’/,, „ (Imp. de274 m 1890 4'7o 71 n
„ „ (Imp. de 45 m. 1891 71 71 86.7»
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 ■17, B H 86 7»

Oblig, de Stat (Conv. rurale/ 67, Mai-Nov. 1.01 ’/4
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 30C 10 n țț 286—
Oblig, comunei BucurescI 1883 50/0 lan.-lnl. 96.7,

„ „ ,. din 1884 &7o Mai-Nov.
„ „ „ din 1888 57o lun.-Dec, —
., „ „ din 1890 57o Mai-Hor, 97

Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/o lan.-lulie 92 3/,
„ „ urbane BucurescI 6% 11 71

i? d ?? n 67, n » 88 ’/,
,, ,, ,, Iași . . f'7n ?i n 82—

Oblig. Soc. de basalt artificial 67o
V.K.

J) 77 —. -

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v _
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1545.
Banca agricolă....................... bCO 150 v. 195.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 412—
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 424.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lai 30 250 32b --
Soc. Rom. do Constr. uit. div.151. 250 214.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 160 100—
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 ___ t—

„ ,, „ „ 2 em. u. d. 0 100 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei jUv _ •_
„Bistrița" soc. p. £ hârtii 30 IOlC —
Societ. p. const, de Tramways
20 irancl aur J 71

20’06
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Tergal de rîmătorf din Stâînbruch.
Starea rîrnătorilor a fost la 

7 Aprilie de 12666 oapete, la 8 Aprilie 
au intrat —.— oapete și au eșit 398, rămâ
nând lfe 9 Aprilie un număr de 12,268 oapete.

Se notâză marfa: ungurâscă v e o h e. 
grea clela —.— or. până la —.— or. 
marfsl ungurâeoă tineră grea dela 
—.— or. pănă la •—.— or., demijloo dela 
48.— or. până la 50.— or. ușârit dela 
47.— or. până la —.— or.

Curs&aB Sa bursa din Vîena.
Din 10 April 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.90
Renta de corone ung. 4% . . . 99.05
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4,/2% • 123.30
Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/o 101.40
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.95
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. ou premii .... 158.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 141. - 
Renta de hârtie austr..........................101.15

Renta de argint austr.......................... 101.20
Renta de aur auatr............................... 122.10
Losuri din 860   146.50
Aoții de ale Băncei auatro-ungară. 984 —
Aoții de-ale Băncei ung. de oredit. 393.50
Aoții de-ale Băncei austr. de oredit. 364 60
NapoleondorI.................................. 9.55
MArcI imperiale germane . . . 58.821/2
London viata.................................... 120.50
Paris viata.................................. 47.82’/2
Rente de cordne austr. 4°/a. . . 101.35
Note italiene................................... 4380

Cursul pieței Brașov.
Din 11 April 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.51 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.53 Vend. 9.56
Galbeni Camp. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rnsescl Camp. 126.- Vend. 1.28
Ml&toI germane Cump. 58.50 Vend. 59.05
Lire turoescl Cump. 10.75 Vend. 10.90
Boris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Proprietar: Or»
Redactor responsabil Sregarsu fflSaioi*.

din 8 Aprilie 1896
Cursul losurilor private

camp. viiiJty.

Basilica . 6.90 7.49
Credit .... 203.50 204.50
Clary 40 fl. m, c. 5o.50 59.50
Navig. pe Dunăro
Insbruck ....

139.- 143—
28— 29—

Krakau .... 26.25 27—
Laibach .... 22— 23.50
Buda .... 62.25 63.25
Palfiy .... 60.50 61.25
Crucea roșie austr. 18.40 18.75

dto ung. , , 10.80 11.40
dto ital. 12— 12.40

Rudolf .... 25 75 26.75
Salm .... 69.25 70.25
Salzburg .... 27— 28—
St. Gonoia 71.50 72 50
Stanislau .... 43.— 45—
Trieitine 475u/n 100 m. c. 147— 151—

dto 4% 50 70— 74—
Waldstein 61 — 63—
SerbescI 3% 34.50 35.—

dto de 10 franci —._ —._
Banca h. vug. 4% 12350 124.50

Se se observe marca

eojuui aAjasqo as §s

&

i

se
a. cr

2.20

1.20

1.20

1.50

1.50

—.25

1.50

Cuvântări pe Dominece. Tom. I. de re
numitul orator — în d-1 adormitul — 
Iustin Popfiu, 48 predici pe 39 Do- 
minecl..................................................

