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Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cn 1 Octomvrie st. v. 1900

se deschide nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
îoiei nostre.

Prețul abonamentului:
9

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 24 corâne; pe șâse luni 12 corâne; 
pe trei luni 6 corone; pe o lună. 2 
corone.

Pentru România și străinătate. 
pe un an 40 franci, pe șâse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonamente numai la nnmerul poporal
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 4 corâne; pe șâselunl2 corone.

Pentru România: pe un an 8 
franci, pe șâse luni 4 franci.

Abonarea sțe pote face mai ușor 
prin mandate poștale-

A dministrațiunea.

Mergem înainte — ca racul.
In ajunul redeschiderea dietei 

guvernul unguresc ține sfătuiri și ia 
măsuri prin cari se-și întărescă po- 
siția și în dietă, dâr mai vârtos față 
cu viitorele alegeri dietale. Coloman 
Szell are chiar în partida guvernu
lui mulți contrari. De aceea caută 
acum în tot chipul a-șl înmulți căta 
aderenților politicei sale. Pe Tiszaiști 
și Banffyiști el nu se pote răzima 
cu încredere, deâre ce aceștia um
blă se ajungă ârăși singurii dirigui
tori ai partidei guvernului. De altă 
parte este partida poporală ma

ghiară, care le insuflă tuturor mari 
îngrijiri, fiind-că se mișcă pretutin
deni și-și câștigă cjilnic tot maim uiți 
aderenți.

Ferberea în senul partidelor un
guresc! cresce pe c|i ce merge. 
Acâsta privesce însă numai pe Ma
ghiari și trâba lor e decă sunt ori 
nu mulțumiți de pildă cu nouăle 
numiri de demnitari și de funcționari 
conducători ai camerei magnaților, 
precum și cu ocuparea din nou a 
mai multor posturi de fișpanl. Cât 
pentru naționalități tote merg ca și 
mai ’nainte — ca racul. Șoviniștii 
strigă și țipă contra lor, âr sus, la 
stăpânire, nu se găsesce nimeni, care 
să le ia în scut, ci chiar și ministru- 
președinte Szell în loc să se silescă 
a-le face dreptate se lapădă de ele 
unde numai i-se dă prilegiu, de te
mere ca să nu i-se potă împuta, că 
este mai puțin șovinist decât alții, 
când e vorba de desnaționalisarea 
nostră.

Foia lui Baoffy, „Magyar Szo“, 
înființată anume pentru a combate 
pe Coloman Szell și a face propa
gandă pentru Banffy cel răsturnat 
de el, nu mai încetâză de a vorbi de 
„pacturile" lui Szell cu Românii. 
Printr’asta voesce se arate, că Szell 
nu este șovinist ca Banffy și că face 
chiar lucruri, cari tratâză interese 
șoviniste maghiare.

Szell de altă parte se apără 
prin fliarele lui în contra acestor 
învinuiri cu mâni, cu piciore. El asi
gură mereu, că nu se deosebesce în 
politica sa față cu naționalitățile de 
premergătorii lui.

Așa se întâmplă și acum. Foia 
lui Banffy a strigat în lumea largă, 
că Szell ține pertractări cu Dr. Ios. 
Gali, membru în camera magnaților 
pentru ca să pâtă întră un număr 
anumit de Români în dietă și acâsta 
cu condițiunea, ca Românii pretu- 
tindenea să voteze pentru candidații 
guvernului. Gfall să fi cerut 20 man

date de deputațl, âr Szell să-i fi 
promis numai 16 mandate.

F6ia guvernului „Magyar Nem- 
zet" desminte energic acăstă faimă 
din care, flice, nu-i adevăr, nici nu a 
fost, nici nu va fi".

„NernzeD asigură din isvorul 
cel mai autorisat, că ministru-pre- 
ședinte n’a schimbat nici-odată nici 
măcar un cuvânt cu nici un bărbat 
din sînul naționalităților, fiă Român 
său alt-ceva, despre pactarea man
datelor sâu despre ori-ee altă, ce ar sta 
în legătură cu acesta. Cei ce cunosc 
pe Coloman Szell și politica lui, sciu 
acesta fârte bine, âr cei ce lățesc 
astfel de sciri vor se lățâscă numai 
faime rele și false despre el.

Dâr nu se mulțămesc șoviniștii 
cei răutăcioși numai cu lățirea de 
faime născocite, prin cari de-o parte 
vor să blameze guvernul, că nu pune 
în mișcare tdtă gendarmeria și pe 
toți procurorii și temnițerii închiso
rilor, ca să prăpădâscă c’o oră mai 
curând pe toți bărbații nemaghiari 
cu simț și cu consciință națională, 
âr de altă parte ațîță mereu popo
rul maghiar în contra acestora, ci 
acum merg în îndrăsnela lor așa de
parte, încât amenință și pe aceia, 
cari în comună ori comitat își apără 
cu mijlâcele legale în mod pacinic 
și leal dreptul lor încălcat și îi acusă 
de trădare fiind-că nu se lapădă de 
bunăvoiă de acest drept.

Nu mai e nimeni scutit de ba
lele veninose ale acestor jigănii șo- 
viaiste, cari se vîră cu-© cutezanță 
nespusă pănă și în sanctuarul fami
liilor numai să-șl pâtă mulțumi pofta 
tătărâscă de a cleveti, înegri și de
nunța.

Sub guvernul de față, al căruia 
șef a promis, că va lua în scut „lege, 
drept și dreptate" (? !) se ațîță ast
fel în modul cel mai ticălos în con
tra naționalităților și în tătă țâra 
nu se găsesce un singur procuror, 
care să-și aducă aminte, că esistă o 
lege, care opresce și pedepsesce ase

meni ațîțări, prin cari se turbură liniș
tea dintre naționalități, și să tragă la 
răspundere pe turburători. Dimpo
trivă, în loc de a-se pedepsi adevă- 
rații agitatori se prigonesc și se pe
depsesc cei nevinovați, huliți și in
sultați din sînul naționalităților.

Și acâsta tot așa va merge cres
când, pe câtă vreme cei prigoniți și 
asupriți, naționalitățile, nu se vor re
culege odată și nu vor pricepe, că 
trebue să înceteze cu neînțelegerile 
din sînul lor și să-și dea mâna pen
tru o luptă energică și solidară de 
apărare.

Loviturile și insultele necurmate, 
ce trebue să le sufere naționalită
țile, vor face de sigur să se apropiă 
mai curând momentul acesta, dorit 
de toți aceia, cari au inimă pentru 
causa lor drâptă.

0 convorbire cu d-l Cantacuzino.
Fostul ministru-președinte român, 

astăcji șef al partidului conservator 
D. G. Gr. Cantacuzino a avut cjilele 
aceste o convorbire c’un redactor al 
cjiarului „NeuefreiePresse" din Viena. 
D. Cantacuzino și-a dat părerea mai 
întâiu asupra conflictului cu Bulgaria. 
„Afacerea acâsta", cjise el, „e pe cale 
de a-se aplana. Deja sub guvernul 
meu s’a atras atențiunea celor din 
Sofia asupra uneltirilor periculăse 
ale comitetului macedonean. Cabi
netul Carp, care, a urmat, s’a văfiut 
silit de a înăspri limbagiul. D. Mar
ghiloman, care a urmat la ministe- 
riul de esterne după Lahovari a 
trebuit să trimâtă la Sofia note mai 
aspre, căci asasinarea profesorului 
Mihăileanu a produs cea mai mare 
iritațiune în Bucuresci. Der deja 
Lahovari a atras atențiunea guver
nului din Sofia la faptul, că supușii 
români în Bulgaria sunt infestați cu 
amenințări și estorcări din partea 
comitetului macedonean. Noi Ro
mânii voim status quo (susținerea stă- 

FOILETONUL „GAZ. TRANS«.

Dormi ușor...
Dormi ușor copilă scumpă 
îngerii să te păzâscă, 
Și de dragostea-’ml visată 
Nici un gând nu-ți amintâscă.

Dormi ușor, viseză dulce, 
Cum visat’am eu de tine, 
Dâră deșteptarea-’ți, dragă, 
Dee-’ți clipe mai senine.

Să nu scii ce e durerea
Unei inime oneste,
Care-’n chaosul de patimi 
Caută ce nu mai este.

Să nu scii, că fericirea
E o clipă suspendată, 
Și că ani de suferință 
Sunt amarnica-i răsplată.

Să nu scii, că-’n cadrul vremii, 
Dă aceeași ilustrare:
Ilusiunea cea mai sfântă
Și eterna nepăsare.

Brașov, 6 Oct. 1900.
Aurel Ciato.

Oșteanul.
Era pe la începutul primăverei. S6- 

rele îșl reluase căldura sa de mai înainte, 
făcând iârba cea verde se crâscă și să aco
pere câmpul și curțile omenilor cu un co
vor verde.

Arborii începuseră să mugurescă, și 
să-și recapete podoba lor dată de bunul 
Dumnedeu ... Pasările căletore se întorse
seră vesele la cuibul pe care îl părăsiseră 
din causa iemei.

Natura reînviase cu totul... Pădurea 
răsuna de cântecile pasărilor.

In bătătura hanului (cârciumă) se în
cinsese o horă, scii colea, numai cum Ro
mânul scie să facă. Flăcăii și fetele, îmbră- 
cațl în haine de sărbătore, jucau de zor....

Tot printre ei, George cam nu prea 
juca. Când eșise la joc — și acesta era 
pentru prima-oră — îmbrăcat în straiurile 
lui cusute cu găitanurl, cari ședeau de mi
nune pe trupul lui potrivit, pe mijlocu-i 
care putâ fi tras printr’un inel, numai de
cât privirile înfocate ale fetelor se îndrep
tară asupra lui.

Se simția pătruns de mii de priviri, 
de mii de săgeți de dragoste, cari căutau 
să-i pătrundă pănă în adâncul sufletului.

Rămase zăpăcit, bietul băiat, de acele 
priviri galeșe, cari ascundeau o iubire 
adâncă.

Numai cum îl privise Catrina, nu-i 
mai eșia din minte.

Drăguța Catrina, cu părul negru ca 
pana corbului, cu o față cam arsă de ra
zele sorelui, cu nisce ochi albaștri, cari îl 
priviseră.

Ah! și bietul băiat sub privirea celor 
doi ochi albaștri se simția transportat în 
sferl ceresci.

Se împrieteniră și asemenea ajunseră 
să se iubâscă, spunându-șl iubirea lor cea 
nevinovată arborilor și păsărilor, când ră
tăceau pe sub crăcile frundose ale arborilor.

Sciri, cari mai de cari mai îngrijitore 
umbla din gură în gură printre țăranii din 
satul Gândești.

Toți sciau, că o să avem resboiu cu 
Turcii. Unii spuneau chiar că Turcii au și 
trecut în țeră la noi, prădând și jăfuind 
satele.

La o masă dela cârciumă o mulțime 
de țărani fruntași stau împrejurul unei 
mese, având înaintea lor câte-o ulcică cu vin.

— Ei, omeni buni, ați audit, că o să 
fie răsbofii, dise moș Graur, sorbind vinul 
cel profirii! din ulcică. Ah! Domne cum 
nu mai sunt în stare se mai țiu pușca în 
mână . .. îmi tremură de bătrân, ce sunt.

— Lasă, moș Graure, că ne vom duce 
noi tinerii să ne luptăm, căci voi ați lup
tat destul apărându-ne țâra. Acum ne-a 
venit și nouă rândul să ne batem cu Turcii 
și să le arătăm, că eroii dela CălugărenI 
n’au perit.

Toți se mirară de vorbele lui George. 
Cum pute densul, un țăran, să vOrbescă 
astfel.

— Ura, dise badea Ion, să trăiescă 
România!
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tei de față) în Macedonia, voim înțe
legerea cea mai leală cu Turcia și 
în privința acâsta ne alăturăm cu 
totul la tripla alianță11. D. Cantacu
zino nu dă prea mare importanță 
conflictului cu Bulgaria și a trecut 
la celelalte greutăți, cu cari are a 
lupta România, dintre cari cea mai 
mare este calamitatea financiară.

„Se fiice", observă redactorul, că 
România va face încurend un îm
prumut în străinătate11.

„De un adevărat împrumut, răs
punse Cantacuzino — nu pote fi 
vorba de-ocamdată. Un împrumut 
care dateză de sub regimul meu, a 
făcut imposibilă încheierea unui alt 
împrumut pe timpul de cinci ani. 
S’ar pută numai ca împrumutul con
tractat atunci cu Disconto-Geselschaft 
din Berlin să fiă convertit. Der și o 
conversiune din causa greutăților 
pieței de bani europene provocate de 
resboiul cu China, s’ar pută face 
numai în .nisce condițiuni forte aspre. 
E ușor cu putință însă ca se ni-se 
avanseze 15 milione, pentru cari 
statul român se dea o garanță în 
fabricațiunea hârtiei de țigarete, 
care la noi este monopol11.

„Ce fiieeți asupra plângerilor 
multora, cumcă România ar tace 
greutăți streinilor, cari acolo voiesc 
să înființeze industrii și că de aceea, 
capitalul străin se reține de a spri
jini întreprinderi industriale în Ro
mânia ?

Cantacuzino : „Conced, că au fost 
unele disposiții legale, cari împiede
cau întru câtva întreprinderile străine 
în țără. Dăr aceste s’au îndreptat. 
Sub guvernul meu s’a modificat acea 
disposițiă a codului comercial, care 
cerea, că consiliul de administrațiă 
al fiecărei întreprinderi să fiă cel pu
țin de jumătate compus din Români. 
Acuma numai a treia parte trebue să 
fiă Români, două din trei părți a 
membrilor pot fi străini. Eu sper, că 
România va atrage astfel tot mai mulți 
străini, cari să esploateze productele 
țării nostre. Țâra nostră e fbrte bogată 
în productele naturale. Amintesce nu
mai esploatarea petroleului, care a luat 
un avent colosal. Putem se ne mă
surăm cu Baku. Bogăția petroleului 
nostru e mult mai mare decât aceea 
a Grahției... Guvernul d-nului Carp, 
care este un om luminat, va fi pe 
cât se pote cu prevenire față de 
străini, cari vor să esploateze bogă
țiile țării11.

