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0 datoririță negligeată.
Va fi sciind, de sigur, ce cp-00 

scriitorul corespondenței privitore la 
afacerea dela Corniareva, pe care o 
publicăm mai jos, când îșî începe 
scrierea cu cuvintele: „Slab stăm cu 
corespondenții44!... „vor fi murit ra
portorii vecin și nu avem sucres- 
cență“!...

E trist în adevăr, că deși ge
nerația din timpurile mai din urmă, 
putem fiice că e tot mai mare în 
număr și mai înaintată în multe pri
vințe, în ce privesce însuflețirea 
spre o muncă mai viuă, mai hotă- 
rîtă și mai constantă întru apărarea 
drepturilor nâstre naționale și a lu- 
minărei poporului în cultura națio
nală, fiă cu condeiul în pressă, fiă prin 
graiul viu apărând și reclamând 
înaintea forurilor competente dreptu
rile poporului, cari de atâtea-orî sunt 
încălcate, lasă mult de dorit.

Prea adeseori se întâmplă ne- 
dreptățirl și ilegalități, ce se să
vârșesc la umbra puterii .celor din 
fruntea administrației politice, fără 
ca poporul să fiă consciu de ne
dreptatea ce i-se face și să aibă 
cunoscință de drumul pe care să 
procâdă, pentru a-șl pută recâștiga 
dreptul său. Acâsta din causa lip
sei de povețe și îndrumări din par
tea fiilor eșiți din sînul lui.

„Slab stăm cu corespondenții! 
Vor fi murit raportorii vechi și nu 
avem sucrescență44. Semnificative 
sunt cuvintele acestea ale auto
rului corespondenței de care am 
amintit mai sus. Căci în adevăr, cașul 
cu congregația delaLugoș, ca să nu se 
afle adecă din câți au fost acolo unul, 
care să raporteze fiiarelor române 
asupra interesantului decurs al a- 
celei adunări a comitatului Caraș-Se- 
verin, nu este un cas isolat. Deși avem 
afii atâția âmeni cu carte, nu numai 
odată se întâmplă însă, că lucruri 
de însemnătate și interes național 

rămân necunoscute din pricină, că se 
negligâză de a-se raporta fiiarelor.

E dureros, că trebue să consta
tăm acest indiferentism și lipsă d<= 
interes fața de căușele nâstre' pu
blice, ce pare a-se manifesta tot 
mai mult. Dâr sperăm, că acesta este 
numai o aparițiă trecetore și vom vedâ 
în curând mai mult zel și însufle
țire în împlinirea datorinței, ce cade 
asupra tuturor acelora dintre noi, 
cari într’o privință sâu intr’alta pot 
să stea în serviciul poporului și na
țiune! năstre, fiă cu pana, căutând 
pe cât numai se pote a servi pressa 
națională a nâstră spre a fi cât mai 
bine în curent cu cele ce se întâmplă 
printre Românii dela noi; fiă prin ofe
rirea puterilor lor spirituale întru 
ajutorarea poporului nostru atât de 
asuprit și nedreptățit din partea ad
versarilor și atât de avisat la spri
jinul fiilor luminați eșiți din sînul său.

Cu cât mai mult fiă-care dintre 
noi îșî va face și înțelege mai bine 
datorința sa, cu cât fiă-care îșî va 
sci alege mai potrivit locul, unde 
să-și dea concursul său amăsurat pu
terilor de cari dispune, cu atât tă
ria năstră de resistență va fi mai 
mare și progresul nostru în 
mai

viitor
sigur.

Revista politică.
O afacere forte importantă preo

cupă de un timp încăce nu numai 
cercurile politice din Viena și Buda
pesta, dâr și diplomația. Este afa
cerea construire! căilor ferate bosniace, 
care s’a desbătut în mai multe con
silii ministeriale ținute în Viena și 
care pănă acum nu s’a resolvatîncă 
definitiv. Construirea acestor linii se 
face și din punct de vedere strate
gic militar și este un pas înainte al 
Austro-Ungariei în provinciile ocu
pate. Nu-i mirare dâr, dâcă el este 
urmărit cu cea mai viuă atențiune 
de puterile semnatare ale tratatului 
din Berlin, și îndeosebi de Rusia.

Cum-că Rusia dă o deosebită 
importanță acestei cestiunî, se vede 
și de acolo, că organul ministeriului 
rusesc de esterne „Petersburgskija 
•Vjedomosti44 publică cu 6re-care mul
țumire, că Turcia nu vrâ se dea 
concesiune a-se construi linia ferată 
strategică în Sandjacul Novibazar 
peste teritorul Limului. Dâcă scirea 
acâsta s’ar confirma, atunci ar cădâ 
din planul construirilor partea de liniă 
spre Salonic.

Cei mai supărațl sunt Ungurii, 
fîind-că construirea liniei Serajevo 
Mitrovitza este un fel de recompen- 
sațiă pentru Ungaria față de linia 
Bugojno-Spalato, care servesce inte
resele austriaco.

O telegramă din Berlin spune, 
că tratările cu Pârta asupra con- 
struirei numitei linii s’au început 
deja. Despre resultat însă nu sescie 
nimica, afară de scirea publicată de 
foia rusâscă.

Rămâne însă neîndoios, că afa
cerea acâsta va da încă mult de 
lucru celor două guverne din statele 
dualiste, cu atât mai vîrtos, că încep 
a-se ivi și a se da pe față îngrijiri 
și temeri în unele țări balcanice față 
de planul nouelor căi ferate.*

Cetitorii noștri sciu, că guver
nul a pregătit un proiect de lege 
privitor la inarticularea declarațiunei 
archiducelui moștenitor Francisc Ferdi
nand, făcută cu prilejul căsătoriei 
sale. Conform așa numitelor legi de 
casă ale dinastiei de Habsburg, ar- 
chiducele luând în căsătoriă pe con
tesa Sofia Chotek, așa-dâr încheiând 
o căsătoriă morganatică sâu neegală 
în rang, nici soția sa, nici fiii, ce lise 
vor nasce, nu vor avâ drept la tron.

Proiectul de lege amintit s’a 
pus spre desbatere în dietă. Deja 
cu săptămâni înainte de a-se în
cepe desbaterea, gazetele oposițio- 
nale kossuthiste au pornit o straș
nică campania fiiaristică în contra 
inarticulării, pe motiv, că proiectul 

de lege din cestiune ar submina „su
veranitatea națională maghiară44 și ar 
„răsturna cu fundul în sus ordinea 
succesiunei la tron44. încă de pe 
atunci s’a pus în vedere o comba
tere vehementă a proiectului în dietă.

Așa s’a și întâmplat. Dieta a 
început Marți desbaterea. După ra
portor, cel dintâiu orator, care s’a ri
dicat, a fost Francisc Kossuth. El 
s’a folosit de tote armele, ce și le-a 
putut câștiga, pentru a combate pro
iectul, care, după el, tinde a Intro
duce în legile Ungariei o disposi- 
țiune a casei austriaco, „forte îngri- 
jitore44 și „periculosă44 din punct de 
vedere constituțional.

Desbaterea s’a continuat în șe
dința de Miercuri. Ea a fost fărte 
interesantă, căci oratorilor din opo- 
sițiă li-a răspuns ministru-președinte 
într’un discurs lung. Coloman Szell 
a fiis între altele, că, ce-i drept, că
sătoria morganatică nu e cunoscută 
în Ungaria, dâr nu e mai puțin ade
vărat, că legile ungare nu opresc 
familiei domnităre folosirea ei, ba 
primindu’o în praxă, ea a devenit 
lege prin us. Legea de casă, care 
vorbesce despre căsătoria acâsta, nici 
nu e proprie o lege, ci un statut, o 
colecțiune a usurilor și regulelor din 
1839 privitor la afacerile familiare 
ale casei domnitore. Nu păte fi dâr 
vorba, ca în acâsta să se cuprindă 
ceva, ce ar contrafiice art. de lege 
din 1733, care reguleză succesiunea 
la tronul ungar, fiind-că acest drept 
de succesiune este regulat numai și 
numai de legile Ungariei.