Cuvântări bisericescl (acomodate pentru 
ori-ce timp) de Ioan Papiu Tom. I. 
Ediț. II...................................................

Cuvântări bisericesc! (pe Dominece) de 
loan Papiu. Tom. III...........................

Cuvântări bisericesc! la tote șerb, de 
preste an de loan Papiu.................

Cuvântări funebrale și iertăciuni pentru 
diferite cașuri de mârte, întocmite de 
loan Papiu.........................................

Cuvântări funebrale și iertăciuni. Din 
autori renumițl, prelucrate de Tit Bud 
vicarii.....................................................1.—

Catechese pentru pruncii școlari de Tit
Bud vicarii!.........................................—.40

Cuvinte de aur seu învățături înțelepte
date de un părinte fiului seu, din ope
rele lui J. H. Campe traduse de I. 
Sonea..................................................—.60

Dumnedeâsea liturgiă a celui dintru sânțl 
părintelui nostru Ioan Chrysostom de 
Ioan Boroș.........................................

Icrarchia bisericâscă seu esplicarea ce- 
remonielor sacre prescrise la Chiro- 
tonia Gradelor s. Ierarchice de Ioan 
Boroș..................................................

Istoria revelatiunei divine, G. Pop. tom.
I., II.............................................................4.50

Manual cateehetic pentru primii ani scol.
de Basiliu Rația................................

Predice pentru Doniinecele de preste an 
compuse și elucrate după Catechis- 
mul luiDeharbe de Vas. Christe. Tom. 
I. dela Dom. Vameșului și a Fariseu
lui pănă la Domin. K. după Rosale .

Predice poporali pe dominece și serbat, 
ocasionall și pentru morț.I de Gavril 
Pop. Tom. I., II., III. și.IV, Fiesce- 
care tom costă câte........................... 1.—

Predice pre tote Domineeile și sărbăto
rile de peste an de Dr. Em. Elefte- 
rescu.......................................................1.60

BOgațiuuea D-lui Tatăl nostru esplicată 
pe scurt de Ioan Boroș..................

Reunirea Românilor din Transilvania 
și Ungaria. Studiu Național-istoric- 
religios de Nicolau Maneguțiă pro- 
topres................................................   .

Besultatele filosoflei seu cunoscințele 
cele mai de frunte despre natura spi
rituală a omului, despre relațiunile și 
scopul lui, espuse în mod poporal de 
prof. Dr. los. Frapporti, prelucrat în 
traducere liberă, de I. Papiu .... 

Toma a Kenipis despre imit, lui Christos, 
tradus de pe originalul latin de Ga
vril Pop canonic................................

Tipicul preoțesc din cărțile rituale pre
lucrate de Tit Bud vicariti ....

Cartea durerii tradusă din limba fran- 
cesă de Iacob Aflu Niculescu . . .

—.40

-.90

—.10

2—

.60

1.15

Șl

dîn Gherla —
pot prooura uimătoiele oâ.rț^:

-.30

—.25

—.55

fl. cr.
Buchetul. Culegere de cântece culese de

I. P. Reteganul broș.  .................. —.26
Legat și aurit.....................................—.38

Barb cobzarul. Novelă originală de Emi
lia Lung . . . ■.............................—.10

Bunica și nepoțelul. Schiță din sfera 
educațiunei. După Ernest Legouve de 
G. Simu................................................ —.06

Cântul iu scdla poporală. De Iuliu Pop 
învățător în Năseud, Praxă. Teoriă. 
Cânturi.............................................  .

Cartea ilustrată pentru copii și copile. 
Cu 18 ilustrațiunl, de George Simu. 
— Acestă broșură conține istoriore și 
poesii morale spre escitarea gustului 
de cetit la copii.—E acomodată acestă 
carte și ca premii pentru școlarii di- 
ligenți ... ................................

Codrean craiul codrului. Baladă de G.
Simu...................................................... —.06

Cântărdța. Novelă de Dem. Dan . . . —.15 
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută 

prin V. Nicora prof, gimnas. — Cu 
portr. M. S. Regina României. . . . — .10 

Chiuituri de cari strigă feciorii în joc
de I. Pop Reteganul.......................—.40

Cu vârful penei. Scrieri satirico-humo- 
ristice de Antoniu Popp. I. Monologe.
II. Humor și satiră. O broșură forte
petrecetdre.........................................

Dialogul țiganului cu S. Petru în porta
raiului de Aron Boca Velcherianul . —.25 

De când se numesce femeia.porumbiță?
Poveste de Laur. Ciorb'ea ....