„Se mai vorbesce, Escelență, că 
d-1 Carp și cu privire la Evrei, a 
căror situațiune în România e așa 
de apăsătore, încât deștăptă compă
timirea Europei (adecă a Jidovimei 
europene — Trad.) ar avă de gând 

multe, ce țintesc la îmbunătățirea 
stării lor inferibre".

Cantacuzino : „Concede-ți-mi se vă 
vorbesc despre cestiunea evreâscăîn 
totă libertatea. Este o temă fbrte 
delicată și cred, că străinătatea n’ar 
trebui nicl-odată să judece despre 
ea decât cu reservă. 6menii condu
cători ai României nu sunt barbari. 
Contele Goluchovski, care a fost 
mulți ani ambasador în Bucuresci, 
mi-a spus mai deunăfil, că arare-ori 
i-s’a întâmplat să vadă într’o țâră 
mică așa de mulți bărbați escelenți, 
dedicându-se afacerilor de stat, ca în 
România. Cei mai mulți din aceia, 
cari în România stau în capul afa
cerilor, și-au făcut studiile în străi
nătate, acolo și-au adunat esperiințe... 
o spun acesta, ca străinătatea să 
nu ne privescă ca pe nisce omeni, 
cari nu cunosc idealele apusului și 
umanitatea civilisațiunei moderne. 
Noi omeni suntem și față de Evrei. 
Nu uitați însă, că poporul în Româ
nia încă n’a ajuns la înălțimea cul- 
turei și a neprejudecării. Ură de 
rassă seu fanatism religios, ce-i drept, 
nu cunosce Românul. El e tolerant. 
Cestiunea Evreilor pentru România 
nu e o cestiune religiosă, ci econo
mică. Situația Evreilor din România 
se va îmbunătăți, dbr — apăs cu
vântul — se va îmbunătăți încet. 
Guvernul din causa disposiției po
porului nu pbte aduce îmbunătățiri 
decât încet. Nu e bine dâcă străi
nătatea ia în apărare așa de viu pe 
Evreii României, nu e bine dâcă 
fiiarele din străinătate vorbesc de 
asuprirea lor. Apelurile necurmate, 
ce mi-le adresâză străinătatea privi
tor la Evreii din România, au ceva 
vătămător pentru consciința nostră 
națională... . S’a vorbit mult despre 
emigrarea Evreilor din România, 
der au uitat, că miseria Evreilor a 
fost o parte din miseria generală. 
Recolta din anul trecut a fost ne 
mai pomenit de rea și țâra a sufe
rit ca nicl-odată. Recolta anului 
acestuia a fost însă bună și îndrep
tarea o vor resimți și Evreii, dintre 
cari mulți cari au emigrat s’au re
întors în Țâră..11

Adunarea comitatului Brașov.
Lunia trecută s’a ținut în casa 

sfatului din loc adunarea generală 
ordinară a representanței comitatu
lui Brașov. S’au făcut mai multe in
terpelări între cari și interpelarea 
în afacerea prigonirei colorilor nostre 
roșu-galben-vânăt.

De vre-o doi ani și mai bine încoce, 
Românii din loc și jur sunt mereu 
alarmați de isprăvile, ce le fac orga

nele polițienesc! în vânătorea lor 
contra colorilor roșu-galben-vânăt. 
Ele merg așa de departe, încât și- 
caneză pe beții omeni pentru câte 
un țorțure sâu câte-o betea seu brâu 
țesut și cusut în colorile acestea, cu 
tbte că e bine sciut în totă țâra că por
tul nostru românesc e nedeslipit de 
aceste colori prin cari se înfrumse- 
țâză, deosebindu-89 astfel de alte 
porturi.

Membrul cnngregației Dr. A. 
Mureșianu, după-ce a arătat cât de 
multă amărăciune lățesc în popor 
aceste prigoniri netemeinice și ne
legale, pedepsindu-se omenii cu pe
depse mari în bani sâu cu arest, a 
adresat d-lui viceșpan următorea in
terpelare :

Are cunosoință d-1 viceșpan
1) că. la petreoerea română ținută a 

3-a (fi de Pasoile românesol la hotel Orient, 
comisarul de pol iți A, oare avea inspecțiunea, 
a infestat două dame din sooietate, ce erau 
îmbrăcate în costum național, cerendu-le 
să depărteze imediat nisoe bete ou țorțurl 
roșu-galben-vinețl, ce făceau parte inte
grantă a acestui costum, și a turburat 
astfel petrecerea fără nici un temeiti; ceea 
ce resultă și din faptfil, oă, eonstatându-se 
lipsa intențiunei de a demonstra, s’a sistat 
orl-ce cercetare ulteriâră?

2) că femeia Elena Bncșa din Ele- 
patao, care a venit pe la tinele lui Iulie 
a. c. în Brașov îmbrăcată în costum na
țional, a fost dusă la polițiă, fiind-că un 
polițist a descoperit în costum colorile 
oprite și a fost pedepsită cu 10 corone, sâu 
2 fiile închisore?

3) că în Strada Lungă din Brașovu- 
vechiii tânărul țăran loan Grenadă din 
ȚînțarI, care mergea cu carul acasă, a fost 
luat de polițist ou forța din trăsură fiind-oă 
avea sub ilio un breu ou colorile roșu- 
galben-vînăt, și a fost tîrît la polițiă, unde 
a fost pedepsit cu 10 corone amendă sâu 
2 d’le înoliisâre?

4) că băiatul de vre o 15 ani Nicolae 
Invălitor de Pe Câstă din S heiîi ducân- 
du-se să bea apă la fântâna de lângă pră
vălia Hesheimer și ridioându-șl rocul oa 
să-și scotă basmaua din buzunar pentru b 
se șterge la gură, nisce polițiști, oarl au 
trecut tocmai atunol p’aoolo, au zărit, că e 
înoius la pantaloni o’un brâu în colorile 
roșu galben-vinete și numai deoât au pus 
mâna pe el, i-au luat, brâul și l’au dus la 
polițiă, unde fu pedepsit cu 15 oorâne sen 
înohi ore?

Și dâcă are cunosoință de aoeste oa- 
surl de urmărire, ce măsuri crede a lua 
domnul viceșpan, spre a se pune capăt 
unor astfel de procederl ilegale, terorisărl 
neiertate și nbusurl ale organelor poliție- 
nesol, cari sunt de natură numai a neliniști 
și amărî paolnioa poporațiune român a 
acestui oraș și oomitat?

D-1 v.-șpan a respuns, ca cașu
rile aduse înainte de d-1 interpelant 
nu-i sunt cunoscute de-6rece nu i-s’au 
raportat și personele numite n’au 
făcut recurs la dânsul; de aceea, fiice, 
nu pâte răspunde în merit la inter- 

pelațiune decât numai în viitârea 
congregația.

*
Tot în adunarea de Luni a fost 

o viuă desbatere asupra hotărîrei 
representanței comunale în afacerea 
numelui oficial al orașului Brașov. 
La recursul Maghiarilor majoritatea 
adunării comitatense a răspuns prin 
a primi hotărîrea comunei, ca nu
mele oficial al orașului să fiă „Kron
stadt", âr nu „Brasso".

Proiectele guvernului român.
Țliarul oficios „La Roumanie“ face 

un șir de destăinuiri fârte impor
tante asupra proiectelor pe cari gu
vernul le va propune parlamentului 
în viitorea sesiune estraordinară, pre
cum și ale celor pe cari le va pro
pune mai târfiiu.

Etă ce scrie numita foiă:
întâii! guvernul va depune pe biuroul 

Camerilor proiectul unui împrumut de 15 
milione încheiat cu Disconto-Gesellschaft din 
Berlin, amanetându-se veniturile monopo
lului hârtiei de țigară.

Apoi va propune un proieot de lege 
înființând o taxă asupra țuicii. Pe lângă 
taxa de grad, proiectul va reglementa des- 
tilarea țuioii, care nu se va mai face de 
particulari, ci în fabrici autorisate de stat 
și în condițiuni prevăzute de regulamentele 
sanitare. Prețul va fi stabilit de lege.

„La Jioumanie" spune, că acâstă im
punere a țuicii este o îndrumare spre mo
nopolul alcoolului.

Guvernul va face de asemeni o re
formă administrativă. Numărul comunelor 
rurale va fi împuținat în ohip simțitor.

Ele vor fi alcătuite așa încât să for
meze circumscripții de cel puțin 3000 de 
suflete.

Sub prefecturile nu vor mai fi centre 
administrative, ele vor fi mai mult nisoe 
inspectorate de plășl. Nu vor mai ținâ 
oancelarii niol nu vor mai fi ajutâre de 
sub-prefeoțl. Tot personalul va fi oompus 
dintr'un copist. Primarii comunelor rurale 
vor corespunde deadreptul cu prefeotura.

Față cu svonurile, ce se lăți
seră, că guvernul vrâ se convâce 
o constituantă, care să modifice § 7 
din constituțiune, privitor la Evrei, 
în acel înțeles ca Evreilor se li-se 
dea drepturi mai largi — ca astfel 
guvernul se se pâtă pune bine cu 
marii capitaliști evrei — „La Rou 
manie11, desmințindu-le, scrie urmă 
țârele:

D-l Carp consideră art. 7 din consti- 
iuțiă ca intangibil și deci nu se gândesce la 
modificarea lui. Singurul program al său în 
oestia evreiasoă este organisarea comuni
tăților israelite.

— Să trăiescă! diseră țăranii, deșer
tând dintr’o sorbitură ulcelele, ce stau în 
fața lor.

George, împreună cu ceilalți tovarăși 
ai lui plecaseră de acasă. Tot satul îi pe
trecuse pănă la margine. Mamele și tații 
îșl sărutau fiii, cari plecau, urându-le 
isbândă. Toți, cari plecau, îșl sărutau ne
vestele și copiii lor, luându-șl rămas bun.

George sărută pe Catrina și la co
manda căprarului: „înainte!... marș!...u o 
porniră în marș milităresc spre orașul apro
piat, de unde aveau să plece pe câmpul 
luptelor.

Sunase pentru a patra oră asaltul... 
ț)iua aceea fusese nenorocosă pentru Ro
mâni ... După trei salturi Grivița tot nu 
fusese luată....

Românii întăriți luptau mereu......
George trimetea de zor glonțe în lagărul 
turcesc... Flăcăii înaintâză... Au ajuns 
lângă redută... Pun scările și vânătorii 
deprinși din copilăria ca să se cățăre ca 
pisicile pe ziduri, sue cu repediciune scă
rile cele înalte... Der și Turcii luptă din 

întăriturl... Șanțurile sunt pline de fașine 
și corpurile soldaților români morțî și răniți.

— înainte, copil, nu vă lăsațl, strigă 
un bun căpitan.

Soldații nu se lasă... George a apu
cat o scară... Sue urmat de colegii săi 
bravi... Sare pe redută în dreptul unui 
steag turcesc, pune mâna pe el... dâr 
atins în pulpă scapă stâgul și se rostogo- 
lesce în șanț...

— Ura!! Grivița e cuprinsă!... Sol
dații victorioși alungă pe Turci, cari fug...

*

Când George s’a trezit, s’a v jut în- 
tr’un spital lângă tabără... împrejurul lui, 
în paturi, camaradl d’ai lui, răniți.

— Ei, măi George, der să soil, că 
le-o făcurăm, dise un tînăr vânător lovit 
greu de glonțe; ne trimeseră ei mult timp 
glonțe în carne, der nici noi nu ne-am lă
sat mai pe jos; ’ți era drag să fi văcjut 
cum sburau tivdele turcescl, împreună cu 
fesuri și se rostogoleau ca nisce harbuzl la 
vale.

— Adevărat e, vere, dise un altul și 
ochii îi scânteiau, au tras ei în noi după 

întăriturile lor de pământ, dâr când ne-a 
venit și nouă apa la moră, i-am dat cățeua.

He! he! Românul scie să se lupte, 
spuse un al treilea....

Am audit, că și Măria Sa Țarul s’a 
minunat de curagiul flăcăilor noștri. A dat 
la mulți decorații....

— D’apoi și prințul nostru... Domne, 
ce puili de vitâz!... Tot timpul cât a du
rat răsboiul, ne-a observat mișcările și ne 
încuragia cu vorbe și fapte.... Si Densul a 
dat decorații....

Și are să mai dea oștenilor voinici.
— Eu cred, că ție; George; ți-s’ar 

cuveni una....
— Adevărat, măi!... Să-l fi vădut 

cum sbura spre redute, credeai că-i sf. George 
pe armăsarul lui înfocat.... Și tocmai când 
să pue mâna pe drapelul turcesc, se ros
togoli lovit de un glonț afurisit.

D’abia isprăvise de vorbit și de afară 
se aucjia un mare sgomot.

Infirmierii stau drepți cu mâna la 
chipifi.... Bolnavi, stau mirați, cu privirile 
ațintite spre ușe....

— Ce-o fi măi George, dise un vână
tor cătră flăcăul nostru.

— Apoi, mai așteptă și vom vedea.
Ușa se deschise și Prințul apăru ur

mat de generali.
Toți soldații strigară: Ura !... privind 

pe vitâzul comandant.
Măria Sa cerceta pe toți bolnavii, 

vorbi cu unul două trei cuvinte, dete istuia, 
care se distinse o decorațiă, încuragia cu 
vorbe bune pe un al treilea, așa, că toți 
omenii se bucurau și priviau pe coman
dantul lor ca pe un Dumnedeu.

— George al Saftei, dise prințul apro- 
piindu-se de patul flăcăului nostru.

— Present, clise cu sfială George, cari 
nici nu-i venea să crădă ochilor, cum-că 
Prințul vorbesce cu el.

— Te-ai luptat ca un brav, meriți a 
fi decorat. Și-i prinse singur pe piept 
„ Virtutea Militară'1.

George se uita cu bucuriă la acest 
semn de gloriă, ce ’i atârna pe piept. Avea 
și el ce să arate acasă, ca să nu dică, că 
a fost degăba la răsboifi, sâu că a dat 
dosul....

Prințul urmat, de generalii săi, eși în 
strigătele de „Să trăeiscă“.
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Se va convoca totuși o constituantă 
pentru a modifica art. 88 din constituțiă, pri
vitor la Regență. După proiectul d-lui Carp, 
Regența va aparține radei celei mai apro
piate, de sex bărbătesc al moștenitorului 
tronului, în loc să tiă compusă diu trei 
persons numite de Cameră.