Mare sgomot și neliniște a pro
dus în sînul deputaților din stânga, 
când ministru-președinte a declarat: 
„Ori cât de dureros ar fi, ori cât de 
mult regret și eu, soția archiducelui 
Francisc Ferdinand nu pote fi nici-odată 
regina Maghiarilor. Acâsta este o ces
tiune definitiv resolvată“.

Desbaterea asupra proiectului 
se continuă în ședința de afii.

*
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Patria.
— Bate toba! bate toba! stri

gară copiii din mijlocul uliței, unde 
se jucau în țărînă și începură să 
alerge nebunatici la aufiul sunetului 
de tobă.

— Aufii, bate toba în sat, mamă 
Ionă, fiise Florea de unde sta la 
vorbă cu mama I6na și cu Fira, 
sub un dafin umbros.

— Ce-o mai fi și asta Floreo ? 
întrebă mama Iona.

— Ce e, nu e bine, mamă Ionă, 
că dela un timp încăce nu vefiî, că 
nu mai merg treburile calea lor? 
Când un sub-prefect, când un căpi
tan, când un om de-ai stăpânirii trec 
mereu prin sat cu biruri noue, cu 
rânduiri de tot felul... Mamă lână, 
ecă o să vefii, că n’a fost numai 

vorbă din lume, ce-am aufiit eu 
alaltă-erl.

— Și ce-ai aufiit, Flăreo?
— Am aufiit, mamă lână, că 

are să fie răsboiu și că au de gând 
să-i ia pe toți pe ai noștri, câți sunt 
la oștire.

— Taci Floreo, să nu vorbesc! 
într’un ceas rău.

— Domne, mamă Ionă, vorbesc 
și eu ce-am aufiit. Ba mai deunăfii 
vizitiul boerului ml-a spus, că a vă- 
fiut cu ochii lui armata muscălâscă, 
când a fost la oraș. Se spunea, că 
Muscalii au de gând să trecă Du
nărea, pentru ca să se bată cu Turcii, 
că vor să ia și pe ai noștri cu ei, 
că de nu se vor duce ai noștri la 
Turci, vor veni Turcii la noi și că 
în curând va fi răsboiu, că nu-i glumă. 
—... Der n’aufii mamă Iănă, cum 
bate toba, par’că-ar veni mai spre noi.

Nu trecu mult și văfiură venind 
pe uliță pe șeful de garnisonă cu un 
sergent și cu un toboșar.

— Bună fiiua, fiise șeful de gar
nisonă, venind spre el.

— Bună fiiua, răspunseră fe
meile sculându-se.

— Aci e Vlad?
— Nu e aci, răspunse mama 

Iona. S’a dus de-afii dimineță cu 
vitele la câmp.

— Și când vine?
— De seră.
— Atunci să faci bunătate să-i 

dai ordinul ăsta și să-i spui să vie 
mâne la companiă. Domnul sergent 
a venit într’adins să le dee de scire, 
dăr pentru-că nu e aici, atunci nu 
face nimic, numai mâne să nu lip- 
sescă.

— Bine, maică, o să-i spui, — 
der de ce i-o fi chemând?

— De! sciu și eu, mamă I6nă. 
Aud și eu prin a lume, că are să 
fie răsboiu. Și luându-șl fiiua bună 
plecară câte trei pe uliță înainte pe 
la case de soldați.

Femeile îngrijate tăcuseră. F16- 
rea mai vorbăreță vorbi cea dintâiă.

— Ai să vefii, mamă Ionă, că 
tot o să fie ce spuneam eu, o să se 
facă răsboifi; nu de geba îi chiamă 
pe ei la companiă cu ordin într’adins.

— O fi, maică, fiise mama Iăna. 
Se vede, că nu mai vrea Dumnefieu 
cu noi, și oftă din adânc biata femeia.

Der cum să nu ofteze, când 
avea pe Vlad soldat?

El era singurul ei ajutor, căci 
mama lâna era văduvă. Vlad era 
copilul unui vecin, rămas orfan de 
părinți încă de mic. Tot cam p 
atunci rămăsese văduvă și im 
Iona și fiind-că nu avea copi1 
o fetiță, pe Fira, l’a crescu 
ea. Nu i-a fost bunătate 
tită. Vlad era bun și 
grijia de casă, de 
pământul, așa, cx 
țise orfan pe 1 
nu simțise nc 
văduvă cu '
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Se dice, că îndată după-ce dieta 
a isprăvit desbaterea acestui proiect 
de lege, în sesiunea de acum (a 4-a) 
nu se vor țină, decât ședințe formale 
și cel mult dâcă se va desbate bud
getul pe 1901. Va urma opoi ultima 
sesiune a dietei, care va dura pănă 
cătră primăvară, când se vor orândui 
alegeri generale dietale.
ii ^Deja de pe acum se observă o 
mare neliniște în sînul partidelor ma
ghiare și între deputății diferitelor 
grupări din parlament. Cei-ce pănă 
acum s’au bucurat de dulcea pâne 
a deputăției alârgă cu limba ecâsă 
prin cercurile în cari au fost aleși 
ub Banffy, pentru-ca să-și cârpâscă 
popularitatea și să-și pregătâscă te
renul de a fi realeși din nou.

Banffyștii mișcă tote pietrile, 
mai ales în Ardeal, unde nădajduesc 

se scotă din urnă cel puțin încă 
odată atâpl deputați aderență ai lui 
Banffy, care tot se mai portă cu 
gândul de a ajunge erăși în fruntea 
trebil or țării. Der nu se lasă mai 
pe jos nici cei din partida poporală, 
cari și-au aruncat ochii asupra Se- 
cnimei, unde partida acâsta începe 
a-se organisa cu putere, deși i-se 
pun tot felul de piedeci, ba s’a în
tâmplat chiar, ca o adunare convo
cată de partidul poporal în Secuime 
se fia oprită.

După cum s’au pornit deja de 
pe acum lucrurile, viitârele alegeri 
de deputați promit a fi estraordinar 
de sgomotâse, căci de data acâsta 
nu este vorba numai de o luptă 
între partida guvernului și partidele 
din oposițiă, ci și de o luptă la cuțit 
între grupurile din partida dela pu
tere : tiszaiștl, szelliștî, banfiyști etc. 
Bun e Dumnezeu, dâr capete sparte 
și câste rupte vor fi destule în vii- 
torea luptă electorală.

* X
In Viena s’au adunat la înce

putul septămânei representanții indus
triei din Austria într’un congres, la 
care au luat parte : ministru-preșe- 
dinte Koerber, ministru de comerciu, 
locțiitorul Austriei-de-jos, represen- 
tanții ministeriilor de interne, căi 
ferate, agricultură și justițiă, apoi 
delegații camerelor comerciale și de 
industria din Viena, Graz. Linz, 
Olmiitz, Troppau, Reichenberg, Eger, 
Cracovia și Spalato. Afară de aceste 
persâne oficiale, au fost de față șefii 
tuturor reuniunilor și asociațiunilor 
de industriași. Numai Cehii au lipsit.

Congresul acesta, care s’a ținut 
în toiul mișcărilor electorale, a fost 
folosit de ministru-președinte Koer
ber pentru a țină un discurs politic 
asupra situațiunei în Austria. El a rostit 
o adevărată vorbire-program și pen- 
tru-ca să căștige inimile, s’a solida- 

risat așa-c|icend cu dorințele și as- 
pirațiunile industriașilor. Luând cu
vântul el mărturisi, că s’a înșelat în 
presupunerea sa, că interesele eco
nomice ale Austriei vor contribui a 
apropia partidele politice și a mic
șora efectele stricăciâse ale certelor 
și luptelor politice interiâre. Silin
țele guvernului de-a fi mijlocitor în
tre partide, s’au zădărnicit și obstruc- 
țiunea în parlament a împiedecat 
orl-ce lucrare rolitore a acestuia. 
Lucru trist este acesta, fiise Koer
ber, fîind-că aici nu se tractăză de 
mai puțin, decât de esistența mai 
departe a așecjămintelor constitu
ționale. După tâte aceste Koerber a 
început să amenințe. El cțiae, că un 
parlament, care nu creâză nimic, ci 
causâză mimai cheltueli poporațiu- 
nei, face ca constituția să fiă dis
prețuită, și ridică întrebarea, dâcă 
binele statului și al popârelor sale 
nu cere un scut mai bun decât acela, 
ce l’a dat constituția și activitatea 
în parlament. A mai cjjs Koerber, că 
guvernul stă pe basa legii și că ces 
tiunile de naționalitate nu se pot re- 
solva decât prin lege.