Douc turturele de aur. Povesle de Laur. 
Ciorbea................................................. —.12

Din trecutul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Rusă............................................. —.60

Dile negre. Versuri de Petrea dela Cluș
— cu o prefață de G. Simu .... —.25 

El treime se se însâre. Novelă de Maria
Schwartz, trad, de N. F. Negruțiti . —.15 

Economia, pentru scâlele popor, de T.
Roșiu. Ed. II....................................  .

Felicitări în poesii și prosă la anul nou, 
diua nascerei și diua numelui cătră 
tată, mamă, moși, unchi, mătușe, nă- 
nașl, tutori, preoți, învățători și bine
făcători, precum și alocuțiuni și vor
biri cu diferite ocasiunl scolastice, de 
George Simu....................................

Filoxera omenimei. Câte-va cuvinte des
pre vinars, de A. Boca Velcherianul —.08 

Gruia lui Novac .  —.12
Horla lui Pitif.ea vitâznl.......................—.06
Idealul perdut. Novelă originală de Pau

lina C. Z. Rovinara...........................—.10
Influința mândriei. Novelă de P. C. Z. 

Rovinar . . • ■ ,..................
Leonat cel tîner. Istoria în versuri de 

loan Pop Reteganul (cu o ilustrațiune), 
o broșură cu conținut forte glumeț. 
Ca în tote scrierile D-lui Ioan Pop 
Reteganul, așa și în acesta observă 
omul o adâncă pătrundere în mora-

-.12

-.15

—.20

—.15

fl, cr. 
vurile, obiceiurile și simțămintele ță
ranului român.................................... —.12

Lira Sionului său cântarea sărbătorilor.
— Poesii relieioso-morale, lucrate după 
s. Scriptură de A. Boca Velchereanul.
Cu o precuvântare de G. Simu . . . —.25

Monologe de Antoniu Popp: Nr. 1 Pe
neașteptate............................................ —.04
Nr. 2. Pontru ce am rămas flăcău bă
trân .................. ........................... —.08
Nr. 3 La anul nou.......................... —.04
Nr. 4. Ce nici prin minte nu mi-a tre
cut .......................................................—.04
Nr. 5. O pățaniă....................... . —.04

Merinde dela Scâlă său învățături pentru 
popor, culese din diarul unui școlar 
de Dr. Georgi» Popa —.60

Miseriile sociale. Novelă de P. C. Z. Ro
vinar ......................................... , —.15

Musu Someșană. Poesii poporale române 
din jurul Năseudului. Adunate și aran- 
giate de Iuliu Bugnariti, Partea I. 
Balade.................................................. —.25

Nrii 7G și 77. Narațiune istorică după 
Wachsmann, de Ioan Tanco .... —.20

„Nopți de i6rna“. Novele pentru popor 
de G Simu.........................................1 —

Nu me uita. Colecțiune de versuri fune- 
brall, urmate de iertățiunl, epitafiă ș. a. —.25

Opera unui om de bine. Novelă origin.
— continuarea novelei „Idealul per
dut11 — de Paulina C. Z. Rovinar . . —.10

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Un 
volum de 192 pagine, cuprinde 103 
poesii bine alese și arangiate Prețul 
redus (dela 1 fl. 20 cr. la).................. — .60

Povestiri alese de Petra-Petrescu, Spe
dat e franco.........................................

Pietatea poporului român seu cântări 
evlavii se pentru cei-ce merg la mă
năstire, la locuri sânte și în proce
siuni. Comp, de doi preoți g c. Mu
reșeni din diec. g. c. Oradei-M. . . —.10

Păcală și Tândală. Poveste de George 
Cătană..................................................—.10

Pretinul sătenului român. SfătuirI în 
formă de dialog pentru elevi și adulțl, 
compus de Ioan Pop B.eteganul

Proba de foc. Comediă într’un act de 
A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea 
Bogdan.................................... . .

Prin morte la victoria. Comediă într’un 
act de Kotzebue, localisată de Irina 
Sonea-Bogdan .... . . . —.10

Probitatea în copilăriă. Schiță din sfera 
educațiunei după Ernest Legou«e . .

Poveștile Bănatului. De George Cătană 
înv. Tom. 1. II.l II. ă 25 cr. tote 3 tom.