Se soie, că constituanta nu pote eși 
din ordinea de di ce i se fixâză de Ca
mere. De aceea nu este târnă de a se in
troduce prin surprindere o modificare a art. 
7 din constituțiă.

Piarul „Patriotul" din Bucuresci 
scrie cu privire la împărtășirile, ce 
le face „La Roumanie" următdrele:

Văfiend, că asâră un fiiar oficios, 
„La Roumanie", anunță convocarea Consti
tuantei, precum și scopul ei, vom arăta și 
noi oetitorilor tot oe soim în acâstă pri
vință.

In adevăr, Constituanta va fi convo
cată, îusă nu la sfîrșitnl „legislaturei“, pre
cum spune „La Roumanie", oi la finele 
„sesiuneiu ordinare. Cu alte ouviute, nu 
peste trei ani se va face acâstă convocare, 
ci numai peste 5 luni.

Causa pentru oare va fi convocată 
Constituanta este aceea, pe care a arăt&t’o 
confratele nostru cu singura deosebire, că 
guvernul se gândesce să institue, prin Con
stituție, nu numai un regent, oi un consiliu 
de trei regenți compus din :

1. Un membru al Casei de Hohenzol- 
lern, care, cât va trăi, va fi principele Leo
pold, fratele M. S. Regelui.

2. înalt P. S. S. Metropolitul-Primat.
3. Un general din armata română.
Putem adăoga că, pănă oe nu murise, 

desemnat pentru acest al treilea loc era re
gretatul general Berendeiti.

Cu chipul acesta se va evita perico
lul ce se ivise în mod iminent, când cu bila 
gravă a prinoipelui Ferdinand.

Tot-odată s’au înlăturat ou totul băr
bații politici, atât pentru a nu se decapita 
partidele, cât și pentru ca regența să nu 
fiă bănuită oă este părtinitore față de ele.

Așa-der în luna Februarie actualele 
Camere vor fi disolvate și, în termenul pre
văzut de lege, tot în primăvară se vor face 
alegerile generale.

Șeful partidului liberal, care a fost 
pus în ourent, a început pregătirile pentru 
marea campanie electorală.

Er întru cât privesce modificarea Art. 
7 din Constituțiune, repetăm îtioă-odată, oă 
nu e nici vorbă.

*
„Agenția RomânăA comunică urmă- 

târea telegramă din Sofia:
Guvernul bulgar a oomunioat agen

tului diplomatic al României resultatul an
chetei cu privire la extorcările, ale oăror 
victime au fost doi supuși români. In urma 
deolarațiunei a oinol martori cum-că au dat 
unui bre-oare Murdjeff sume de bani din 
oausa amenințărilor aoestui individ, o ins

trucțiune judecătorâscă a fost deschisă în 
oontra lui.

Revolta dela Corniareva.
In marea și frumdsa comună 

curat românâscă Corniareva din co
mitatul Caraș-Severinului s’a întâm
plat Lunia trecută o nouă barbaria 
din cele mai sălbatice, fiind și de 
astă-dată descărcate asupra locui
torilor români glbnțe de-ale gendar- 
milor unguresc!.

Lucrul s’a întâmplat adecă ast
fel, că în săptămâna trecut un in
giner s’a dus în comuna amintită și 
fără se spună pentru-ce și cu ce 
drept, a început a măsura izlazu- 
comunal. Locuitorii, neputându-și înl 
chipui cum se pote una ca asta, s’au 
dus se facă întrebare la primarul și 
la notarul satului despre starea lu
crului. Notarul cu numele Dobrow 
se c^ice, că i-a trimis la inginer, dăr 
acesta n’a vrut se stea de vorbă 
cu ei.

Astfel a. 2-a 6ră omenii s’au în
tors la Dobraw lângă care se aflau 
ca pază 2 gendarml și câti-va finanfi. 
Finanțil au fugit și mulțimea voia 
cu orl-ce preț să între la notar. Atunci 
însă gendarmii au dat foc asupra mul- 
țimei și au răsturnat la păment 2 băr
bați și o femeiă remănend imediat 
morți, er alțT mulțî răniți Ac|I comuna 
e pliină de gendarmî.

Etă cum se face poporului ro
mân dreptate în acâstă nenorocită 
țâră pentru apărarea căreia de atâ- 
tea-ori șl au vărsat strămoșii noștri 
sângele!

ULTIMO SC1KL
Petersburg, 6 Oetomvrie. Guver

nul rusesc s’a alăturat la propune
rea lui Biilow în cestiunea cliinesă.

Tiencin, 5 Oetomvrie. Li-Hung- 
Ciang a sosit forte deprimat la Pe
king. Contele Waldersee n’a voit 
se-1 primâscă. Se fiice că împărătâsa 
s’ar fi îmbolnăvit fdrte serios.

SUIRILE 1)6 LEL ț
— 23 Septemvrie v.

Sosirea Suveranilor înțeră. Regele 
și Regina României au sosit în gara Pre
deal Joi dimiuâța la orele 7 și 35 min. Pe 
peronul gărei se aflau d-nii Petre Carp, 
președintele oonsiliului de miniștri și mi
nistru de finanțe, 0. Olănesou ministru de 
interne și adinterim la lucrări publice, Titu 
Maiorescu ministrul justiției, general I. 
Lahovari ministru de răsboiu, Nicolae Fi- 
lipesou ministrul domeniilor, Const. Arion 
ministrul cultelor și instrucținnei publice, 
d. Dobrescu prefectul poliției Capitalei, 

Luca Elefterescu prefectul județului Pra
hova etc. La brele 7 și 50 trenul regal a 
plecat din gara Predeal, după ce se suise 
într’ensul d-nii miniștri, prefectul de Pra
hova și al poliției Capitalei.

Trenul regd a ajuns în gara Sinaia 
la orele 8 și 10 min. Pe peronul gărei 
Sinaia Suveranii au fost primiți de d-nele 
miniștrilor, I. P. S. S. Mitropolitul Primat 
Iosif Georghian, Escelențele lor marohisul 
Pallavicini, ministrul plenipotențiar și tri
mis estra-ordinar al Austro-Ungariei, Ki- 
darlen-Waohter, ministru plenipotențiar și 
trimes estra-ordinar al Germaniei, marohisul 
Becaria d’Incissa. ministru plenipotențiar 
și trimis estraordinar al Italiei, ou d-nele 
și personalul legațiunei, d. Ivooviol, însăr
cinat de afaceri al Serbiei, d-nii Grigore 
Ghica, ministrul țârei la Paris și Emil 
Ghica, ministrul țârei la Viena, d-nii ge
nerali Robescu, șeful oasei militare princiare 
Arion, comandantul corpului TI de armată 
Comăneanu, comandantul divisiei V-a de 
infanterie, colonel Georgescu, adjutantregal 
d. Delavranoea, primarul Capitalei, Ciocâr- 
di8, procurorul general al Curței de Apel 
din Capitală, Al. So. Ghica, prim efor al 
spitalelor oivile, etc. eto.

O compania de vânători cu drapel și 
musică, sub comanda maiorului Negruți a 
dat onorurile militare. Suveranii s’au sco- 
borît din vagon și s’au întreținut ou .per
sonale de față în modul cel mai cordial. 
Domuele au oferit buohete de flori AI. S. 
Reginei. Majestatea lor au stat în salonul 
de recepție 20 de minute și apoi au plecat 
la castelul Peleș în trăsură deschisă.

In contra beției. Un număr însemnat 
de administrațiunl ale comitatelor au îna
intat în timpul din urmă adrese cătră dieta 
ungară, în oarl se arată în colori cât se 
pdte £de triste, cum lățirea ne mai pome
nită a beuturei în mijlocul poporului face 
să degeneze într’un mod îngrozitor omeni- 
mea atât în privința corpului, cât și a spi
ritului, veștedindu-le trupul și făcând din 
om neom, astfel, că cu ocasiunea asentări- 
lor au de an se dovedesoe multă slăbiciune 
în oorpurile tinerimei, și tot mai puțini tineri 
se găsesc capabili pentru milițid. S’a oonsta- 
tat mai departe, că din causa beției locui
torii și mai ales tinerimea pas de pas 
ajung a fi mai stupizi la minte și nepăsă
tori de biserică și lucrurile sfinte. De aceea 
sâ rbgă aleșii comitatelor a se aduce o lege 
prin care sâ se ia măsuri pentru a pune 
margini beției, cum ar fi de esemplu în
chiderea cârciumelor în fiilele de Dumineci 
și sârbători etc. Vom vede oe vor faoe is- 
ousiții deputațl ai dietei, dâr tare te
mem, nu cumva Jidanii sâ nu-i lasă a aduoe 
asemenea legi păgubitâre pentru patrioții 
peroiunațl.

Un căpitan din armata japonesă, 
anume Masataro Turcada, a sosit Marți di- 
mineța în Buouresol pentru a studia orga- 
nisațiunea armatei române. D-l Masataro 

Turcada a fost primit erl dimineță în au
diență de d-l general Lahovari, ministru 
de râsboiti. Ofițerul japones, însoțit de că
pitanul N. Crupenski, adjutantul d-lui mi
nistru de râsboiîl, a visitat pirotechnia, ate
lierele de confecțiunl ale armatei si regi
mentul de geniu, apoi regimentul 10 de 
artilerie, regimentul 6 de roșiori, spitalul 
militar oentral și regimentul 21 de infante
rie. .Vineri dimineță a visitat arsenalul, 
școla de ofițeri, pulberăria delajDudeștl, âr 
după amâfil dimpreună cu căpitanul O. Th. 
Sander din artileria suedeză — oare a asis
tat timp de o lună la eseroițiile de tir de 
râsboiu ale artileriei române — a visitat 
forturile din jurul oapitalei.

Membrii comisiunei regale italiane, 
d-mi general Parravioino și maior Ralieri, 
cari vor notifica M. S. Regelui Carol ur
carea pe croD a M. 8. Regelui Victor Ema
nuel, soseso în Bucuresci astăzi în 23 Sep
temvrie v.

Museu industrial. Camera de co- 
mercid din Ploescl a luat inițiativa sâ înfi
ințeze în aoest oraș un museu industrial. 
In acest scop s’a trimis la toți agricultorii 
și industriașii din județele cari aparțin cir- 
oonsoripției acestei Camere adrese prin 
cari îl rogă sâ trimâtă museului mostre din 
productele fiă-căruia.

Bilete de liberă petrecere în țâră. 
Termenul pentru liberarea biletelor de liberă 
petrecere în România a streinilor s’a pre
lungit pănă la 1 Oetomvrie. Poliția a luat, 
se fiioe, disposițiă, ca streinilor cari sunt 
stabiliți de 10 ani în țâră să nu li-se pre
tindă bilete de liberă petrecere în țară. Ei 
vor trebui numai să se înscrie la poliție, 
într’un registru special pentru aoest scp.

Dar pentru biserică. D-l Vasile Cra- 
iovean din Hălohiu, corn. Brașovului, a dă
ruit pentru biserica rom. gr. or. din Hălhiu 
un policandru în valbre de 130 cor. Etă o 
faptă demnă de imitat. Mulțumim d-lui 
Craioveau. Uălchiu, 1900 20 Sept. — C.

Cununia. D-l Dimitrie Olariu, învă
țător în Bobda se va oununa mâne în 7 
Oot. n. ou d-ra Veturia Măria Mlădin fiioa 
d-lui Gr. Mlădin din Chișineu.

D-l Dr. George Ciuta din Rebrișdra și 
d-ra Măriți Bolgga din Turda se vor ou
nuna în 11 Oot. n. în biserica gr. or. 
din Turda.

De necredut. Mii de mulțumiri și 
sorisorl de reounoecință constată, oă flui
dul Elsa de Feller s’a dovedit ca oel mai 
bun la diferite bole, chiar și la acelea, unde 
alte medicamente nu vindecă. Cu deosebire 
vmdeoă frigurile, podagra, reuma, dureri 
de cap, piept și de dinți, junghiuri, dureri 
de stomac, de ochi eto. iute și sigur. 12 
sticle 5 corone franco. Singurul produoent 
e Eugen V. Feller, farmacist în Stubioa Nr. 
135, Comitatul Agram. La niol o familiă 
sâ nu lipsâscă aoest mijloo esoelent esaminat 
de autoritatea sanitară, și aflat de cel mai 
bun mijloo, pe oare orl-cine, de-1 folosesce 
odată, pentru efectul sâu îl va folosi per
manent. „Orb am fost deja, și numai „Flui
dul Elsa“ de Feller mi-a salvat lumina 
oohilor — scrie Sziios Pâter din Budapesta 
(Felsdrakpart 9).

Toți vecinii lui George, și ai acelora 
ce primiseră decorațiunî, se repefiiră la ei, 
ca sâ le privescă.... Mulțl plângeau, că 
n’au putut sâ capete și ei una și se jurau, 
că, făcendu-se bine sâ sbore din nou în 
foc, dor or căpăta și ei o așa mândrețe....

*
A doua fii, doctorii îi făcură operațiă 

ca sâ-i scotă glonțul din pulpă.... George 
suportă durerea fără se scoță vr’un cuvânt 
sâu țipăt de durere.... Doctorii erau uimiți 
de acestă tăria de suflet.

Un doctor român clise unui doctor 
străin de lângă el:

— Vedeți... Cu curagiul cu care su
porta durerea, tot așa se și lupta!

— C’est vrai, fiise francesul uimit de 
acâstă ascundere a durerei.

George adormi. Operația reușise pe 
deplin.

Când deschise ochii, după câte-va 
ceasuri de somn, dete cu ochii de o fe- 
meiă, care, aplecată asupra lui, îl privia.

Mirat, se uită la dânsa.
— Ce, George ? Nu mă cunosc! ? fiise 

tînâra fată privindu-1 cu iubire.

— Cum tu, Catrino ? Tu aici ? Cum ? 
Ai venit să lupți și tu ?

— Nu, dragul meu, am venit să alin 
durerile soldaților, îngrijindu-i ca o mamă, 
precum a făcut și iubita nostră Princesă 
și multe alte domne de familiă înaltă.

Bea aceste doctorii, ca să te faci să
nătos și să sborl din nou la luptă.

George beu doctoria pe care i-o dete 
Catrina, și mai că ar fi sărutab’o, de nu 
i-ar fi fost rușine de camarafiii săi.