Cuvintele acestea au fost pro
nunțate la adresa Cehilor, cărora 
Koerber le spune indirect, că n’au 
să-și caute vindecarea plângerilor lor, 
decât numai pe calea parlamentară 
și că zadarnice le sunt speranțele 
la o satisfacțiă prin concesiuni și 
ordonanțe separate.

Din cuvintele ministrului-preșe- 
dinte austriac se vede, că guvernul 
se așteptă din nou la isbucnirea ob- 
strucțiunei, însă la acâsta el răs
punde cu spărietârea folosită în tim
pul ultim în Austria, cu §-ul 14.*

Din Bucovina sosesc sciri înve- 
selitore cu privire la mișcarea fra
ților noștri de acolo în ajunul ale
gerilor pentru parlament. Represen- 
tanții partidului poporal național cu- 
trieră țâra întregă, chemând poporul 
la adunări, unde îi arată calea, ce 
are să urmeze când va bate ora 
alegerilor. Unul dintre cei mai iu
biți fruntași ai Românilor bucovineni, 
d l Dr. G. Popovic! a tost rând pe 
rând la Dorna, Câmpulung, Humor, 
Suceva, Rădăuți și StorojinețI. Pre
tutindeni a ținut adunări mari și s’a 
sfătuit cu poporul asupra alegerilor. 
Dânsul a ținut cuvântări frumose, 
pline de povețe scumpe pentru po
porul nemiluit și ori unde a pășit, 
a fost întâmpinat cu dragoste ade
vărată.

Prin satele din ținutul Rădău- 
țului au început deja alegerile de 
electori. Foia partidului poporal din 
Bucovina este informată, că Românii 
se țin bine și aleg preoți și bărbați, 

: cari vor glăsui numai pentru Dr. G. 
Popovici.

*
In China lucrurile sunt tot în

curcate, deși din parte chinesă se 
vestesce, că curtea împărătâscă ar 
dori pacea. Representanții puterilor 
în Peking s’au întrunit dilele trecute, 
ca să decidă asupra condițiunilor de 
pace. S’au stabilit 12 puncte ca con- 
dițiuni fundamentale. Intre aceste 
sunt: o despăgubire de 400 milione 
tael; instituirea de funcționari străini 
pe lângă vice-regii chinesl; aresta
rea principelui rebel Tuan; înăbuși
rea răscolei Boxerilor în timp de 3 
luni; China va recăpăta atunci Mand- 
suria; controlarea de cătră puteri a 
venitelor din vămari și sare; o gar- 
nisână de 2000 soldați streini în 
Peking pe cheltuiala Chinei; reîn- 
torcerea împăratului și împărătesei 
Chinei în Peking și deschiderea tu
turor porturilor de mare a comerciu- 
lui străin.

întrebarea este acum, dâcă con- 
dițiunile aceste vor fi primite. In 
cas contrar de sigur complicațiunile 
se vor mări.

JDemisiunea directorului Virgil 
Onițiu. In săptămâna aoăsta sa patrecut 
Ia șcâlele române din loo un incident re
gretabil. D-l director gimnasial Virgil 
Onițiu șl-a dat pe neașteptate demisiunea 
din postul de director, în urma unor neîn
țelegeri invite între Direcțiune și Eforia 
școlelor. Actul de demisiune a fost înaintat 
Joi CoDsistorului din Sibiiu și în aceeași 
fi și oorpului profesoral.

Față ou actul demisiunei, conferența pro
fesorală a decis ou unanimitate a se înainta 
Oonsistorului următorul conclus:

„Față de cașul neașteptat al abdioe- 
rei d-lui director V. Onițifi, conferența pro
fesorală îșl esprimă adânca sa părere de rău, 
oă relaținnile între Onorata Eforiă școlară 
și între Direcțiunea șodlelor ndstre medii, 
relațiunl, a căror influințâ o simte și corpul 
profesoral, în timpul din urmă au ajuns în- 
tr’o stare așa de încordată, înoât au nece
sitat retragerea d-lui V. OnițiQ. din pos 
tul de direotorjmai departe, conferența re
cunoscând, că în timpul de șese ani înde
pliniți, de oâud se află în fruntea șodlelor 
medii, d-l V. OnițiQ șl-a împlinit ou devo
tament și consciențiositate ohemarea de di
rector, oontribuind din tdte puterile la pro
gresul moral și intelectual al institutelor con
duse de densul, precum și la ridicarea pre
stigiului aoestor institute, îșl exprimă deplina 
sa încredere față de densul, consimțind 
și în cașul de față cu procedura sa, 
— și în fine r6g& pe Venerabilul Consis- 
toriu, ca având în vedere pe de o parte 
meritele d-lui direotor V Onițiă pentru șco- 
lele nostre, eră de altă parte interesul bine 
înțeles al aoestor șoble, să nu’i primescă 
demisiunea, oi să ia măsurile de lipsă pen

tru delăturarea inconvenientelor, oarl au 
causat aoâstă dimisiune, restabilind relați- 
uuea, ce a esistat între direotorul șodlelor 
nbstre și între Eforia școlară înainte de 
intrarea în vigdre a „Regulamentului pen
tru afaoerile interne ale organelor admi
nistrative® dela șcdlele ndstre oentrale, apro
bate de Venerabilul Oonsistoriu archidioesan 
în 3 Ianuarie a. c.M

In afacerea dela Corniareva.
Slab stăm cu corespondenții! 

Despre decursul frumâsei și memo
rabilei Congregațiuni din Lugoș, 
nici într’un cjiar nil am cetit un 
un raport detaiat. Vor fi murit ra
portorii vechi și nu avem sucres- 
cință? Dâr avem în Lugoș cel puțin 
20 doctori și universitari absoluțl! 
Grozavi în ale toaletei. — Domni 
complețî, — de ce nu's și de pană 
tot așa?

Văd, că foile străine rapor- 
tâză: că judele de instrucțiă Sipos a 
deținut pe preotul din Corniareva 
Nistor Brinzei, pentru-că ar fi cfis la 
ascultare, că are la spate 4000 de 
âmenl și nu lasă să se facă măsu- 
rătura islazului. Adevărul e, că pă
rintele Brinzei nici nu a fost de 
față, când s’a întâmplat împușcarea 
omenilor, de aceea nici nu a putut 
fi tras sub cercetare, ca acusat. S’a 
resuscitat însă o scenă dintr’o șe
dință a representanței, la care a 
luat parte și părintele Brinzei și 
atunci el în vorbirea sa a d’9: ncă 
nu lasă să se măsure islazul si de 
va ajunge la pușcăturl, el va fi cel 
dintâiu, care își va ținâ pieptul în 
fața glânțelor."

ț)is’a părintele aceste cuvinte 
din hyperzel, său din nesocotință — 
nu seim — destul, că le-a cjis, der 
în faptă măsurăturile s’au început și 
nici părintele, nici âmenii nu s’au 
opus, — și nimeni nu s’a provocat 
la părintele seu la cuvintele lui din 
acea ședință, și nimeni nu a adus 
întâmplarea cu împușcăturile în le
gătură cu părintele Brinzei, care s’a 
purtat forte pasiv în tâtă afacerea.

Spiritul de denunțare, care, du
rere, grasâză și ac|I în fosta graniță, 
— a făcut să fiă citat și părintele 
la judele de instrucție. Nici nu seim 
în calitate de acusat, sâu ce Domne! 
întrebat de d-l Sipos despre vorbirea 
din representanță, părintele a re
cunoscut cele scrise mai sus, âr 
adausele subversive le-a negat.

Pănă aici nimic rău nu s’a în
tâmplat și precum nu a deținut ju
dele pe nici unul din 68 acusați ca 
făptuitori, — nici de denținerea pă
rintelui Brinzei nu putea fi vorbă. 
Când însă ’i puse judele de instrucțiă 
ultima întrebare obicinuită: — mai

ajutor. II iubia mama Iona — ca 
pe copilul ei; er el ținea cu casa 
mamei Iânei, ca cu a lui.