Sfaturi de aur seu calea cătră fericire
de Ar. B. Velchereanul.................. —.25

Starostele, adecă Datini dela nunțile Ro
mânilor Ardeleni. Adunate de Ion Pop 
Reteganul.................. .................. —.25

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — 
la Rom. De V. Gr. Borgovan . . . — .10

fi. CI" 
Se aucțim! Toaste pentru tot felul de

pers, și ocas, de Tit V. Gheaja. . . . —.20 
Trandafiri și viorele. Poesii poporale de

I. Pop Reteganul. Edit, a 11. Ampli
ficată............................ ’.............................—.60

Țiganul la mănăstire. Poveste în versuri
de Ar. Boca Velcher...........................—.08

Țiganul în Baiu. Poveste în versuri de
Ar. Boca Velchereanul.......................—.08

Țiganul și magnatul. Poveste în versuri
de Aron Boca Velchereanu .... —.08 

„Calendarul Aurorei“ pe anul 1896 . . —.30 
Ultimul sichustru. Tradițiune de G. Simu —.06 
Versuri de dor, adunate din poeții români

de A........................................ '. . . . —.25

-80

-.30

-.15

—.06

—.65

Cărțî de rugăciuni.
Icona sufletului. Carte de rugăciuni și 

cântări bisericescl, frumos ilustrată. 
Prelucrată și edată cu permisiunea 
Măritului ordinariat diecesan gr. cat. 
de Gherla prin Vasiliu Pătcașiă preot 
gr. cat. în Hotoan. Ediț. III. coresă 
și amplific. Prețul unui esempl. broș. —.40
leg.....................................................—.50
leg. în pânză.............................. —.80
leg. îu piele și aurit....................... 1.60
în leg. de lux .  ...................... 2.50—3.80

Mărgăritariul sufletului. Carte bogată de 
rugăciuni și cântări bisericescl, forte 
frumos ilustrată. Preț, unui es. broș. e 
leg.............................. '............................
leg. în pânză.........................................
leg. în piele și aurit............................
în leg. de lux............................... 2.50—3.80

Micul mărgăritar suflet. Carte bogată de 
rugăciuni și cântări bisericescl, fru
mos ilustrată pentru pruncii școlari 
de ambe sexele. Prețul unui esemplar 
broșnrat e .........................................
100 es......................................................
50 es........................................................
leg............................................................
100 es......................................................
50 es.......................................................

Cărticică do rugăciuni și cântări pentru 
prunci școlari de amlie sexele. Cu mai 
multe icone frumose. Prețul unui es. 
broș. e...................................................
50 esempl................................................
100 es......................................................
leg............................................................
50 es........................................................
100 esemplare.....................................

Visul Prea Sântei Vergure Maria urmat 
de mai multe rugăciuni frumose. Preț, 
unui es. legat și spedat franco e . . —.12 
50 es....................................................... 5. 
]00 esemplare.....................................9. 

Epistolia D-lui nostru Isus Christ. Pre
țul unui es. legat și spedat franco e —.15 
50 es........................................................6.____
109 es......................................................10.—

—.40
—.50 
—.80

1.60

—.15
12—
7—

- .22 
20 — 
10.50

—.10
3.—
5— 

—.12
5—
9.—

Tot de aici se pot procura tot soiul de cărți școlastice 
canceSariSj tot soiul de tipărituri o f i c i 6 s e.

Șl altele apărute ori și unde, e’ecaaisBte de scris pentru șc®8ă

Tipografia nostră primesce spre efectuire tot soiul de lucrări tipografice cu prețurile cele mai moderate.
- Cataloge se trimit ori și cui gratis și franco. — — Vânătorilor s& da rabatul cuvenit. —

Tdte comandele sunt a se adresa la:

858.0—10

Tipografia „AUK0RA“ A. Moran 
Esa Qherla — Szamosnjvar.

Iii
Irdl ,lfTl i

§

II
Iun

•<

—.55

—.70

I
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W*  Numai done soire
m

sala de Concert
Marți la 14 și

Joi la 16 Aprilie

1896

Soarea grandiosa, admirabilă,-sensațională. 
L’HOMME^MÂSQU^ 

(persona mâsteriosă)
ZLToToîIvlI cu de Trraje,

iSIwsBonâst fin de siecie, neîntrecut în 
CreațsEamle oi® o^igioalen 

Program original captivător în trei despărțăminte. 
Succes serxsa/țioxxstl pietutindeni. 
în sala florăriei a societății ces. reg. de grădinărit a 

peste o sută de representațiunî.
Prețurile obîcionăte ia teatru.

Bilete de intrare se vend zilnic dela 10—12 dre a. m. și 
dela 3—5 6re p. m. la cassa teatrală.