*

Răsboiul se sfirșesce și George plăcă 
cu Catrina acasă....

Ajunși în marginea satului, toți le 
eșiră înainte ca să-i primâscă.... Toți lău
dau vitejia lui George, pe care o povestise 
prietinii lui.

Toți se uitau cu admirațiă la deco
rația ce-i strălucea pe piept.

Lui Graur, unchiașul satului, îi scă
părau ochii uitându-se la ea. „E răsplata 
pentru oștenii bravi" apoi crâșnind din 
dinți, „ași fi vrut să merg și eu la răsboiîi.... 
der nu m’a lăsat betegile mele de pieiore.

Și când aflară, că și Catrina îngrijise 

de răniți, tote fetele se uitau la ea cu ad- 
miratiune.1

Tot satul îi petrecu cu alaiti.... Nu 
se aufiia decât:

— Ce mândră părechiă... Par’că-i 
Făt-Frumos și Ileana Cosinzeana din po
vești.

Peste o săptămână, o nuntă mare se 
celebra în biserica satului. George și Ca
trina erau uniți pentru totă viața de bă
trânul preot al satului.

Fu mare veseliă în fiiua aceea în 
ograda lui Moș Vasile, tatăl lui George. 
Toți să bucurau Ia nunta lui George și fe
riciți, că au scăpat de Turci, îșl răsturnau 
pe gât vinul profirii! din ulcele în cinstea 
lui George și a Catrinei.

(„Ap. Naț.“) Tr. Stoeneseu.

POVESTE.
De pe vremea, când Mântuitorul nostru Isus 

Christos umbla pe păment, însoțit numai 
de prea credinciosul s6u apostol Petru.

într’unt sat, nu departe de locul, unde 
poposise spre odihnă, ajunși de obosela 
drumului îndelungat, ce făcuse Domnul 

Christos cu Sf. Petru, trăiau două familii 
sărmane, dăr oneste, ce-și agonisia hrana 
fiilnică în chipul cel mai cinstit. Unul se 
îndeletnicea cu stupăritul, âr celalalt cu 
crescerea oilor.

Deplina înțelegere, ce esista între ei, 
punea în mirare pe toți câți îi cunosceau; 
căci nimic nu clintia unul din loc aproba
rea celuilalt.

Ceea-ce le turbura însă liniștea și fe
ricirea sufletelor lor era, că Dumnefieu nu-i 
învrednicise să aibă nici un copil.

Vedeau cu ochii, cum se scurge vre
mea de repede, simțiau greutatea anilor 
apăsând spinarea lor încocârjată de bătrâ
nețe; der nădejdea, că Dumnefieu nu i-a 
dat uitărei, nu-i părăsise încă.

Nu era sculare, nici culcare, în care 
să nu mulțumâscă Domnului, că i-a ținut 
bine pănă aci.

Dumnefieu însă, care veghiază deo
potrivă asupra tuturor, pe semne a ascul
tat ruga lor, căci într’o fii, nevasta cioba
nului născu un băiat, er a stuparului o 
fată. Cine ar pute spune bucuria bătrânilor, 
când au aufiit țipetele nouilor vr "I? Nu-i 
mai încăpea locul de bucuriă. au nău-
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Alegere de cantor. — Un paro- 
ohian de pe Tooile ne rogă a publica ur- 
mătârea scire: „Dumineca trecută s’a făout 
la biserica S-tei Treimi de pe Tocile ale
gerea de oantor, care s’a publicat îu bise- | 
rică, dâr nu și pe oale cJJarietictl, ca să afle 
și alții. Conourenții erau doi: unul d-1 Lă- 
zăreanu, care după-oe servise un an întreg 
gratuit, a înaintat rugare la comitet ca să-l 
primâscă și mai departe pe plată. On. Co
mitet i-a și încuviințat 10 fl. lunar pe timp 
de un an, dâr nu a trecut mult și On. co
mitet șl-a schimbat părerea, oăcl Dumineca 
treoută a fost ales de oantor oononrentul 
D. Badea, pe când d-1 Lăzăreanu n’a fost 
ales, ci i-s’a mijlocit numai o rebonificare 
de 50 fl. dela biserioă și alțl50 fl. din par
tea noului ales, va să <jlc& 100 flor. Nu 
sciu dău. ce fel de dreptate este și aoeea, 
ca unul care a slujit timp de un an de 
pomană, să fie acum lăsat pe drum, măcar 
că cel nou ales nu este mai bun decât Lă
zăreanu. — Un paroohian".

Adunare de control. In 29, 30 și 
31 Octomvrie n. c. se va ținâ adunarea 
de control, Ia care sunt a visați din partea 
magistratului orășenesc din loc a participa 
toți concediații, reservistii și reserviștii de 
reîntregire a tuturor corpurilor de trupe 
ale institutelor armatei permanente și a 
marinei de resbel, cari anul aceste n’au fă
out serviciu activ, fără deosebire de sunt ori 
nu stabili pe teritoriul brașovean. Cei din 
suburbiul de sus au să se presenteze în 29 
cei din Brașovul-vechl și stupină în 30, 
cei din cetate, Blumena, Timișul de sus și 
de jos, din Dârste și Predeal pe cei ce 
în dilele amintite nu s’au presentat în 31 
Octomvrie în Strada nâgră nr. 27. Cei ce 
nu s’ar pute presenta în cailele sus amin
tite, se vor presenta în 15 și 16 Novem
bre negreșit.

Telefon între Bucuresci și Buda
pesta. Direcțiunea poștelor și telegrafelor 
din România a întrat în tratări ou direc
țiunea telegrafelor și poștelor ungare pen
tru înoheerea unei convențiunl telefonice, 
după oare o linie telefonică direotă se va 
construi între Budapeșta și Bucuresol.

Predici. Mâne, Duminecă, va predioa 
în biserica din cetate d-1 capelan militar 
Nio. Fizeșan.

Krtiger și conferența diu Baga. 
Președintele Kruger, imediat ce va ajunge 
la Bruxella, va adresa o telegramă oătră 
tribunalul arbitral din Haga, cerând inter- 
venirea lui în favorea Burilor.

Concert. Mâne, Duminecă săra, va 
cânta musioa militară în sala de concerte. 
Intre altele vedem în program și romanța 
națională „In pădurea înverzită", de Io- 
nesou. începutul la 7 6re. Prețul 60 bani. 
Tot mâne va cânta 'musica orășenăsoă ia 
„Europa".

Scrisori Pedagogice din România.
i.

Scrisărea unui fost elev, astădl director de 
școlă, cătră profesorul său.

Uluit stimate Domnule Borgovan!
Am aflat cu mare bucuriă soirea, oă 

D-V6stră ați primit sarcina de-a pregăti 
mai departe pe elevii, cari au mai rămas 
din desființată șoolă normală de institutori, 
întovărășindu-i Ia Bârlad. — Și cred de 
altmintrelea, oă acea șodlă merită oinstea 
de-a fi urmată pănă la mormânt de aoel, 
care mult și ou folos a muncit, pentru a-o 
face ca, în sourta ei esistență, să dea țărei 
atâtea serii de institutori, pe oât s’a putut 
mai bine calificați și pe deplin pătrunși de 
misiunea lor oea sfântă.

Noi, absolvenții șoolei de institutori, 
am fost tot-dăuna modești și destul de mul
țumiți, când am văcjut, că putem să ne în
deplinim cu punctualitate și consoiință tote 
datoriile ndstre, urmând devisa poetului 
latin : „ei si fractus illabatur orbis, impavidum 
ferient ruinaeu.

Nu vom împinge nici-odată însă păn’ 
acolo modestia, înoât să lăsăm a-se răpi 
șeolei de institutori onorea, la care ea are 
drept.

Dâoă n’ar fi avut, deoât meritul de a 
fi reformat metodele de învățământ, pro
ducând însemnată mișcare pedagogică din 
timpul din urmă, și tot ar fi de-o mare în
semnătate opera ei. Numai în viitor când lipsa 
acelei școle se va simți adânc, se va înțe
lege cât de grea este lovitura, ce s’a dat 
învățământului primar, prin desființarea ei.

Mă gândesc la mâhnirea oe vor fi sim
țind-o cei din urmă elevi, văflându-se pă
răsiți de profesorii, pe cari nu se pâte să 
nu se fi deprins a-i iubi. Durerea lor su- 
fletâscă este de sigur tot așa de mare ca 
a copiilor nevoițl a-we despărți pentru tot- 
deuna de părinții lor ! Cu oe ilusii au în
trat în șc61ă și ce crudă desamăgire li-s’a 
reservat!

Acum aflu, că după tâte celelalte, 
li-se cere să-și procure singuri și cărți, și 
haine, și pat, și saltea, dre Ministerul nu 
scie ori nu vrea să țină sâmă, oă, dâoă 
acei elevi au rămas să urmeze păn’ la sfîr- 
șit aoea șcâlă, n’au făout'o de bogațl ! ? — 
A! dâcă părinții lor ar avâ mijlâoe, atunci 
ar fi foști cu totul alt ceva: un singur elev 
n’ar fi mai rămas în șodla de institutori, 
pe dată ce au văflut, că noua lege ii co- 
bâră pe aceeași trăptă ou funcționarii in
feriori de pe la primării și sub-prefeoturl, 
unde nu se oere altă sciință, decât oele 4 
clase primare! Căci e indisoutabil — mi-se 
pare — că nu pâte oine-va trăi numai ou 
dragostea misiunei 6ale, ori oât de mare și 
de sfântă ar ti ea: „Primum vivere, deinde 
philosophariu este, în aoâstă privință, un 
vechili și mare adevăr.

Sunt sigur însă, oă D-V6stră nu veți 
lăsa ca uisce buni elevi, după-ce și-au în
trerupt alte studii și au întrat într’o școlă,

oare avea o menire frumâsă și mărâță, 
proourându-le tot-deodată o esistență ono
rabilă, — să fiă nevoițl a-o părăsi, nu atât 
din causă, oă văd înmulțindu-se fără sfîrșit 
spinii carierei, oât din causă, oă nu vor 
pută să-și procure niol oărțl, nici haine, 
nici celelalte luorurl, oarl li-se oer.

In particular ași vrâ, ou aoâstă ooa- 
siune, se atrag bine-voitorea D-Vâstră aten
țiune asupra elevului St. M. N. din clasaII. 
Acest elev a fost eminent din tâte punc
tele de vedere, atât în olasele primare, pe 
oarl le-a treout sub oonduoerea mea, oât și 
în gimnasiu și nu mă îndoesc, oă și în 
șodla de institutori, în anul școlar treout, 
a probat d -lor profesori, oă dânsul ar ajunge 
un admirabil institutor.

Ca să-și pâtă procura, în anul trecut, 
obiectele neoesare pentru instalare în șcâlă, 
a trebuit să-l ajut eu și alțl oolegl, — pă
rinții săi fiind ou desăvârșire săraci. Aoum 
ni-ar fi aprâpe imposibil să-l mai putem 
ajuta ou oeva; dâr nici nu ni-ar plăoă de 
loo să vedem, oă el, în loo de-a fi și a ră
mână o pildă vrednică de urmat pentru 
elevii săraol și sârguinoioșl, ar rămână din 
contră fără niol uu rost. De aoeea nădăj- 
dueso, oă D-vâstră veți binevoi a interveni 
la Minister pentru ajutorarea unor astfel 
de elevi și că intervenirile D-vostră nu 
vor rămână fără succes.

Pe lângă simțămintele de iubire și 
stimă, elevii D-vâstră vor avă încă un mo 
tiv să cultive tot-dâuna în inima lor, sim
țăminte de recunosoință oătră acela, care a 
fost — și sper, că va mai fi — sufletul și 
inima șoâlei normale de institutori.

Rugându-vă să mă scuzați, că vă 
scriseiîi din pripă, rămân al D-vostră de
votat.

Petru Radulescu, 
director de școlă.

Caracal, 16 Septemvrie 1900.

Adunare de învățători.
De lângă Oravița, Oct. 1900.

La Oravița s’a ținut Duminecă în 30 
Sep. n. o adunare de învățători al cărei 
succes a întrecut așteptările.

Număr însemnat de fruntași români, 
oa protopopi, profesori, advooațl eto. din 
diferite părți ale Bănatului luară parte la 
adunare, sosind la Oravița încă din Z'ua 
precedentă, oând se ținu și vesela seră de 
cunoscință.

In cj'ua B doua s’a ținut adunarea. 
Numărul celor din sală era ca la vre-o 300. 
Adunarea fu condusă de d-1 Tr. Lința, âr 
delegat din partea Consistoriului din Ca
ransebeș era d-1 protop. Al. Popoviol. Mare 
bucuriă i-se făcu adunărei în ședința primă, 
oând i-se aduse la cunoscință, oă preotul 
onorabil Ioan Peiroviciii din Oiolova română 
făcu în favorul reuniunei un dar de peste 
1200 cor. coustătător din 10 acțiuni de ale 
„Oravițanei". S’a însoris un număr frumos 

de membri. S’au cetit în ședința primă și 
două disertațiunl: una de d-1 Ilie Trăilă 
despre „schimbarea sistemului de instruc
țiune de aZl", alta de d-1 loan Simu: „Cul
tura oa fond de viață și regeneratorul or
todoxiei".

In ședința 2-a de după amiacjl s’a 
vătjut din raport, oă Reuniunea a avut în 
anul aspirat 299 membri ordinari și 66 fun
datori, er averea 13.000 oor. în bani și 
13.040 oor. restanță. Adunarea următâre 
s’a hotărît a-se țină în Pauciova.

X.

Țera Oașului, 25 Sept. 1900.
Am credut, că se va afla o personă 

mai destoinică ca mine, care să scrie ceva 
despre adunarea, ce s’a ținut în 29 Au
gust a. c. îu ținutul romantic al Țărei- 
Oașului, comună curat românâscă: Bicsad, 
unde învățătorii din comitatele Sătmar- 
Ugocia și-au ținut adunarea generală a 
Reuniunei lor.

încă din 28 Aug. a început a se 
aduna învățătorii din tote părțile cu atât 
mai vârtos, oă în diua aceea a fost și pe- 
regrinagiul (bulciugul) îndatinat a se țină 
aici. In 29 Aug. dim. la 9 ore ne-am adu
nat cu toții în școla română gr. cat., unde 
așteptarăm pe d-1 președinte Atanasiu Lu
pan, învățător în Baia-sprie, care și veni 
cu mai mulțl colegi și alțl fruntași.