— Bună sera, Firo, cjise Vlad, 
venind pe pârtă cu vitele dela câmp.

— Bună sâra, Vlade, răspunse 
Fira, der fața-i era îngrijată.

— De ce ești tristă, Firo ? Ce 
veste ?

— Rea, Vlade.
— Rea! Ce, er mai cântă vre-o 

;ăină ca cocoșii ca alaltă-eri? Ori 
înecat vre-o rață, ori Fira a cu- 

;rii pe dos și acum trebue să-i

de, Vlade, nu rîde, că

'ci ce e, Firo? 
trebue să te duci

'•r ordinul.
năpaste! Ce, 

‘nd bat eu 
de un an 

de când sunt militar — atâta lucru, 
Firo - e fibre la urechiă.

— Flore laurechiă! did tu, der 
alta nu scil. Tu nu scil, că vă chiamă, 
ca să vă ducă la răsboiu.

— La răsboiu?
— Da, Ia răsboiu...!
... — Ei! și atunci... ce-ar fi, 

dâcă ar fi la răsboiu?
— Dâr vecțl... Spune lumea, 

că la răsboiu e rău pentru câți se 
duc... Domne! Vlade, tu par’că-nu 
scil, că răsboiu e vorbă rea, (fise ea 
și fața-i era îngrijată.

Vlad stătu pe gânduri.
— Der lasă, Firo, că de e să 

mă duc la răsboiu, apoi n’am de ce 
mă plânge. La teoriă ne spune, că 
„datoria soldatului este să mergă la 
răsboiti" ; apoi nu de geaba sunt eu 
soldat. Mâne așa-dâr trebue să plec? 
Ia să văd și eu ordinul.

— Lasă că nu e nimic, (fise el 
după-ce ceti. Ne chiamă ca se ne 
dea în primire muniția de serviciu. 

Fii pe pace, Firo, că și asta nu-i 
decât vorbă din lumea ce n’atre, alt 
nimic de făcut.

A doua (fi Vladîncălecă de di- 
minâță și plecă la companiă.

Se întărse după trecutul serii. 
Mama Iona și Fira-1 așteptau de mult 
cu masa.

— Bună sâra, mamă Ionă, bună 
sera Firo.

— Bine-ai venit, răspunseră ele. 
Urmă o tăcere.

— Ce veste, Vlade? întrebă 
mama Iona.

— Veste... bună, mamă Ionă.
— Și de ce v’au chiămat aeji 

la companiă?
— Pentru ca să ne pregătim de 

ducă.
— Atunci, va să (fică, tot n’a 

fost numai vorbă ce s’a audit, că au 
de gând să vă ia.

— Ba a fost chiar adevărat.
După aceea Vlad le spune cum, 

adunându-i la companiă, i au pus 

pe toți la rând și căpitanul a venit 
și le-a spus, că fiind țera în primej- 
diă, Domnitorul a dat ordin, ca totă 
armata să mergă să o apere. „Acesta 
este datoria nostră" a c|is atunci că
pitanul. De adl în trei d^e aveau 
să se adune din nou la companiă 
și gata pentru drum. Restul d^6* 
l’a petrecut regulând fie-care muni
ția lui de serviciu.

— Ne-a dat în urmă drumul să 
mergem la casele nâstre și să venim 
peste trei (file.

Vlad era gânditor.
— Fă-ți inimă bună, Vlade, îi 

dise mama lâna, că bun e Domne 
deu. Pote s’or astâmpăra lucrurile, 
pote nu vă veți duce — pote n’o 
mai fi răsboiu.

După musă, Vlad ca în tot-dâuna 
încalecă și plecă cu vitele la câmp. 
După-ce ajunse la pășune, descălecă 
dete drumul boilor și priponi caii.

In alte nopți, după-ce rânduia 
vitele la păscut, fluera odată, de



ai ceva de spus? — părintele răs
punse : mai am aceea, că și de aci 
înainte nu voiu concede măsurarea isla
zului.

De bună sâmă părintele a voit 
să-și arate statornicia părerei și con- 
vingerei, d-1 Sipos însă a aflat în 
acâsta observare r amenințare cu comi
terea unei crime" și l’a detinut și tri
mis în arestul din Teregova. Actele 
au ajuns la tribunal, unde prin in- 
tervenirea mai multor bărbați ai 
poporului, a străbătut părerea, că 
din observarea finală a părintelui 
Brinzei lipsesce „forța" și așa nicî 
nu pote fi „amenințare cu comiterea 
crimei de opunere contra autorităței" 
— căci la opunere se cere „forța". 
In acest mod, după o săptămână, au 
reîntors actele la județul din Tere
gova și părintele Brinzei a fost pus 
în libertate. Pentru astfel de inter- 
pretații eronate — se închide un preot 
român. Nu-i cu cale!

Intr’aceea autoritățile adminis
trative au mâncărimea, ca încă sub 
durata investigațiunei și pănă a nu 
se spăla sângele vărsat, să forțeze 
măsurarea și spre acest scop au trimis 
30 de gendarmi și mai mulți în Cor- 
niareva, căci autoritatea statului și 
ordinea publică cere Bă nu se cedeze. 
Dâr fibirăul dărme și dormind apasă 
autoritatea statului, și notarul provo
cator încă e tot în Corniareva — 
tot spre „liniștirea" populațiunei. Nici 
asta nu-i cu cale. — Unde și cum 
se va sfârși, vom vedâj; noi dorim 
administrațiă strictă, dâr justă și 
neparțială, — pacea va veni de sine.

ibi.

0 voce bulgară.
Sub titlul „Adevărata stare a 

lucrurilor", „Narodny Novuiy" din Bel
grad publică un remarcabil articul 
din până unui Bulgar, care este cu
noscut ca luptător devotat al prie
teniei serbo-bulgare.

Estragem din acest articul ur- 
mătorele:

Sgomotul infernal și sâlbatio al așa di- 
eului oomitet maoedonean, nn eate pericu
los numai pentru pace, oi dâoă nu te> pune 
oapăt acțiunei acestei propagande criminale, 
vor fi în perioul chiar și oapetele Suvera
nilor. Vede ore acâsta guvernul bulgar? 
Vede el âre că. așa disul oomitet macedo
nean va prăpădi oestiunea macedonână?

Aoest comitet de altfel n’a sciut nicî 
odată și n’are nici cea mai mică noțiune 
despre întinderea geografioă a Macedoniei. 
El nu este alt-oeva, decât o adunătură de 
„patrioțl", după oum se oualifioă ei înșiși; 
adevăratul nume oe li-se ouvine însă în 
realitate, ar fi de: „nisce criminali adevâ- 
rațl". Trebue deci să se puDă capăt aces
tui oomitet maoedonean, oând nu e noroc, 

ca s6 vacjă el însuși râul ce face. Fie-care 
guvern bulgar, care s’ar gândi puțin mai 
serios, ar fi pătruns de acest adevăr și 
ar fi de aoord ou părerea ndstră ; guvernul ao- 
tual însă se pare că nu soie sâ vadă aoest 
lucru.

Eu urăso lucrarea acestui comitet și 
din faptul că el a devenit stat în stat, 
oeea-ce el nu merită prin nimic. II urăso 
încă și din punotul de vedere, că prin ac
țiunea ea neomendscă și fără de suflet n’a 
reușit la altoeva, decât sâ fie denumit: „2«n 
comitet criminal'1. Niol un alt merit nu șl-a 
oâștigat, âr pe de altă parte a risipit și 
prăpădit sume mari de bani. Lucrul însâ 
pentru care îl nrăso cel mai mult și îl des- 
prețueso este, oă prin lucrarea sa criminala 
a pus stavilă unei înțelegeri adevărate și du
rabile intre Serbia și Bulgaria. Adevărul 
este, că se pun multe pedeol și din alte 
părți pentru nereușita aoestei înțelegeri, tote 
însă ar dispare, dâc& n’ar esista acești „oo- 
mitadjii". Serbia și Bulgaria se consumă în 
luptele lor reoiproce și mutuale și în fine 
vor dispare și poporele lor. „ComitadjiI" nu 
vâd acâsta. Nu văd, oeva mai mult, oă ei 
sunt gropari ai cestiunei macedonene.