Deschiderea cassei sera la 7 ore.

i

Nr. 72—1896.

Prima asociatiă de economii și ajutorare din Brașov.
FONDATĂ 188 4.

Subscrisa asociațiune pa’isuesceî
EBegSP’fte’r] dela membrii cu netto 5% *?> fiejîia- 

BlCri cu 41/2 fără nici un scăcfăment, pentru daie.
Escoiwpteză Polițe comerciale cu 5
Acordez» îiMpraiwmtiiri pe polițe și hipotece 

interese culante.
Acordez» »v»lisura pe hârtii de valdre, de tot

telul, losuri, monede etc. — Plata se pdte efectua după 
cum va conveni debitorului.

Bldeschide credite cu conto-curent sub con
diții forte culante.

CU

Brasses Elso Takarek 
es 

Onsegelyzo-Szdvetkezet 
MiBmâî-Weissgasse Sr. 4.

Prima asociația de economii și ajutorare din Brașov.

dat

5 ■j întemeiată 
-[ la 1887. „VZCTOBZA“,

începutul la 8 ore.

întemeiat»
In 1887.

luarea ^Descoperire a Veacului \

ELIXIRUL GODINEAU este singurul leac ' 
{fără nici o primejdie) în contra Neputinței Vindecarea anemicilor, a Sleiților,ele. !

ÎNTINERIREA SI PRELUNGIREA VIETEI_________________ ______ _______________ j___________________________ 7_______
Administrația EZjISCZÎEt’O'lLJSCJI GS-OJDIjKTTS.A'U la PARIS, 7, r. Saint-Lazare. 

BROȘURĂ GRATUITĂ TR1MBASĂ FRANCO DUPĂ CEREREN. St fiiejtt ELIXIRUL GODINEAU fi la BUCUREȘTI, la Iile ÎAMPIBE3CU, droghist; S
\ <1 JAȘi, la O.O. Frați KOSTTA, farmacifli. /

la Galați: STALSKI, farmacist; la Ploiești la D-nil J. &. T. CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulil D. J. WERNER, farmacist; la TuBcea, farmacia la ,,MINERVA.11

Znstitut de credit și economii, societate pe acții.
Sediul: ARAD, casa proprie, calea Archiducelui losif Nr. 2.

Capital de acții fi, 300.000. Fond de reservă fi. 150.000.
Depuneri fi. 900.000. Circulația anuală fi. 12,000.000.

Primesce depuneri spre fructificare, după care sol
vesce 5°/0 interese fără privire la terminal de abefleere.

Dare de venit după interese încă o 
tutui separat.

După starea cassei, depuneri pană 
tituesc îndată la presentarea libelului fără

Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc mo- 
mentan după sosirea comandai. pU
912,4—* Direcțiunea institutului.

I
solvesce in s ti -

1 a fl. 1000 se res- 
a b d i e e r e.

SSF Ultima tragere principală, "W
O,

încuviințată de stat.
Cel mai mare câștig în cașul cel mai favorabil

r

Tragerea în fiă-care di de lucru dela 12 — 28 Maiu 1896.
Câștiguri

1 Premiu
1
1
1

1
2
2
5

10
34

ă

»

w

n

n
w

n
100 „
200 „

Corone
600000
400000
300000
200000
100000
40000
20000
10000
8000
6000
2000
1000

Coidne
= 600000

400000
= 300000

200000
100000
80000
40000
50000
80000

= 204000
200000

= 200000
2650 „ 200 = 530000

22000 „ 150 3300000
25,007 câștiguri și 1 premiu; total 6.284 ooo

Prețurile losurilor de cumpărat IZZ-a clasă..:
> pentru 1/2 1/,„ 1/2(l

a. ®®.- se.— ®.— s_
Losurile de clasa II, pentru clasa a III, sunt a. 
se reînoi pe lângă trimiterea losurilor de cla
sa a II a și solvirea prețurilor de rtînoire șr 
adecă; pentru 1/1 ’/^ 7ln 1/.2O los

«a. «o  so.- a.—
cei BaataSt păsa» oa 2 Waisa. Imjpreiaifcă 
csa pretai original al Bosaiirfior se se 
trăsnită jpentrn gport© șâ Sista de tfl‘a= 
gere ^5 es*.

Losuri recomanda și trimite după primirea 
banilor, prin mandat postai, seu cu rambursa,.

Adresa de Telegram: LOTTOHEZ^ZE BUDAPEST. Se^taipBata 3»
Tipografia A. Mureșianu, Brasov. i