La 10 ore președintele printr’o vor
bire urmată de însuflețite urări de „să 
trăiescă" deschise adunarea și apoi s’a cons
tatat, că din 92 de membri ordinari erau 
presențl 44, așa-dâr nici jumătate. Mai 
slab a fost representat traetul Torțului, de 
unde au fost numai doi, ceilalți nici măcar 
absența nu și-au scusat’o. Dintre d-nii preoți 
n’au fost numai M. 0. D. Atanasiu De- 
mian, care e și membru fundator, preotul 
local Gavriil Sabo și On. D-n protopop 
Tractual Iuliu Darabant. Dintre ceilalți se 
vede, că puțini dâcă mai sunt cari se in- 
teresâză de causă dăscălâscă, pentru-că cei 
mai mulțl nu se țin într’o brazdă cu das
călii. dre preoții pentru-ce se mai numesc 
conducătorii poporului?

A urmat apoi cetirea raportului ge
neral prin d-1 notar loan Leșan, lucrat cu 
multă consciențiositate și pricepere. Din 
acest raport s’a putut constata activitatea 
întregei Reuniuni prin filialele sale.

Notarul gen. la finea raportului a fă
cut alusiunea, că în cele mai multe comune 
s’au constatat neînțelegeri între preoți și 
învățători, de aci urmeză apoi, că școla și 
poporul sufere forte multe. Punctul acesta 
a și dat ansă la o viuă discuțiă. Preotul 
local G. Sabo a fost de părere, că neînțe
legerile între preoți și învățători provin 
mai ales de-acolo, că învățătorii nu vrâu 
să recunoscă pe preoți ca directori. Mulțl 
s’au ridicat și au vorbit și pentru dreptul 
preoților de a fi numiți directori și contra, 
că nu ar ave acest drept din causă, că

cițl de colo pănă colo, fără să scie de ce 
se se apuce mai ’nainte. Inimile lor bă
trâne băteau cu tăria tinereței de să le 
iasă din piepturi; casa li-s’a umplut de-o 
lumină cerâscă.

Dat’au apoi de veste prin vecini chie- 
mând pe mic pe mare de s’au tot veselit 
cu toții trei dile de-arendul. Dâr când a 
fost la botez, Păun l’au numit pe băiat, 
căci era mândru fără semăn, pe fată Florea 
au chiămat’o, căci dragă ca și florile era, 
în mijlocul cărora se născuse.

Acum dilele treceau fără să se prindă 
de veste, perii bătrânilor albiseră ca florea 
de zăpadă, fără să se țină semă, ăr copiii 
cresceau zor nevoiă, spre marea bucuriă a 
părinților, ce-i priveau ca pe-o icână, și 
mirarea lumei, care nu mai văduse de când 
era așa frumusețe pe pământ.

Vreme multă s’ascunsese după per- 
dâua trecutului, copiii crescuseră mari prin- 
dend bine de ajutor, fata aducea apă cu 
gălețile dela isvorul din vale în locul ma- 
me-si, care nu mai putea urca dealul; âr 
băiatul ducea vitele la pășune; singur, 
tată-său, scurtându-i-se vederile.

Când fata trecea, cântând, prin mij-- 

locul livezilor, cu cofița pe mână, să ia 
apă dela isvorul, ce șăgalnic devale șerpuia 
printre ierburi, totul părea mișcat în juru-i.

Florile și ierburile îșl plecau vârfu
rile, pe unde avea șă calce piciorușu-i mic 
și delicat, așternând un covor mole în ca- 
le-i; isvorul amuția locului stăpânit de 
viersu-i pătrunzător; văile-i purtau cânte
cul în depărtări, făcând să trâcă fiori de 
dragoste prin inimi de voinici.

Flăcăul, doinind din fluer, pe muche 
de deal păscându-și mica turmuliță, aprin
dea în inimile stinse de bătrânețe focul 
ardător al dragostei de demult, scăldând 
în lacrăml multre priviri.

De jale adâncă, pornit’a ’n cântec de 
fluer din suflet de voinic, bradii ’șl plecau 
frunțile, mișcațl de atâta farmec ; âr munții 
îșl crepau crescetele spre a-i prinde cântecul.

In graiul lor, când se strigau, în miș
cări când se prindeau de șagă, în joc când 
îșl uneau mânile peste mijloc ca doi îndră
gostiți, erau făcuțl unul pentru altele.

Toți câțl-i dăreau împreună, se rugau 
pentru fericirea și sănătatea lor.

Când mai târdiu s’a aflat de dragos
tea lor, nimeni, nu era care să-i pismuiască; 

pe fețele tuturor se cetea acea bucuriă is- 
vorîtă dintr’o inimă ourată pentru o apro
piată fericire.

*

A doua di) la prândul mare, diua Du- 
minecei, porni Domnul cu Sf. Petru să-și 
urmeze calea mai departe.

Apropiindu-se de satul vecin, aud stri
găte și chiote, bătăi de tobă, cântări de 
lăutari, pocnituri de bice, cum se obicl- 
nuesc ’n dile mari la nunți.

Pășind cătr’' mijlocul satului, văd 
înainte flăcăi în de sărbătore, călări
pe cai cu corneli. tite ’n crețuri cu
țopl și ciucuri de lau~ e; la fie-care cal 
batistă legată sub bărbie de zăbalele frâ
nelor, urmați de lume multă, ce făcea alaiîi 
mare.

La mijloc într’o căruță de flori, trasă 
de cei mai frumoși cai, se cl&Ua un chip 
frumos de fată mare neatinsă decât de ra
dele sorelui, cu trup de zînă din poveste, 
păr de aur mătăsos în care-șl aninase, ca 
în 4dele de sărbătore, floricelele încă ne 
scuturate de rouă dimineței, culese din 
câmpiă.

In urmă, de-a drepta, călare, mirele 
cu părul auriii lăsat pe spate ca un Făt 
Frumos; de-a stânga, un flăcău ducea bra
dul împletit cu busuioc și florile câmpului.

Era Păun și cu Florea. Ei mergeau 
să se unâscă prin legătura de credință, ce 
trebuiau să depună, după datina creștină, 
la altarul Domnului.

însu-șl Domnul Christos a fost atât 
de mișcat de chipul ei de fecioră și de al 
lui trup voinicesc, că oprindu-se locului, 
face semne credinciosului său, căruia, cu
prins de înduioșare, ’i dice :

— Petre, vedl tu părechia aia de ti
neri, ce merge cu atâta alaiti ?

— „Da, Domne, o văd, răspunse Sf. 
Petru.

— „CredI tu c’au să fie fericiți?"
— „De ce mă mai întrebi ? Privesce-i 

numai... “.
— „Ți-se pare Petre; când mă gân

desc însă, că după trei cesurl o să fie des- 
părțițl în chipul cel mai dureros, ce esistă 
pe lumea asta, mă apucă alte gânduri...".

— „Fă-mă să pricep, Domne".
— După trei câsurl dela cununie, mi- 

râsa va muri. Atâta le-a fost dat să trăiâscă 
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n’au studiat pedagogia. S’a terminat discu
ția cu pace și nu s’a hotărît nimic.

După acâsta s’au ales comisiunile pen
tru culegerea taxelor, censurarea rățioci- 
nului, a propunerilor și a înscrierei mem
brilor noi. Ca comisiunile sS-și potă isprăvi 
lucrul, ședința s’a suspins pe 15 minute; 
după-ce a urmat apoi ședința a H-a. (Co- 
misiunilor trebuia se li-se dea mai mult 
timp. Ce-au putut ele face în 15 minute? 
— Red-)

După deschiderea ședinței a II-a co- 
misiunea însărcinată cu culegerea taxelor 
prin raportorul său a spus, că membrii 
noi nu s’au înscris, er del a membrii vechi 
au incurs taxe forte puține. Comisiunea 
socotelilor prin raportorul său spune, că 
■socotâla anului trecut s’a aflat în bună or
dine.

Comisiunea pentru studiarea propune
rilor prin raportorul seu G. Brătean a ară
tat, că : I. Petru Iile învăț. în Trip, consi
derând, că deși preoții sunt recercațl prin 
Ven. Consistoriu, ca în totă săptămâna două 
dre să catechiseze în școlă la elevi, acesta 
domnii preoți și directori tot nu o fac; 
spuue ca să se ceră în privința acesta în- 
trevenirea veneratului Consistor, ca preoții 
să-și facă datorința.

II. Considerând, că cei mai mulțl 
domni preoți nu comunică circularele refe- 
ritore la școlă cu învățătorii, ca acele să 
flă introduse în protocolul școlei și din 
aceste se nasc neînțelegeri; același pro
pune, ca și în privința acâsta să se recerce 
Ven. Consistoriu, ca să îndrume pe proto
popi, er aceștia la rondul lor pe preoți ca 
să comunice circularele privitore la școle 
și învețăment și cu învățătorii și spre con
trol să-și scrie și învățătorul numele ară
tând, că a luat ordinațiunea spre sciință.

III. G. Brătean propune, ca comitetul 
central să se pună în contact cu alte Reu
niuni din vecinătate în privința înființărei 
unui convict în Baia mare pentru copii, 
cari umblă la școlă.

IV. Petru P&p propune, ca Reuniunea 
să facă un proiect de statute pentru o aso- 
ciațiune de înmormântare a membrilor Reu- 
niunei. Și acestă propunere se primesce și 
cu ducerea îndeplinire se însărcinâză comi
tetul central.

In urmă s’a cetit disertațiunea : „Poe- 
sia română în Țăra Oașului" ca espresiune 
religiosă morală a sentințelor poporului. 
Acâsta s’a cetit prin G. Brătean v.-preșe- 
dintele Reuniunei a fost premiată cu un 
galben prin președintele Reuniunei.

In fine președintele a închis adunarea 
prin o vorbire, esprimând speranța, că pe 
viitor în Șomcuta mare vom participa mai 
mulțl. Arg.

Necrolog. Jalnicii: Poliosenia I. So- 
tir mamă, Alexandrina, Sofia și Maria su
rori, Stefan și George frați, Miltiadi M. 
PopovicI și Anton Popoviol ouconațl, mă
tușe, nepdte, nepoți, strănepoți, veri și ve- 

rișâre cu profundă durere vă fao cunoscut 
perderea prea iubitului lor Ioan I. Sotir 
înoetat din viață în etate.de 38 ani și vă 
rdgă să binevoiți a asista la ceremonia fu
nebră, care va avă loc Sâmbătă 23 Sept, 
o. orele 3y2 p. m. la Capela cimitirului 
Bellu. BncurescI 1900.

— Ian Bala, absolvent al gimna- 
siului din Beiuș, după suferințe a răpo
sat în 26 st. n. și s’a înmormântat în 
Vașad din Bihor. Fiă-i țărîna ușoră!

ECONOMIA.

Producțiunea de semințe de lucernă. 
In țera nbstră achstă plantă s’ar pu
tea cultiva cu mare succes și pen
tru producțiunea de semințe. Spre 
acest scop e bine ee se albgă lanu
rile mai vechi de lucernă, menite a 
fi c^upă aceea arate, căci prin acestă 
producțiune tufele de lucernă slăbesc 
mult și pier. Pentru semeață este 
mai potrivită recolta a doua de lu
cernă și, când se cbce, ceea-ce se 
cunbsce pe colbrea brună-închisa a 
fructului, lucerna ee cosesce, lăsân- 
du-se în lan pănă ce se usucă, apoi 
se treeră și se curăță. In mic, tree- 
ratul se face mai bine eu îmblăciul, 
er curățitul prin veuturare și ciu- 
ruire. In mare, se treeră cu mașina 
și se curăță cu mașini speciale. Un 
hectar de lucernă produce 500-—800 
klgr. de sămânță, care are tot-dâuna 
preț bun din causă, că este căutată 
din țările muntose și nordice, ca El
veția și Germania, ce cultivă lucernă 
pentru furagiu, dâr nu o pot cultiva 
din causa climei pentru eemență, 
astfel, că ar putea deveni un impor
tant articol de export pentru Ro
mânia, al cărui sol și a cărei climă 
se potrivesce fârte bine pentru cul
tura seminței de lucernă. In present 
țerile amintite importeză cantități 
mari de lucernă diu Francia de sud 
(Provence), Italia și Ungaria.

Cuscuta. Cel mai mare dușman 
al câmpurilor de lucernă este cuscuta 
(numită și rîia), care este o plantă 
parasitară, ce înfășâră lugerii vercp. 
ai lucernei cu firele sale subțiri vere}!- 
gălbue. Acest părăsit petruncjend în 
planta atacată se hrănesce cu seva 
(sucul) ei, o înăbușe și în cele din 
urmă o omoră.

Cuscuta ivită într’un lan de lu
cernă cu greu se pâre stîrpi. Obser- 
vându-se la început focare de infec- 
tațiă cu cuscută, acestea trebue nu
mai decât arse cu pae și după aceea 
săpate seu arate cât se pâte de adenc. 
Nici așa înse nu e sigur, că acest 
părăsit nu se va ivi din nou în alt loc.

Cuscuta de regulă vine în cul
tură fdrte ușor chiar la semănarea 

lucernei, căci sămânța de cuscută 
semenă cu cea de lucernă, numai că 
e ceva mai mică. Pentru a ne feri 
de acâstă plantă parasitară, este dâr 
bine ca se alegem Bemânța de lu
cernă cu cea mai mare îngrijire, și 
decă a fost recoltată dintr’un lan 
fie cât de puțin iniectat, înainte de 
a o semăna trebue curățită cu o 
mașină anume construită pentru sco
pul acesta. Când cumpărăm semânță 
de lucernă din comerciG, trebue se 
o luăm numai dela comerciant! cn- 
noseuți bine noile, căci în timpul din 
urmă ea se pote falsifica cu fel de 
fel de alte semințe și cu corpuri 
streine.

Afară de acesta cumpărarea tre- 
bue făcută numai pe garanțiă, der 
chiar și în acest cas înainte de se
mănat trebue se se trimită o probă 
spre anaiisă unei stațiuni agrono
mice. Printr’o simplă anaiisă se pot 
evita pagube necalculabile, și numai 
prin ea se pote constata valârea 
culturală a seminței: decă este cu
rată și nefalsificată.