Serbia și Bulgaria trebue sâ lucreze 
în comun și de acord pentru liberarea fra
ților lor încă subjugați. Acâsta cu atât mai 
mult, ou cât Vidinul, Sofia, Pernio, Brez- 
nic, Terv, Radomir și Kinstendif au întrat 
în corpul statului bulgar, deși se soie, oă 
ele sunt locuite de o populația sârbă. Deol 
Bulgaria este datdre a faoe concesiuni Ser
biei în așa disa cestiune macedonănă, cu 
atât mai mult cu cât Serbia a fost deja odată 
amar trădată după încheierea unei oon- 
vențiuul. Un guvern însă nepopular și 
slab, după cum este guvernul bulgar 
actual, este incapabil de a însorie și a 
pune pe drapelul său și soluțiunea aoestei 
cestiunl importante, de însemnătate isto
rică. Serbia și Bulgaria trebue să ipârgă 
mână în mână și în tote celelalte oestiunl. 
Ele trebue să fie legate și unite și printr’o 
alianță telegrafică și poștală, printr’un tra
tat de comerciu și unire vamală și în fine 
printr’o oonvențiune militară. Astfel gân- 
desoe fie-care adevărat Bulgar, oare cunosoe 
bine împrejurările din Bulgaria cu privire 
la politica esterioră. Bulgaria și Serbia pot 
fi unite împreună sâ sodtă la o clipire de' 
ochiii un sfert de milion de baionete pe 
linia de râsboiu, er acești vulturi pot să 
întâmpine pe teritoriul lor o armată de ju
mătate de milion soldați străini. Er când 
Bulgaria și Serbia sunt aliate, nimeni nu 
se va pută juca așa de ușor ou ele, după 
cum se face astăcjl. Bulgaria și Serbia aliate 
ar însemna o confederația balcanică, de 
ore-ce nu numai, că ele sunt cele mai tari 
în Peninsula Baloanioă, oi sunt alăturea 
una de alta, și nu esistă îndoială, că în 
acesta alianță ar întră și Munteuegrul și 
Greoia.

Va părea pite ciudat, atât Bulgarilor 
cât și Sârbilor, acest limbagiu, ce ține un 
adevărat Bulgar. Autorul însă al acestor 
rânduri este mândru de atitudinea și păre

rea sa de față, oăot este oonvins oă ea tre
bue să oonstitue oredeul pentru fiă-oare Sârb 
și Bulgar. Pentru ca aoeste idei însă să se 
pdtă realisa, trebue:

1 A se domoli și distruge „oomitetul 
macedonean" din Sofia, oare n’are nici o 
rațiune de a esista și oare este prejudițios 
causei. 2. A doborî acest guvern bulgar 
de astăcjl, care este ou totul slab pentru 
orl-ce acțiune seridsă și patriotică.

Er acumjoredem, că este momentul și 
pentru una și pentru alta.

Politica Rusiei în China.
„Neue Freie Presse" primesc© ur- 

mătdrele dela corespondentul seu din 
Petersburg:

Țarul și familia sa se află tot în Li- 
vadia. împăratul nu se va întdrce în capi
tală nici pentru serbarea suirei sale pe tron 
(3 Noemvrie). Vilegiatura prelungită a Ța
rului prioinuesoe ore-care lâncecjâlă în mer
sul tuturor afaoerilor interne ale Rusiei, 
dâr nu influințâză întru nimio cestiunile po- 
litioe esterne, și cu atât mai puțin oestiunea 
ohinesă.

E evident, că Țarul Nioolae a oăutat 
ou intențiă singurătatea, spre a se putâ 
ocupa mai adânc de resolvarea acestei ces
tiunl fundamentale, care privesoe întreg 
viitorul imperiului ruseso. In acâstă pri
vință Țarul e propriul său cancelar. El e 
însuflețit de marile probleme, oe întâmpină 
pe Rusia în Estremul-Orient și în Ooeannl 
Paoifio și 8e sile8ce singur să le realiseze. 
Intrâga întindere a acestor nisuințe, pre
cum și mijldoele și oăile pentru realisarea 
lor, nu sunt ounoscute orl-cui. Atâta e si
gur, că împăratul se ooupă de ideile, ce 
le-a desfășurat fostul său ministru de es
terne, deoedatul principe Lobanow-Ros- 
towski, asupra viitorului Rusiei în Asia. 
Suut aceleași idei, oarl au atras după sine 
amestecul chino-japones și luarea în pose
siune a Mandsuriei.

Prin uriașa sa putere militară și po
litică, Rusia caută să-și supună sieși mora- 
licesce teritoriile și popârele Asiei răsări
tene, cum a supus pănă acum pe oele din 
Asia oentrală, fără a-se răsboi cu ele sâu 
a-le subjuga formal. După acâsta, alipirea 
acestor popore la sfera de aoțiune a Ru
siei, va urma ca în virtutea unei legi na
turale. In chipul acesta a cucerit Rusia, pe 
vremuri, întrâga Siberiă, âr mai târcjiu alte 
teritorii dela Taș-Kend, Samarkand; vor 
trebui să urmeze Ghin», Afganistanul și 
Mandsuria.

„Iu acâsta stă formula aotualei poli
tice rusescl urmărită de Țar în China, fără 
ca el să rămână necredincios idealului său 
de pace eternă".

SUIRILE DILELI
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Majestatea Sa monarchul sosesce 
astăcjl în Godăllo. Luni, în 5 Noemvrie va 

merge în Budapesta. Cât timp va ședâ aici, 
monarohul va da Lunia și Joia au
diențe.

„Patrioțl" indginațl. In congregația 
comitatului Neutra groful I. Eszterhazy a 
făout propunerea, ca congregația să-și es- 
primă indignarea față cu „nemulțămitorii" 
și „nepatrioții", oarl au manifestat în ces- 
tiunea numelor de looalitățl în „oontra in
tereselor statului". Bine, oă soim, oă a ma
nifesta contra maghiarisării, însâmnă a de
monstra oontra „statului". Și să mai dică 
oineva, că nu ne aflăm în țâra oondusă de 
cei mai „mintoși" omeni din lume. „Pa- 
trioții* din Neutra, oarl au primit propu
nerea, s’au făcut vestiți pe veoie.

TurburărI țerănesci în România. 
„Constit." sorie : Agitațiuni s’au produs în 
oomunele Lopa tari, Măgura, Gura Aninoiei 
și Pârscov. Operațiunile controlorilor fis
cali, au fost pentru un moment suspendate. 
ErI diminâță, la prefeotura județulu, sosise 
soirea că ar fi temeri de agitațiuni mai se- 
ridse în corn. Ungarin, unde săteni bătu
seră pe agentul fiscal Casasovicl. Prefectul 
județului a pleoat imediat la fața iooului, 
însoțit de procurorul din Buzău, coman
dantul jandarmilor și ou o oompaniă de in
fanteria și două esoadrâne de cavaleriă. 
Trupele s’au oprit la Măgura și sosirea lor 
a avut efectul de a potoli imediat agita
țiunea, fără a se fi întrebuințat vre-o mă
sură dre-oare. Procurorul a început anoheta 
asupra bătăii controlorului Casasovicl. Asâră 
comunele în agitațiă erau liniștite și lu- 
orările controlorului fiscal au putut începe. 
Ga măsură de precauțiune trupele vor ră
mână în județ pănă la compleota termi
nare a taxărei borhotului, adecă încă trei 
sâu patru (jh0-

„Reuniunea economică din Orăștie" 
va împărți în adunarea sa generală pentru 
anul de față, între membrii săi, următorele 
premii'. 1) Două premii de 10 cor. ;în aur, 
pentru acei membrii ai Reuniunii, cari vor 
dovedi, că au pus de nou în primăvara de 
față cel puțin 60 de altoi în grădinile lor.
2) Un premiu de 10 cor. în aur pentru acea 
șoolă de pomi, respective pentru aoel mem
bru al Reuniunei,'oare va dovedi mai mult 
spor în anul de față în o asemena șoolă.
3) Oinoi premii de câte 20 cor. pentru acei 
membrii ai Reuniunei, — de aprâpe sâu de 
departe — oarl vor dovedi, oă și-au cum
părat în anul acesta câte o vițelușă de 
prăsilă de soifi curat Pinzgau sâu Bern.