Semenatul lucernei. La un hectar 
se sâmeuă 25—30 klgr. de semeață 
de lucerna, sâu decă sămânța nu 
este de cea mai bună calitate, ceea- 
ce se pâte esamina printr’o probă 
de încolțire, se pune ceva mai mult. 
Regula este se se semene cât de 
des, căci lucerna rară ușor pâte fi 
înăpădită de ierburi și buruieni, care 
de o parte îi strică, de altă parte 
Bcade calitatea furagiului obținut.

Semănatul, în clima nâstră, tre
bue făcut cât de timpuriu, îndată ce 
nu mai este temă de înghețuri și 
nici decum prea târcțiu, pentru că 
căldurile găsind lucerna abia răsă
rită, ea pâte suferi de secetă și de 
insecte. Timpul semănatului bc ho- 
tăreece după climă și localitate; în 
țâra nostră va fi bine a o sămăna 
în decursul Junei Martie, pe timp 
nu. prea umed și căldicel. Gând însă 
condițiuuile de umiditate în pământ 
și atmosferă tunt favorabile, se pâte 
semăna lucerna și mai târcțiu pănă 
la începutul lui Maiu. In regiuni 
însă cu primăvara mai secetâsă, este 
mai bine se se semene tâmna. Se 
mănatul se pâte face cu mașina 
obicinuită de semănat în rânduri. 
De preferință însă se va sămăna prin 
împrăștiere, fie cu mâna, fie cu 
mașina.

Când se semăna cu mâna este 
bine a amesteca sămânța cu aceiași 
cantitate de nisip mărunt și uscat 
pentru a pute obține o împrăștiere 
mai uniformă. In rânduri se semenă 
lucerna la distanță de aprâpe 11 cm.

Cultura lucernei. Locul destinat 
pentru a fi sămănat cu lucernă, tre

bue să fie curat, fără buruieni și de 
aceea se dă preferință locurilor, cari 
în anul premergător au fost culti
vate cu plante prășitore (porumb, 
sfeclă, tutun etc.). Tâmna după re
coltarea acestora, locul trebue arat 
cât se pâte de adenc. Primăvara se 
ară din nou, se grapă și se nierun- 
țesce bine și apoi se semănă, gră- 
pându-se apoi din nou cu grape de 
mărăcini seu se tăvălugesce numai 
cu un tăvălug inelat. Peste lucernă 
este bine să se semene o plantă pro
tectore (grâu, orz, o văs sâu borceag), 
care scutesc lucerna tîneră de vân
turi și de secetă. Planta protectore 
trebue cosită de timpuriii, căci de
venind prea mare opresce aerul și 
lumina de a pătrunde la lucernă și 
o pâte vătăma.

După esperiențele făcute la noi 
în țâră, lucerna se mai pâte semăna 
cu succes primăvara într’o tarla de 
grâu de tomnă. Indată-ce nu mai 
sunt de temut înghețuri se semănă 
lucerna în grâu și pe urmă se gra- 
pâză cu o grapă de mărăcini seu de 
fier, și dâoă e posibil să se tăvăiu- 
gâscă în urmă. Mulțl ar fi înclinați 
a crede, că prin acâstă grăpare s’ar 
putea smulge și strica grâul. Inse 
esperiența a dovedit, că grâul chiar 
folosesce din acâstă grăpătură, și de 
aceea o recomandăm tuturor spre 
încercare.

Urmând timp favorabil, după 
cosirea plantei protectore lucerna 
se va desvolta repede și pote da 
chiar în acel an o recoltă. Este însă 
de recomandat, ca în anul cel diu- 
tâiu lucerna, dâcă nu se pâte cosi, 
să nu fie păscută cu vitele, și este 
cu totul oprit se fie păscută cu oile. 
In fie-care primăvară, după aceea, 
este bine, ca câmpuiile de lucernă 
să fie grăpate înainte de a începe 
vegetația, cu grapă obicinuită seu 
mai bine cu grapa de fânațe. Cu 
acest prilegiu se mai pâte arunca 
câte nițică sămânță prin mușurâiele 
de cârtițe și de furnici și prin go- 
liștl. In chipul acesta mușchiul și 
iârba se vor distruge, lucerna va ră
mână curată, se va împiedeca rărirea 
și se va obține mai mulțl ani d’a- 
rândul recolte tot atât de bogate' ca 
și în anii dintâiu.

Grăpatul se recomandă nu nu
mai primăvara, ci chiar după fie-care 
recoltă, căci prin grăpat se distrug 
plantele străine și se afâneză nițel 
locul, ceea-ce este fârte priincios 
lucernei.

In fine mai amintim, că nu este 
bine a se semăna lucernă în grădini 
și livecțl cu pomi, căci rădăcinile ei 
lungi și adânci strică pomilor.

împreună. — Ursita lor le este să se des
partă, oând vor fi mai fericiți în viață. 
Cum acesta-i momentul suprem, lucrul este 
destul de lămurit11.

— „Bine, Domne, der nu e nici un 
chip de scăpare?"

— „Ba da, Petre, dâr fârte greu".
— „Și, anume, cum?4
— „De se va găsi cine-va, ca să-șl 

jertfâscă din viață pentru ea, luorul se va 
schimba".

Atât a <fis) aP°i tăcut ș’a aruncat 
privirea aiurea in zare.

Sf. Petru, îndurerat de cuvintele Dom
nului, căuta să iscodâsoă în mintea lui vre
un mijloc, prin care să potă înlătura răul.

Domnul Christos, gâcindu-i gândul se 
întorce cătră el grăindu-i; „ Cam greu, 
Petre, ceea-ce vreai tu, totuși...“ și ârășl 
a tăcut.

Mergând gânditori, unul lângă altul, 
nu departe în calea lor, dăresc pe un bă
trân moșnâg, ce abia se tîră sprijinindu-șl 
îbătrânețele în toiag. — Nu pășia mult bă
trânul înainte, că deîndată-1 vedeai oprin- 
■du-se și, ridicând privirea cătră ceriti, fă- 
-cea semnul crucei.

— „Petre, dioe Domnul Christos, oercă 
și vetjl de ți-se prinde ceea-oe ’ți puseseși 
în gând: cred că-i bine venită întâmplarea 
acâsta. — „Bătrânul mai are înoă de trăit".

Zîmbi, Petru, de duhul Domnului și, 
pășind cătră moșneag, îi grăi cu blândețe:

— „Moșule, vrei să-mi spui și mie de 
câți ani ești?11

— „Nu sciîi, fătul meu, oăcl nu mă 
mai ajută mintea11.

Se vede trâba însă, că Dumne4eu șl-a 
uitat de mine pe lumea asta11.

— „Moșule, dâcă ți-așl spune, că ai 
sS mori în curând, oe ai d ie?"

— „Ași mulțămi Sfântului, că nu m’a 
dat uitării?11

— „Der dâoă ți-așl spune, că mai ai 
încă de trăit?11

— „La ce bun, când nu mai pot fi 
de nici un sprijin ?*

— „Uite, ai trăit o viață de om păn’ 
acum; ți-ar fi da. ajuns atât?"

— „Ba mă mir cum am dus’o și 
pănă aoi I...“

— „Și tot mai ai sS trăiescl încă pe 
jumătate cât ai trăit...".

— „Grea osândă!"...

— „Așa că-i grea povara vieței?"
— „Da, numai când nu te mai ajută 

puterile. — Pentru mine, drept ai vorbit; 
privesce-mă încă și vei grăi și mai bine".

— „Ei!... așa e, moșule, când te 
ajung după urmă bătrânețele cu tdte nea
junsurile lor: ia spune-mi însă, ce-ai laoe 
să mai fii odată tînăr, bunădră ca tinerii 
ăia, ce trecură pe aici?"

Bătrânul tresări ca și când s’er fi ru
șinat de vorbele aucfite; cerea să se ridice 
spre-a privi pe cel ce-i vorbea așa, der 
nu putu.

— „De ce să ne mai amhrîm flilele, 
începu bătrânul, la vreme de bătrânețe cu 
lucruri ce nu putem folosi ? Apoi, la ce să 
poftim ceea-ce nu stă, decât în puterea lui 
Dumne4eu?“

— „Dâr e mai bine așa?"
— „Așa, cel puțin, s’a cam isprăvit 

numărul pașilor ce mai am de făcut pănă 
cătră obștesoul sfîrșit, de-ar fi s’o iau dela 
început, ar fi să trăesc din nou o viață 
trăită, pe care n’o mai doresc".

— „Cum văd eu și puținul cât mai 
ai ți-se pare mult?

— „Da, mult pentru oât am dus’o?11

— „Cât ai putâ să te ușure4l de lesne 
numai dâcă ai vrea!... VădușI tînăra pă- 
reohiă de adineaori? Ei bine, mirâsa nu 
va mai avâ decât trei câsurl de viață, e 
tînără, frumosă, și ar fi cel mai mare pă
cat pe lume să-și părăsâscă așa de vreme 
tot ce-a avut mai scump aici între noi și 
tocmai când se credea mai fericită.

Dăruesoe-i deci, restul 4d0l°r tal0 • 
tu, bătrâne, vei muri în pace, cu sufletul 
ușurat c’ai săvârșit cel mai mare bine; ea 
va trăi în pace cu ce-i ce-o înconjoră, lău
dând numele Domnului".

Bătrânul, fără a sci cu cine vorbesce, 
privi lung pe Sf. Petru, apoi, ridicând mâna 
cu două degete întinse în sus, grăi: „Viața 
atât cât ni-i dată s’o trăim. Nici odată nu-i 
bine să faci contra voinței lui Dumne4eu; 
oum am dus’o pănă acum, voiti duce-o și 
de acum înainte. Pentru mine îi tot una 
a4l, când sciu ce mă aștâptă, pentru ea nu 
va fi la fel, de-i voiii dărui anii mei.

Si cine ar putea spune, care va fi 
partea lor?

Pomul uscat ori câte geruri l’ar bate 
nu mai simte nimic, pentru o smicea e de 
ajuns o brumuliță ca să-i plece capul. Nu

etate.de
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In ce păment trebue pus grâul.*)

*) D-l G. G. Dat&iJcscu, directorul re
vistei economice „Gazeta Săteanului“ (din 
BucurescI), și proprietarul marii economii 
de model dela Slobozia-Galbenu (județul 
Rîmnicui-Sărat), care însuși face an de an 
cele mai felurite încercări în cultivarea tot 
mai bună, tot mai cuminte a bucatelor, dă 
în numărul mai nou al foii sale, economi
lor privitor la cultivarea grâului, la alege
rea și potrivirea locului de grâu, povețele 
de mai sus. („Bun. Econ.44 a schimbat ter
menii neînțeleșl poporului, traducendu-i în 
limbagiul curat poporal).

Nicl-odată nu trebue să cultivăm 
grâu în pământuri nisipose, pietrose, cli- 
sose, prea primejduite de eșirea de ape, 
prea din cale afară pline de pir, său cari 
prea au sărăcit de azot și de acid fosforic, 
prin culturi continue de cereale (bucate), 
fără a îngrășa, a odihni său măcar a schimba 
culturile (felurile de bucate.)

Să nu sămănăm în același an grâu 
după sfecle, căci pănă se scot sfeclele s’a 
dus vremea semănatului de grâu și nu 
avem de fel dobândă de bunătatea și cură
țenia locului.

După cartofi timpurii, grâul se găsesce 
în un loc curat și odihnit, căci cartoful nu 
ia din păment decât potasă din care nu-i 
trebue multă grâului.

In porumbiștl (cucuruziștl) timpurii, 
unde am putut sămena chiar în a doua 
jumătate a lunei Septemvre, eu n’am avut 
nicl-odată rode de cele mai bogate, cu totă 
înmărunțirea și curățenia locului. E că po- 
rînnbnl (cucuruzul) ce se cultivă pentru 
bobe, sorbe din păment atâta acid fosforic 
și azot, încât grâul va duce lipsă de aceste 
materii, ce-i trebuosc și lui. Dăcă se în- 
târcliă culesul, tăiatul ciocanilor, și aratul, 
gră patul și semănatul nu. mai e cu putință 
în Septemvre, e socotelii greșită a se se
măna hi același an grâu seu chiar s-'cară.

In locuri pnse cu fasole, ce se culege 
în August seu începutul lui Septemvre, 
grâul reușesce de minune.

In ogore sterpe făcute în Maiu—Iu
nie, arate din nou între sfintele Marii, grâul 
pote da rode de cele mai mari. Mai vârtos 
decă în anul de mai nainte locul fusese 
ocupat cu sfecle, porumb și alte plante de 
prășit (de săpat.)

In locuri tari, sălbătăcite (pârlogite) 
și chiar în fenațe și imașe semănate, nu 
se pote pune grâu, decă pământul n’a fost 
bine „prăjit44 de sore după întâia arătură, 
er rădăcinele de pir și alte ierburi vivace, 
nu s'au uscat și nu s’au scos cu grapele.

E bine a se ara, er în August, spre 
a răsări ierburile, pe cari grapa seu culti- 
vătorele, ce precedă sămănatul la începutul 
lunei Septemvre, să le zdrobescă.

In astfel de păment, așa de bogat în 
azot, grâul pote da rode mari.

In răpițiștl, cari au fost puse în pă
mânturi rodnice, grâul se face bun mai 
ales pentru-că: se păte ogorî timpuriu în 

Iunie și rapița e o plantă ce năbușesce 
ierburile stricătore.

In mălăiștl, părîngiștl și alte plante 
de nutreț anuale grâul isbutesce, dăcă aces
tea s’au cules timpuriu și pământul nu e 
secătuit.

In foste porumbiștl, unde s’a sămănat 
la a doua prășire colza, care s’a ÎDgropat 
tomna prin o arătură adâncă, pentru a 
avea prin asta cea mai ieftină gunoire verde 
ăr primăvara viitore s’a arat și s’a pus 
vr’o plantă de primăvară, ca orzoica, ovă- 
sul, meiul, parângul: pote urma cu mare 
isbândă îndată grâul, căruia ’i-s’a dat o 
întâia arătură în Iulie și a doua în a doua 
jumătate a lui August său începutul lui 
Septemvre.

In orl-ce fel de pământ de grâu, chiar 
săcătuit de culturi repetate de bucate, poți 
avea cele mai mari recolte de grâu, dăcă 
s’a gunoit bine, și locul grâului a urmat 
după porumb, care nu cade (ca grâul) de 
se pune în primul an al gunoirei.

In bătăturiștl, său suhate de oi, porci, 
vaci, b >i, cai, de cel puțin un an, poți nă
dăjdui rode bune de le spargi repede la 
cea dintâiti ploiă și le ari a doua-oră în 
August, pănă la 15 Septemvre.

Orl-ce plugar îșl va putea lesne ren- 
dui locul pentru grâu în asolamentele de 
mai sus, și precum creerul omuiui ajunge 
un timp când nu mai pole produce nimic 
de sorti de nu-i dai odihnă său variațiă, 
tot astfel și grâul pus după grâu nu va da 
rode bune, și va sfîrși prin a secătui pen
tru multă vreme pământul, er ceva da, va 
fi murdar și expus insectelor și ciupercelor 
stricătore.

Mai e o cultură, numită „năvălocă44, 
pe care o mai fac unii prin Moldova, de 
sigur pentru-că s’o fi audit dela vre-un stră
moș, că în unii ani deosebit de.. . azotoșl, 
adecă când a plouat și nins mult, s’a făcut 
grâu bun.

Acest fel de lucrare ce ne aduce 
aminte de timpurile când se cultiva grâul 
asvîrlindu-1 pe loc și se astupa prin o crangă 
legată de coda unui cal, stă și adl în a se 
asvîrli cu mâna grâul după-ce se culege 
porumbul, și a-1 astupa cu grapele cu dinți 
de fer. Pusul grâului cu sapa, la câmp 
unde se pote ara, prin porumb, e asemenea 
un lucru slab.

Cu tote acestea, eu am cercat și acestă 
cultură sălbatecă și o găsesc ... mai bună 
ca pusul grâului prea târdiu prin Octomvre 
— Noemvre, când gerul găsesce pământul 
neaședat, lucru ce nu-i place de fel grâului, 
er bietele firicele tinere nu pot trece as
prele și schimbăciosele nostre ierni fără a 
fi tare rărite și slăbite, și le apucă prim.ă- 
verile cele secetose neînfrățite, neumbrite, 
bolnave, puțin desvoltate și culegem mai 
multe bălării și spice mici cu puține bobe 
în ele.

Pentru a sfîrși, void stărui asupra 
sfîrșiturilor dobândite în câmpiile Țării, 
unde adăposturi firescl seu înadins făcute 

împotriva crivățului și austrului, care e 
mai sărăcitor și ca seceta, au scăpat în 
anii prea răi ca 1899 atâtea holde, ăr în 
anii obiclnuițl au făcut ca roda și bunăta
tea grâului să fie și pentru cei mai nepă
sători așa de bătătore la ochi.

Deci plantați-vii șiruri de arbori despre 
Austru la câmp, cum de atâta vreme vedeți, 
de cum treceți granița, că se face în alte țări!

In numărul viitor void spune: cât, 
când și cum trebue sămănat grâul și cred, 
că mulțl din cetitorii „Gazetei Săteanului14 
vor lua în sâmă povețele mele, luate nu 
din cărți și din număratele notițe ce am 
din visitarea atâtor culturi din alte țări, 
ci din tot ce am putut învăța prin încer
cări urmate în cei 17 ani de când fac în- 
su-ml plugăriă.

Ouwmte mțellegste.
— Nu perdeți timpul, căci el 

este materia din care constă vieța.
— Mai multe musce se prind 

cu miere, decât cu oțet. (Proverb 
italian).

— Nu cbinuiți animalele, ele 
simt durerile ca și voi.

— Munca încordată și necon
tenită produce slăbirea și tîmpirea 
spiritului. Ea trebue urmată de odihnă 
și recreațiune; atunci se întăresce 
și reîntineresce corpul și spiritul. 
(Seneca).

— Recunoscința este o fibre, 
care cresce numai în inimile mari.

— Lenea moleșesce pe om.
— Cu cât lupta este mai în

verșunată, cu atât învingerea este 
mai mare.

— Deprinde-te a suferi fără a 
te plânge cuiva.

— Inima, nu judecata lumii, 
onoreză pe om.

— Tinereța e ca un copac mic 
și fraged; cele mai slabe venturi 
sunt furtune pentru el. (V. Alexandri.)

— Modul adevărat de a fi în
șelat, este a te crede mai înțelept 
ca alții.

— Ajută de-aprbpelui când este 
în lipsă și primejdiă. învață înse 
cum îi poți ajuta, căci fără a sci 
cum, poți de multe-orl se-i aduci mai 
mult rău ca bine.

— E mai bine a suferi pentru 
adevăr, decât a fi răsplătit pentru 
minciună.

— Minciuna este mama înșelă
toriilor.

O cursă.
Florinca era cea mai frumosă fată diD 

tot satul și jur. De aoeea tuturor feciorilor 
le lăsa gura apă după Florinoa și cercau 
care de oare să-i câștige favorul și să o ia 
de nevastă. Florinca însă— fata naibii —se pă
rea, că niol prin gând du-î vine măritișul. Când 
însă văcju, că nu mai are pace de mulțimea 
de pețitori, âr părinții mereu o îndemnau 
să-și alâgă pe uduI din feciorii mai ou stare 
din sat, se hotărî Florinca și la pasul acesta.

Fiind-oă însă inima ei nu făcuse ale
gere între feciori, ea dise și se legă, că pe 
aoela îl va lua de bărbat, care va întrece-o 
ou fuga. Că era sprmtenă Florincs și ușoră 
ca o căprioră. Er cei ce vor fi învinși de 
densa să stea o di legați la portița casei 
lor, drept pedepsă.

Veniau acum feciorii, oarl rîvneau la 
Florinca, dâr să o întrâcă vr’unul cu fuga 
ba ! Toți rămâneau departe îndărătul ei, 
er leicidra dela portița Floriucbi nu era 
golă mai nici într’o (fi.

Dela o vreme se răriră pețitorii. In- 
tr’una din dile âtă că vine George al Stoichii . 
din capul satului si se îmbie și el ca 
pețitor. Totă lumea soia, că George e 
om sărac, oă trăesoe din lucrul manilor lui, 
dr de fugit nimeni nu l’a vădut vr’odată 
fugind.

Ei, dâr fiind-că așa a fost promis, 
Florinca se apucă la fugă și ou George. 
Acesta se pregătise de cu vreme și luase 
cu sine cele trebuinciose. Abia ce porniseră 
la fugă, George rămase îndărătul Florinehi. 
Atunci el arunca înaintea ei o cunună de 
flori. Fata se plecă, o lua de jos și o puse 
pe cap, apoi se privi în apa din apropiere 
oa să vadă cât de bine-i șede. Iutr’aceea 
G'-orge o apucase ÎDainte.

Ei, fecior de lele ce ești, stai oă țio-i 
arăta eu — strigă Florinoa și luând’o la 
pioior în curând ajunse pe George și-i rase 
o palmă, apoi o luâ înainte. George, ori 
oât se silea, totuși rămânea tot mai departe 
înapoi, atunci aruncă înaintea fetei un brâu 
frumos. Ea se plecă, îl luâ și-l încinse pri- 
vindu-se și din dreptă și din stânga să vadă 
oât de minunat îi șede breul acela.

Intr’aoeea George apucase binișor îna
inte și se apropia de țintă, când vădu, că 
fata vine iute oa vântul și cât ai bate în 
palme îl va îutrece și ei va rămână de 
rușine.

Atunol folosi ultimul mijloc, oe-i mai 
rămăsese, și câod fata numai doi pași în 
urma Iui, el aruncă jos un los al loteriei 
casei naționale, îșl adună tdte puterile și 
fugi mai departe.

Fata vă(jend hârtia fu apucată de ou- 
riositatea propriă femeilor, se pleca jos și ri
dică losul să vadă ce e ? Oetesoe că prețul 
losului e o coronă.

Ce lucru de nimic cugetă îu siue. Când 
însă ceti, că se pote câștiga cu el 10,000 
coroue, sări îu sus de bucuriă. Intr’aceea 
George sosi la țintă și ast-fel esi învingător.

Mișelule 1 — îi strigă Florinca — ai 
crecjut să mă înșeli, dâr nu-mi pare rău, 
că te văd om cuminte și mă bucur, oă drept, 
zestre vom câștiga 10,000 corone în lote
ria casei naționale din Sibiiu. De aceea 
vom face nunta numai după tragerea la 
sorți.

G. I. c. n.

căuta să iei ceea-ce nu poți da; să lăsăm 
fie-căruia ceea-ce ’i s’a dat!....

Ș’apoi de ce atâtea boacete și fră
mântări când a bătut cel din urmă ceas 
din viață? He... se dice o vorbă din bă
trâni, că ori de câte-orl un nou născut ve- 
nia pe lume, era primit cu mare durere; 
er când muria, era petrecut cu mare alâiQ 
d-i bucuriă. Ei plângeau când se născea, 
pentru-că întră în lumea durerilor; petre
ceau la morte-i, căci atunci era ferit de 
orl-ce nevoiă, mergând în sînul Domnului!“ 
Si porni înainte.

Pătruns de ouvintele bătrânului, Sf. 
Petru merge la Domnul Christos de-i isto- 
risesee totul.

— „Sciam mai dinainte, că are să fie 
așa, răspunse Domnul; am voit numai să 
fac o încercare14.

— „Și acum totu-i sfîrșit, Ddmne?44
— „încă nu, Petre; găsesce de grabă, 

pănă mai e vreme de i spune „sâ crâdă, căci 
numai credința îl va mântui! Eu void ră

mână aci spre a mă ruga Tatălui meu din 
ceriurl14.

*
„Pe un pat alb ca un lințoliu, încon

jurată de tdte părțile cu floricelele câm
pului, cu fața în florea tinereței, învăluită 
de-al morții giulgiu rece; întinsă stet^a-fe- 
ciora. La cap îi ardea aprinsă o candelă, 
în mâni o faclă de cea mai curată câră; 
la piciore, în spasmul celor mai durerbse 
chinuri, mirele implora mila oeriului.

De-oparte, bătrânii părinți cu perii lor 
albi, îngenunchiațl eătră al sdrelui răsărit 
sfânt, cu privirile seci de plâns, se rugau 
pentru toiagul bătrânețelor lor. Alături cu 
ei, întregul convoiti de nuntă, devenit con- 
voiîî de jale, plângea plânsul tuturora.

Era aprope ca ultima bătaiă de ceas 
să-și dea sfîrșitul, când sosi Sf. Petru. Pri- 
veliscea ce se întindea înainte-i îl înfiora. 
Nici atunci, când a aucfit cântecul cocoșu
lui, după cuvântul Domnului, nu a simțit 
durere mai mare ca aci.

Prin dând inimă, pășesee cătră cei de 
față grăindu-le blând: „O, voi toți!... Pe 
cât inima v’a săltat de bucuriă la răsăritul 
unui sore frumos și senin, tot pe atât nu 
trebue să vă înspăimântați vedendu-1 apu- 
nând roșiu ca focul în nori de furtună.

Este o lege în lumea asta, mai pe sus 
de tote, care ne cârmuesce și pe care nu o 
pdte schimba decât oel de sus.

Acdsta-i legea Dumnedeirei!... Ple- 
cați-vă cu smerenia capetele vostre înain
tea ei; înălțațl cu credință sufletele vostre 
cătră cel-ce ne-a dat’o : nici unei viețuitore 
nu-i e dat se scie puterea și mărirea ei!“...

Isbucnind într’un hohot de plâns, cu 
jale se ridica mirele : „Domne, Dumnezeule, 
tu ce bun și milostiv ne-ai dat viața de 
trăit și ca un A-tot-putinte ne-o poți lua 
când vrei!

Pe tine te rog, Părinte, numai lungi 
agonia unei vieți al cărei rost îl tai acum; 
fă bareml ca amândoi odată, să fim duși 
la locul de odihnă veclnieă!...“.

O lumină puternică se deschise dina
intea ochilor tuturor.

Dintr’un stol de racje argintii s’aucfi 
un glas ceresc: „Eu sunt cel ce viu în nu
mele Domnului; lăudațl și preamăriți nu
mele lui!“ ...

Toți cei de față repetară de trei-orl 
într’un glas:

„Ție închinându-ne, Domne; în nu
mele Tatălui ș’al Fiului ș’al Sft. Spirit!44...

Dobă-4ecl de ani mai târcjiti, pe dru
mul des bătut eătră cimiter, se vedea o 
mulțime nenumărată de lume, conducând 
pe cei doi fericiți, că-șl sfîrșise în pace 
restul (filelor lor.

De atunol se dice, că ori de oâte-orî 
doi soți mor în același timp său la inter
vale apropiate, (filele unuia au fost împăr
țite cu ale celuilalt.

(Ap. Naț.“) <3. I. Redescu.

Nu numai la noi 
se întrebuințeză Apa amară „Franeise Iosif“ mai mult, ci și în comerciul universal cuprinde un loc însem

nat. La cumpărare să se ceră anume „Apa amară Franeise
Iosif44, de-ore-ce ape cu mult mai inferiore se află în comer-
ciu cu aceleași etichete, așa, că ușor se pdte omul înșela.
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SW*  Domnii abonenți, cari încă 
nu și-au reînoit abonamentul, să 
binevoiăscă a-1 reînoi neamânat 
ca să nu li-se întrerupă regulata 
espedare a diarului.

Administrațiunea
..Gazetei Transilvaniei44

Asociațiunea pentru lit. și cult popo
rului român.

Loteria „Cases Naționale".
(Museul național al Românilor din Transilvania.)

1 câștig principal în valore de 10,000 
corone.

1 oâștig prinoipal în valore de 3,000 
cordne.

3 câștiguri principale în valore de câte 
1000 corone etc. etc. eto.

La olaltă 219 câștiguri în valore to
tală de 25,000 corone.

Tragerea la sorți se va face ire
vocabil la 20 Octomvrie 1900 st. n.

1 bilet de loterie 1 coronă.
Bilete de loterie se pot comanda ou 

mandat postai la Biroul Asociațiunei în Si- 
biiu (Nagyszebân), Strada morii Nr. 8.

Pentru România: Deposit general la 
G. Steriu & Gie., BuourescI, strada Lips
cani 19.