Biblioteca „Bunului Econom". Sub 
titlul acesta a început să apară în institu
tul tipografic „Minerva" din Orăștiă o bi
bliotecă poporală în broșuri diferite. Prima 
broșură a apărut sub nr. 1 și portă titlul 
„Povețe practioe pentru întocmirea gospo
dăriei în moșiile mid comasate", de Isidor 
Blaga, preot în Lanorăm. Cuprinde 8 capi- 
tull deosebiți în oarl se arată, ce este a se 
face pentru a avâ o bună gospodăriă și 
plugăriă, după-ce se așâcjă pe moșiă după 
o comasare. Dintre cele opt capitule re-

dăuă-orl, pănă ce-i răspundea vre-un 
prietin venit tot ca el pe câmp cu 
vitele. Se adunau așa mai mulți flă
căi și în jurul unui foc făcut din 
coceni uscațl și adunați de pe câmp, 
stau o parte din nopte de vorbă, 
de glume, de povești... Dâr în sera 
asta Vlad nu era în voia lui, se 
simția obosit — caută loc se se 
culce, găsi o clae de fân cosit, în
desi fânul în partea unde voia să-și 
pună capul, se ’nveli în epângeua 
lui nâgră, se culcă și încercă — se 
dormă.

Noptea era blândă, liniștită! 
Nici un vuet, nici o șoptă. Singur 
Vlad era deștept, singur era neli
niștit.

Și în acea nopte se oglinda 
viâța lui totă, o viață pacinică și 
neturburată.

Negreșit, că nu trăia fără griji! 
Muncia, der muncia cu drag, căci 
era pentru mama Iona și pentru Fira, 
— pe care le iubea el atât de mult! 

Bucuria și fericirea lor erau culmea 
bucuriei și fericirii lui. — Un ne
ajuns avusese și el: miliția, dâr și 
acela era într’o vreme numai, că 
dor nu ține cât viața, ș’apoi toți 
trec pe aci; ecă o datoriă trecătdre.

Bietul Vlad nu mai avusese pănă 
atunci alte nevoi. Gu gândul curat, 
cu inima voiăsă, viața Iții trecea în 
muncă, în iubire și în liniște. —Der 
în acea nopte era neliniștit, cum nu 
mai fusese vre-odată; avea un chin 
în inimă și un neastîmper în gând.

— „Resboiti" îșl cjicea el cu ne
liniște. Nu mai era îndoială-, îi spu
sese chiar căpitanul. Răsboiu! Der 
pentru-ce se fie atât de chinuitor 
acest cuvânt? Abia de aucjise c’a 
fost vre-odată ca de un basm și 
abia de-șl pute închipui ce e. Ceea 
ce-i turbura gândul era frica, că s’a 
dus liniștea vieții. Iși aducea aminte 
de vorbele Firii: „la răsboiu e rău 
pentru câți se duc, resboiul e vorbă 
rea".

„Pentru câți se duc", deci el o 
se se ducă și ideia de plecare fii cea 
dintâifi, care-i turbură gândul. Așa- 
dâr o să părăsâscă casa, pe mama 
lâna, pe Fira — pe Fira, pe care o 
iubia el atât de mult — ea, tdtă 
nădejdea vieții și fericirii lui.

Va pleca, și mult timp — ... cât 
timp nu va mai vedâ el pe Fira ? 
Că de! li-au spus că plâcă, nu li-au 
spus nimeni când se vor întorce și 
va sta departe .... pote o lună .... 
pote două.... de ce nu și un an ? 
Ș’apoi resboiul e rău pentru câți se 
duc, adecă nu tot ațâți se întorc....

Ah! avea dreptate Fira, resboiul 
e vorbă rea. Va pleca, va trăi de
parte de Fira, va muri pbte fără a 
o mai vedâ.,..

Der, pentru-ce e resboiu ? Pen
tru-ce trebue să se bată? Căpitanul 
spunea, că inimicii vor se robeșcă 
tăra, dâr unde sunt inimicii? Ore 
lumea nu trăesce tot neturburată ca 

nainte? Nici nu s’a aucjit de vre-o 
amenințare măcar.

Der ce pute înțelege bietul Vlad 
din interesele atât de greu de nime
rit ale unei țări? Cum era să vadă 
prin el însu-și unde-i fericirea Patriei ? 
Abia de soia să cetâscă și să scrie, 
dela un dascăl de biserică, și cuvân
tul Patriă 1’auȚise la teorie — îi ră
măsese neînțeles cuvântul dela teo
rie. Cu tote astea — nu era fără 
inimă, iubia atât de mult pe ai lui 
cu cari trăise. Cum era el să înțe- 
lâgă nevoile Patriei înafară de ne
voile celor ce iubia, cum era el să 
iubâscă o ființă, pe care n’o cunos- 
cea: Patria ?

Er lumea dormia în liniște în- 
vălită în lumina blândă a lunii, 
greerele, vecinie deștept, scârția un 
cânt abia de aucțit, mereu același 
— ca un murmur de mulțumire, pe 

! când bietul Vlad, bietul copil, sta 
deștept, cu inima sbuciumată, cu 
gândul trudit de nehotărîrea sorții 
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produoem pe oel întitulat „Casa, curtea și 
grădina", din care cetitorii vor pută judeca 
folosul acestei cărticele.

Corul bisericei Sf. Treimi de pe 
Tocile (Sclieift) îavită cu totă ondrea la 
producțiunea și petrecerea poporală îm
preunată ou dans, ce o va arangia în fo
losul fondului său, Sâmbătă, în 28 Oot. v. 
(10 Nov. n.) 1900, în sala de Concerte 
(Redută).

începutul la orele 8 sera. Corul se di- 
rigâză de învăț. N. Oanoea juu. După pro- 
ducțiune urmâză dans. Prețul întrărei: de 
persdnă 60 or., de studențl 40 or. Bilete 
se pot căpăta la D. Eremias, la Librăria 
Ciurcu, la Caeina română și săra la cassă. 
SuprasolvirI și oferte marinimose se pri- 
meso cu mulțămită și se vor chita pe cale 
publică.

Programul producțiunei: 1. a) „Sună 
buciumul d’alarmă", cor. bărbătesc de I. 
Simonescu. b) „Doina Olteanului", cor băr
bătesc de * * * 2. „Dela Herța ’n Dorhoiii", 
anecdotă de Th. Speranță, declamată de 
G. Gal. 3. a) „Dumineca cea mare", cor. 
bărbătesc de G. Georgescu — Kiriak. &) 
„Sai Române", horă poporală, cor bărb. de 
* * * 4. „Arvinte și Pepelea", comedie în- 
tr’un act de V Alexandri. Personele : D-nii 
N. Ardeleanu, G. Stinghe, și „Idil la țără" 
comedie într’un act de Juin și Flerx, per
sonele : D-l G. Mercheșan, d-ra El. Reșno- 
vean. d-l L. Savu, d-ra M. Iliescu, d-l C. 
Florea, d-ra M. Suciu, d-l El. Pompeiu, 
d-l A. Sielariu, d-l Oct. Bogdan.

Comorii aflată. In comuna BrăeștI, 
jud. Buzău, locuitorul Grama Panait a 
găsit sub rădăcina unui brad un borcan de 
aur, plin ou rnonete de aur și argint. L’a 
luat și dus acasă și după aoeea luând un 
pumn din moneta găsită, l’a dus la Ivan 
Kristu, oâroiumar în Brăeștî, spre a i-le 
schimba; acesta fiind un Bulgar i-a oprit mo
nedele, spuiod oă-i va da costul, când va 
aduce tot b.oroanul. Omul desnădăjduit de
nunță cașul autorităților, cari restituiră banii 
celui oare i-a găsit.

Bolă epidemică. In șcdla de cădeți 
de honvecjl din Oradea-mare a isbucuit o 
bolă perioulosă. pilele acestea s’au bolnă
vit repede de vărsat (scarlatină) 16 dintre oa- 
dețl. Bolnavii au fost numai decât despăr- 
țițl de cătră oeilalțî soți. Iutrarea și eșirea 
e oprită. Causa isbuenirei bolei nu e cu
noscută.