Oalendaru.1 s^ptdmânei.
SEPTENVRE. are 30 dile. RAPCIUNE.

Pilele Călend. Iul v. Călend. Greg.

Dum. 24 Sânt. m. Tecla 7 Iustin Aug.
Luni 25 C. m. Eufrosina 8 Brigita
Marți 26 f S. Ion Evang. 9 Dionisiu
Mere. 27 S. m. Calistru 10 Gedeon
Joi. 28 C. păr Charist. 11 Emilian
Viner 29 C. p. Ciriac 12 Maximilian
Sâni. 30 M. Gregoriu 13 Eduard

Caarsul pieței Sb’kS^ow.
Din 6 Octomvre n. 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump.
Napoleond’orl. Cump.
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump.
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/n

19.04 Vend.
18.08 Vend.
19.26 Vend.
11.30 Vend. 

127.— Vend.
58.50 Vend.
10.72 Vend.

100.— Vend.

19.08
18.90
19.30
11.40

101.-

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 5 Octomvrie. 1900.

Nlgsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. | fii.

1 H. L‘ Grâul cel mai frumos 12
L

Grâu mijlociu . . . 11 60
71 Grâu mai slab . . . 11 20

Grâu amestecat , . 9 20
Săcară frumosă. . . 7 40

n Săcară mijlocia. . . 7 —
Orz frumos .... 7 40

n Orz mijlociu. . . . 7 —
fț Ovăs frumos. . . . 5 20
V Ovăs mijlociu . . . 4 80
n Cucuruz ................... 9 40
n Mălaiu (meii!) . . . 8 20
A Mazăre........................ 17 60

Linte........................ 22 40
71 Fasole........................ 11 40
n Sămânță de in . . . 21 —

Sămânță de cânepă . 9 20
Cartofi........................ 1 70

71 Măzăriche................... — —
1 kilă Carne de" vită . . . — 88

Carne de porc . . . — 96
71 Carne de berbece. . — 64

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

Târgul de rîmători din Steinbrucli.
Starea rî mă torilor a fost la 3 

Octob. n. de 38,360 capete, la 4 Oct. au 
intrat 147 capete și au eșit 702 capete, 
rămânând la 5 Octob. n. un număr de 
37,805 capete.

Proprietar: Dr. Auro!
Redactor responsabil: Grsgo’-io

nr.

Prima. căraățarie română.

1100.2-5

Prima cărnățărie română în Brașov.
a. C. miam mutat Fră

ții ea din Strada

Di VUIA
eîntors din. Băile Herculane și-a reluat 
practica medicală în Arad, Strada Șina 1/b.

Filial

Vinde, în condiții favora
bile, casa cu 
de „pe Tocile" nr.

1111.1—4.

D
1107 1—3.

EJTJN Hache, pastele 
w s cu carne, â S cr. 

JFăisaișore cu icre, Sar- 

dâne9 Șuncă etc. ă er> 

COFETERIA SEIDEL.

Schimbare de local.
Aduc la cunoscința on. public 

din oraș și jur, că dela 1 Ocfom- 
bre 
wâlsa în casa
Hîrscher nr. 22

Cu tdtă stima

Josef Schul.

Subsemnatul are ondre a aduce la cunoscința onor, 
public, că deia I Octomvre st. n. voi deschide sub firma

o prăvălie de carne și cărnățăne 
îs» Strada Oirscher sub podul BătușiBor, 

unde se va află în tot timpul și p6te servi onor, public și 
clientelei sale cu tot feliul de carne Și Cărnățărîi prbspete 
de prima calitate, precum: Salam, unsdre topită de porc, 
slănina pârlită, afumată și neafumată, șunculițe mici și mari, 
șuncă fiertă, cărnațT cu hrean, limbi afumate precum și tot 
felul de cărnațT reci și pentru fript, forte bine pregătiți.

prețui-âle cele mai moderate.
Comandele voi esecuta prompt și espedez pachete cu 

posta ori

Sper 
începător

și unde.
Prețuri curente la cerere trimit gratis.

că onor, public Brașovean și strein, ca prim 
român, mi-va da sprijinul cuvenit,

cu totă stima

Bumâtru î'ăpățină,
măcelar și fabricant de cămătărie.

...SE

*

1
1105.1—3

V

0 •n»

o
0

7 de Tib. Bred'cianu, 
cântat cu ocasia balului Soc. aoad. 

„România Jună“ din Viena a. c.

De căpătat la Librăriile:
CIURCU-Brașov, KRAFFT-Sibiiu, 

ȚERAN-Oravița
—= Prețul 8 cor. 40 iii. =- 0

—'■ -?r>a '*' ’' '-i" - ■> <> îh

Sdmmiiare de local
Subscrisul aduc la cunoș

tința On. Clientele, că mi-am 
strămutat locuința din Bra- 
șovul-vechiu în Cetate, Str. 
Orfanilor Nr. 4.

Nicolae Balea, 
pantofur.

Mutare ie local
Am ondrea a aduce la cunos- 

cința Onor, public, că mi-am mutat 

Atelierul de croitorie 
din Strada Vâmei nr. 23,

Î08 Ternul botelor 
(unde este și Albina), 
a-vis de portă.

Despre dexteritatea 
branșă dovedesce o 
ani.

Me rog de sprijinul On. public, 
asigurând că 
ne bărbătesc!

7
Intrarea vis-

oi

Q>Q
ta
22

mea în acâs- 
esperiență’de

1109 1—3.

orî și ce lucru de hai- 
execut prompt și solid.

Cu totă stima

Nagy Ar on,
croitor.

380 Jaigliepe,
0 moșie de 380 pghere loc comasat, 

împreună cu casa de locuit, clădiri pentru economie, situată în 
Teaca (Teke) Comitatul Clujului, în apropiere de drumul țerii,

WF se imediat,
pe mai mulțl ani, eventual SC si viiade.

Pe moșie se află 6 isvore bogate de apă.
Informații mai de aprdpe se pot lua dela Domnul

Josef Gross,
măestru de poște în Teaca.
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Pianurî și Pianinuri 
din cel mai bun material, solid lucrate și cu gust adiustate, 
c’un ton admirabil, durabile în acordare, avend un al treilea 
pedal (registru de harpă specialitate) prin care se pot dobândi 
efecte dolci-delicate ale tonului, (de es. echoul),

lifereză fabricanții de pianurî c. și reg. ai curții

Z^rsițiî.
proprietarii celor mai mari fabrică de Pianurî in monarchia austro- 
ung., posesori de 33 de distincțiuni, doue ordine etc.

Pentru fie care instrument cumpărat dela acestă fabrică 
se dă o garanțiă da (|ece anT. Esemp’are alesese găsesc și 
fi

pot

$

încercate la Domnul
IULIU /aSCHIK, director de mnsîcă, 

Strada Orfanilor sir. ©, etagiul I.
Nici un amator de piano și pianist se nu întârrție se vadă și se încerce 

instrumente. b—<

i
«

aceste

Schimbare de local
Subsemnata Librărie ’șl permite a aduce la c.uno- 

scința Onor, public și a binevoit' rei sale clientele, că și-a 

în str. Hîrscher nr. II, 
alături cu Tipografia Ciurcu & Co.

Tot cu acâsta ocasiune rdgă Librăria Editdre pe Onor, 
public și clientelă, ca se binevoescă a-o onora și în viitor cu 
sprijinul D-lor, asigurându-le serviciu prompt și solid.

Ou deosebită stimă:
i b r ă r i a - E d i 16 r e 

“,!-8 Ciurcu.

? o< p< o< o< p< o> o< o
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Anunț.
Am ondre a aduce la cunoscința On. public, că după o 

praxă de mai mulți ani, șilîuvețând croitul după sistemul cel 
mai nou în Vioria, am deschis aci în Brașov Strada 
Caterinei nr. 7. și de cătră Strada Băilor nr. 10, un 

ATELIER de CROITORIE,

MAREA BANCRUTĂ!
New-York și Londira n’au lăsat necruțat nici coutineutul euro

pean și marea fabrică, de arghltăriă s’a vgcjut necesitată sâ dă
ruiască întregul ei deposit în schimbul unei râsplate mici pentru muncă. 

JSu sunt împuternicit s<Z îndeplinesc acest mandat.

iu tiinit: fi. oo *»*><*:
în care se vor efectua 
precum și reparaturi, 
timp scurt și prompt.

Sper, că onor, public
comande, care le voi executa

tot-felul de haine bărbătesol,
cu prețurile cele mai moderate, în

me cu prețuitele 
punctualitate.

va sprijini și onora 
eu cea mai mare

Cu tbtă stima

croitor.1110.1—6.

1.000.00(1
M R O F4 K M

ALSSfffoSTEff GEWINNIK GLOCMJCHSTEN'FAU£.

mSFECWL
<j tuturor celor 56,^60 câștiguri 

Cel mai mare câștig >n cei mâi 
f vorabil cas

l.pOO^OQO corone.
> Câștigurile sjeciale sunt împărțite ghiu nrmeză:

C «» r ® w e 
oww 
400000 
200000 
i ooooo

OOOOO 
goo 
70000 
60000 
40000 
^BOOOO 
25000 
20000

10000 
5000 
wo

sow
500
300
200 
iro

100 
so
40

INTJNDB NOROCULUI MANA!
Mțiaisfost favorisati_de noroc

am Bass eSeBa n^s!

1 Prămle
a
i
a
i
i
1
2
i
5
1
7
3

31
67

3
433
763

1238
60

31760
3600
4600

5®
3060
2000

*
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9

9

9

n

9

9

»

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

r»

0

9

»

9

9

0

9

9

9

■

0

9

9

9

O

0

9

9

0

9

50,000 13.160,000

reg.

>câ

s

Loterie de classă reg. ung. privii.' 
oferă cele mai bogate șanse de câș- I 
tignii. Se începe acuma din nou. Din E

266,<MOO Sosuri 50,OOO
se sorteză cu câștiguri în bani, așa-dâr ju- § 
metale din leșuri trebue s<? câștige conform fe 
speoificărei alăturate.

Nici o loterie din străinătate nu | 
are câștiguri așa de ii>arî, ca loteria | 
de clasă ung.

Cel mai mare âft ia sas fawaliil
Un milion corone.

In total vin trcispredece BE2 88s«it- 
bb® 466,606 cob-obbc la sorti re.

Iritrega întreprindere e pusă sub su- 
praveghierea statului.

Prețul original al losurilor de clasa I, 
e si abilii; după plan : 
pentru o optime 7/s) fi. —.75 sân cor.

„ un pătrar (*/ 4) „
„ o jumăiate(72) „
„ un întreg ț1/2) • 
trimet cu ramburs 

terea înainte a sumei, 
pedeză după tragere. Planuri cficibse gratis.

Ne rugăm ca comandele de lost/rî ori
ginate a se trimite direct la noi îb»

14 Octomvre a. c.

TOR0K & c
casă de bancă

Budapesta, V, WaitzueiTill[[ 4a.<
riliiflo' I ^s«BZ5casiM1’»tss î6a"- aa« 
rllldlu. | Ejll(saaetliring „ 54.

Multe și forte msrl câștiguri am sol
vit noi prea stimaților noștri cliențl ăi anu
me în timp scurt peste trei milione 
de cortine.

Scrisore de comandă de tăiat.

1.50
3.—
6.-

n n 
n 
n

se

A.

$

HI
j-;'

seu pe lângă 
Liste oficiose

1 50
3.-
6 -

12.— 
trimi- 
se es-

0

Domnului î O B 0 O> Budapest.
Binevoiți a trimite .............  Losurî originale clasa I. a Loteriei de clasă

ung. împreuna cu plauul oficial.
q rl» fl | a se l„a cu ramburs, ur- 1 (Ce nu convine
‘ ’ ............................. | meză cu mandat postai, j s6 ștergeți).

£

„ Gazeta Transilvanieia cu numărul ălO fii. se vinde

- ' obiecte pentru mica sumă de
cuțite fine de masă cu 

lamă veritabi ă en- 
glesă ;

furculițe de argint pa
tent american dintr’o 
bucată;

linguri de argint patent
american ;

lingurițe de areiut peu-
tru cafea patent ame
rican ;
Tote cele 4-3 de obiecte sus amintite au costat mai 

înainte fi. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel 
de II. 6.60.

Argintul patent american este un metal alb, care îșY păs- 
treză colorea argintului 25 de am, despre ceea-ce se garanteză.

Cea mai bună dovadă, că acest inserat nu e șarlataniă, in6 
simt îndatorat în public, că orl-cine, căruia nu-i convine marfa îi trimit 
banii înapoi, nimenea însă să nu trecă cu vederea ocasiunea acăsta favo
rabilă, de ași procura acestă garnitură pomposă, care cu deosebire se po- 
trivesce pentru

iar de nuntă și cadouri ocasionale! 
șb m economia casei.
mus mai Ia JfcV A. HIRSCHBERG-s

Exporthaus fur amerik. Patent-Silber-waarenfabrik
W 1 JE W, SE., J3emb< andtstrasse 40/9

Se trimite în provincia numai cu rambursa poștală său cu trimiterea sumei 
înainte. Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.

Veritabil numai cu marca: JhV.
Estras <BCn scrisorile «ie recunoseință.

Ce mi-ațl trimis, sunt mulțumită Ve recomand și altora.
Bigaun, Post Hallein, Salzburg. Johann Gruber, preot

Garnitura am p imit, sunt forte mulțumit. TtrimitețI din nou una.
Lnbaczov, (Galiția) Bahic, căpitan.

Sunt fdrte mulțămit cu trimiterea garniturei, și sfi’ml mai trimiți încă o garnitură 
cu fl. 6.(>0. — Kolozsvar. Exelens Baronin BAnffy.

1

1

6
2
1
1

lingură de argint pen
tru supă patent ame
rican ;

lingură de argint pentru 
lapte patent amerio&u;

cescl Victoria englezescl; 
candelabre de masă; 
strecurătore pentru ceiQ; 
zaharniță;

42 bucăți la un loc fi. 6 60.

e veritabil numai în cunoscutele

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

Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathreiner
Be bea în sute de mii de familii cu plăcere și 

succes crescând.

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

aceasta e oprita de medici.

Nici odată înse deschis ori în pachete imitate 
eu scopul de ale reduce.

la librăria Nic. I. Cinici și la Eremias Nepoții.
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

.’1