Alegerea din Satele-Unite. piarul 
„New-York Herald", are o telegramă în care 
se anunță, că Bryan, candidatul Ja preșe
dinția republioei Statelor-Unite, faoe un 
turneu politio prin statul New-York. Bryan 
a pronunțat într’o singură di 32 de discur
suri. Cu totă acâstă activitate a lui Bryan, 
Mac Kinley are asigurată, în apropiatele

și de nevoile ce de aci înainte aveau 
se-i turbure seninul trăit și dorit al 
vieții.

Trecuseră cele trei cțile; a doua 
<ți trebuia se plece.

— Firo, cțise Vlad, nu-mi e atât 
că plec, de n’ar fi că me despart 
de tine și nici nu m’ași gândi, că 
în resboiu din câți se duc, nu se 
întorc toți, de nu m’ar chinui amarul, 
că de-oiu muri, nu te voiu mai vede 
și veți remâne singure pe lume, tu 
numai cu mama Iona. — Vec|I, tu, 
Firo, e bună mama Iona și nu sciu 
ce a-șl face se-o ved mulțumită, der 
— Firo, eu pe tine te iubesc cu totă 
nădejdea.

Eu n’am alt pe lume, decât pe 
tine. Mâne me duc. Nu sciu când 
void veni, de void veni, der se 
sciî, Firo, că eu cât void fi pe lume, 
nie voiu gândi la tine.

Am un gând... un gând neclintit 
nu ți-l’am spus nici-odată — der 
ac|i... Firo, de-o vre Dumnecjeu se 
me întorc, am gând se te fac mi- 
râsa mea ... vrei tu, Firo ?

— Da, Vlade, vreau.

alegeri, o majoritate de vre-o 100 mii de 
voturi.

Voluntarii din Transvaal. O tele
gramă sosită din Triest spune, că vaporul 
„Styria", a sosit aoolo, având pe bord 361 
de voluntari, cari sau luptat în Africa de 
sud în rîndurile armatei bure. Acești vo
luntari sunt olandezi, franoesl, germani, ita
lieni, americani și portogezl.

Cununii. D-l Nicolae Ardeleanu, tipo- 
graf-paginator în tipografia „A. Mureșianu" 
și d-șora Maria Furnică, amândoi din Scheid, 
se vor cununa mâne, Duminecă, în 22 Oct. 
v. la 12 6re din di în biserica S-tei Treimi 
de pe Tocile. Colegii săi îi adresăză prin 
acesta oăldurose felicitări!

— D-l George Moldovean, antreprenor 
de diferite lucrări publice și d-ra Elena G. 
Florea se vor cununa mâne în 4 Nov. n. 
la orele 12*/2 în biserica Sfintei Adormiri 
din Brașovul-vechiQ.

— D-l Dumitru Derstar din Scheiii și 
d ra Ecaterina Dușa din Brașovul-vechiîi 
se vor cununa tot mâne la 10 ore a. m. 
în biserica din comuna natală.

— Dl loau Perian vice-notar înBor- 
lova și d-ra Eufrosina Mihai din Caranse
beș se vor cununa Luni în 30 Octomvrie 
(12 Nov. n.) la 2 6re d. a. în biserica gr. 
or. din Caransebeș.

Logodnă. loan Careu învățător în 
Reteag și d-ra Lodovica Bezerița din Ar- 
pașteu, anunță logodna săvârșită în 28 
Octomvrie n. c.

Demonstrația înaintea statuei lui 
Kriiger. In pavilionul tranvaalian dela es- 
posiția din Paris, s’a întâmplat Dumineca 
trecută un lucru, care nu prea face oinste 
Englesilor. In pavilion este espusă și o 
mioă statuă a lui Kruger, dinaintea căreia 
se adună de obioaiii mulțl curioși. Dumi- 
neoă un grup număros de privitori și-au 
arătat pe față simpatiile față de Kriiger. 
Aoâsta însă n’a fost de’loo pe plăcerea En
glesilor, cari stăteau la o parte suprimândușl 
mânia. De-odată însă ese din grupul En- 
gles’lor două fete euglezdioe și începură să 
înjure pe cei-oe să însuflnțiau de Kriiger, 
apoi apropiindu-se de statuă, avură neru- 
ș’narea da a-o scuipa. In urma acâsta ami
cii Burilor s’au’simțit fdrte neplăcut atinși 
și se arunoară asupra englezdicelor demon
strante, cărora le săriră în ajutor oompa- 
trioțllor. Scandalului i au pus capăt poli
țiștii cari intervenind au arestat pe una 
din englese și o duseră la polițiă în tră
sură închisă. J

Constituire. „Societatea română de 
cântări și musicău în Caransebeș, în aduna
rea generală ținută la 14 (27) Octomvrie 
a. c. s’a constituit pe anul societar 1900/901 
în următorul mod : Președinte: Nio. Velou ; 
notar: Achim Aliontie; oassar loan Ha-

— Vrei? A! Cât ’mi pare de 
bine. Atunci fiind-că și tu vrei, vorba 
nostră se fie sfântă. Firo, juri tu se 
rămâi nemăritată pănă voiu veni eu.... 
ori pănă vei ave scire, că am murit?

— Jur, Vlade.
— D6că-i așa, jur și eu, că de 

ml-e scris se me însor, alta pe lume 
nu void ave, decât pe tine.

O licărire trecu în inima întu
necată a lui Vlad, ca un surîs de 
alinare pe-o față suferindă.

Când va veni, gândi a ea, Fira 
va fi mirosa lui, a lui pentru tot- 
dăuna. Ea a voit, ea a jurat, ea iu
bita lui, că-1 va aștepta pănă ce va 
veni — și de ce se nu vie? Dor nu 
e așa de crud resboiul, mulțl se re
întorc, — der pote, cum cjicea mama 
Iona, s’or astîmpera lucrurile, și n’o 
mai fi resboiu. O! da, va veni, va 
veni, nădăjduia el; Fira-1 așteptă, 
Fira-1 iubesce și când va fi reîntors 
acasă, atunci — o ! atunci.... Cât 
de fericit fu Vlad într’o clipă de 
gândire. („Albina").

(Va urma.) Virgil Broscărescu. 

rambașa. Membrii în comitet: Nic. Popo- 
vicl, Ilie Românu, Marou Hertila, Traian 
Ionașiu și Ioan Buru jun. — Gh. Bona, 
oorist.

Predica unui principe. Din Lipsoa 
se scrie, că prinoipele Maximilian de Saxa, 
oare este și preot, a ținut d'l0l® treoute o 
predică muncitorilor italieni din Plauen. 
Principele a vorbit oontra Saxonilor, cari 
nu sunt de confesiunea catolică. Prinoipele 
a arătat muncitorilor primejdia oe-i ame
nință, dâcă vin^ în atingere cu „necredin
cioșii".

Militari stenografi. In Germania 
sunt puțini drnenl cu învățătură, cari să 
nu soie stenografa (adecă măestria de a 
sci scrie pe scurt, cum e vorba.) Acolo în 
tâte scdlele militare stenografia e studiu obli
gat. In Anglia învață stenografia sub pa
tronatul prințului Chonnaught. In Franoia 
oomandele de corp, încă au dat de ourând 
ordin, oa pe sub-ofițerl să-i învețe aoestă 
măestriă.

Se caută un post de cantor. Sun
tem rugați a publica următorele: Un absol
vent al șcâlei cantorale din Cernăuți și tot
odată esaminat și de veneratul protopop 
al Brașovului d-l Ioan Petrie, cu purtări 
bune, anunță, că în cas dâcă s’ar afla aici 
în Brașov sâu în împrejurimile Brașovului 
un post vacant de cantor, densul s’ar an
gaja bucuros, avend a se prepara și pen
tru nisce esamene de gimnasiu. Doritorii 
a se adresa la Administrațiunea „Gazetei 
Trans".

Concert. Mâne, Dumineoă, în4Noem- 
vrie n. musioa orășenâscă va oonoerta la 
restaurantul Redutei. începutul la 8 6re 
sâra; intrarea 40 bani.

Avis pentru dame. Colețiă de mostre 
pentru stofe numai moderne, de oalitatea 
cea mai fină, noutăți englesol și franțuzescl 
de esemplu Homespun, Taylor-Mode, Mat- 
lase, etc. trimite gratis și franco Firma Wei
ner Mâtyăs, Budapest, VI Andrăssy ut 3.

Este de obște cunoscut, că contra 
tusei, răgușelei, conturbarea funcțiunei or
ganelor de respirația, bombdnele „Pemete" 
ale lui Rethi au efeotul cel mai sigur. Sunt 
oăutate și în străinătate. Aceste bombăne, 
în urma conținutului lor forte plăcute, se 
oapătă la farmacistul Bâla Râthy în B. 
Csaba, 5 cartone 3 oor. Se pdte cumpăra 
în tot looul, un carton ou 60 bani.

De necredut. Mii de mulțumiri și 
sorisorl de reounoscință oonstată, că flui
dul Elsa de Feller s’a dovedit ca cel mai 
bun la diferite bole, chiar și la acelea, unde 
alte medicamente nu vindecă. Ou deosebire 
vindeoă frigurile, podagra, reuma, dureri 
de cap, piept și de dinți, junghiuri, dureri 
de stomac, de ochi eto. iute și sigur. 12 
stiole 5 corone franco. Singurul producent 
e Eugen V. Feller, farmacist în Stubioa Nr. 
135, Comitatul Agram. La nici o familiă 
să nu lipsâscă acest mijloc esoeleut esaminat 
de autoritatea sanitară, și aflat de cel mai 
bun mijloo, pe care 6rl-cine, de-1 folosesce 
odată, pentru efectul său îi va folosi per
manent. „Orb am fost dej», și numai „Flui
dul Elsa" de Feller mi-a salvat lumina 
oohilor — scrie Sziios Pâter din Budapesta 
(Felsorakpart 9).

Despărțirea D-lui V. Gr. Borgovan
de liucuresci.

D-nul V. Gr. Borgovan, cunoscutul 
și distinsul profesor de pedagogie, trebuind 
să plece la Bârlad, ca director al școlei 
normale de învățători de acolo, și-a luat 
diua bună dela elevii săi în diua de 7 Sep- 
temvre la școla „Enachiță Văcărescu", fostă 
școlă de aplicație pe lângă școla normală 
de Institutori.

Pe lângă elevii școlei primare, luaîi 
parte la acestă despărțire cea mai mare 
parte din absolvenții școlei normale de 
Institutori, aflațî astădl în BucurescI, cari 
au ținut să arate și cu acâstă ocasiune sim
patiile lor sincere, bunului profesor.

D-l Gheorge N. Costescu, noul director 
al școlei „Enachiță Văcărescu", ia cel din- 
tâitî cuvântul și aduce omagii din partea 
colegilor săi d-lui Borgovan. filtă. câteva 
trăsături din cuvântarea d-lui Costescu:

Iubiți colegi,
Noi, aceștia dela fost’a școlă de apli

cație, ne simțim datori să vă mulțumim, 
că a-țl venit în număr cât se pote mai mare, 

ca să aduceți împreună cu noi prinos de 
reounoscință unuia dintre profesorii noștri, 
care a fost sufletul școlei normale de in
stitutori.

Nu e nevoie să vă spun ceea-ce a fă
cut d-l Borgovan pentru școla primară și 
normală, pentru-că i-ațl fost elevi, l’ațl vă- 
dut la muncă, v’ațl încăldit o bucată de 
vreme din entusiasmul lui cald, i-ațl vădut 
mai în urmă — în mișcarea pedagogică 
dela noi — rodele străduințelor sale și nu 
cred să se găsăscă un singur învățător dela 
un colț la altul al țării, care să nu scie, 
că d-nul Borgovan a muncit cu strălucit 
triumf să netedâscă drumul, pe care noi 
să ducem mai cu înlesnire carul instruc
țiunii primare.

După-ce d-l Costescu atinge în câte
va cuvinte rolul școlei normale de institu
tori și al d-lui Borgovan, în mișcarea di
dactică din România, adaogă:

De alt-fel Istoria nepărtinitore îșl va 
da bine sâma de munca depusă și va ca- 
racterisa cum trebue direcția și activitatea 
pedagogică a șcălei normale de Institutori, 
direcție și activitate trasă și alimentată de 
d-l Borgovan.

Ceea-ce eu regret cu acâstă ocasiune 
este faptul, că împrejurările n’au iertat pe 
toți colegii noștri, pe tote acele cj000 Pro_ 
moțiuni ale școlei normale de Institutori, 
să vină aci la școla de aplicație, unde au 
simțit cele dintâiîi tremurăturl ale dăscăliei, 
unde li-s’a desăvârșit, atât pe cât posibil 
a fost să se desăvârșâscă, educațiunea pro
fesională, și aci, împreună cu toții, să sa
lutăm pe cel care plâcă și să-i spunem, că 
adânc întipărit în sufletul și în inimile nos- 
tre rămân zelul său, ideile sale și întrega 
sa activitate școlară, — că un câmp larg 
de observațiunl ne lasă, mulțămită cărora, 
nădăjduim, să înțelegem și mai bine și mai 
lesne rostul carierei nostre dăscălescl !

Adresându-se copiilor, d-l Costescu, 
le spune între altele:

Pe voi, dragi școlari, v’am adunat 
aci, să vă spunem, că iubitul nostru Direc
tor ne părăsesce: se duce în altă parte să 
învețe alțl școlari și alțl învățători. Voi, 
cei mai mari, ați vădut din istoria țării, 
pe care O învățațl în cărțile de cetire, că 
au fost unii omeni, cari au luptat și și-au 
vărsat sângele pentru patriă; au fost însă 
alții, ca: Asachi, Lazar și Heliade, cari au 
făcut școle și au muncit vieța întrâgă pen
tru ele. Pentru aceea, atâta vreme cât va 
trăi școla nostră românâscă, numele lor se 
va pomeni cu respect de toți copiii, cari 
învață carte. Acei dintre voi, cari nu se 
vor lăsa de învățătură, vor ceti mai târdifi. 
în alte istorii, în pagini mari și frumose, 
tot ceea-ce a făcut, d-l Borgovan pentru 
școlă. Păstrați-vă, dragi copil, o amintire 
neștârsă și, în șoptele vostre de rugăciune 
cătră Dumnedeti, nu uitați să-i strecurațl 
numele, căci pentru binele vostru a mun
cit mult!

Adresându-se cătră d-l Borgovan, d-l 
Costescu sfîrșesce astfel cuvântarea:

Și acum, iubite d-le Borgovan, ne-ai 
arătat drumul datoriei, vom rămână devo
tați povețelor, ce ne-ai dat. Ideile D-tale 
s’au răsfrânt și s’auî mplântat adânc în ini
mile nostre! De D-ta ne rămâne cea mai 
frumosă și mai plăcută amintire, de munca 
D-tale cea mai sinceră admirațiune! Etă 
mărturisirea, o mărturisire pornită din inimă, 
pe care elevii D-tale ți-o fac la acâstă des
părțire, tristă ocasie adusă de vultorea îm
prejurărilor.

Să trăescl Domnule Borgovan!
Aci, corul școlei întonâză: mulțl ani 

trăescă1
Domnul Borgovan, adânc emoționat 

răspunde, mulțumind elevilor săi de acâstă 
probă de iubire și amintesce curiosa coin
cidență între activitatea și durata școlei de 
Institutori din Berlin condusă de Diester- 
veg și cea din BucurescI, ambele trăind 
câte 14 ani. Plecă dela școlă, unde atâția 
ani a muncit cu drag, mulțumit în suflet, 
că șl-a împlinit misiunea și a avut elevi, 
cari l’au înțeles.

După acesta, cu cele mai vădite re
grete și cu cea mai sinceră emoție, elevii
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și-au luat rămas bun dela mult simpaticul 
lor profesor. A doua di, la 7 ore diminâța, 
l’au intim pinat la gară și presentându-i un 
frumos buchet de flori, i-au urat drum bun 
în spre Bârlad.

Asistent.

0 aparițiune misteriosă.
Ne aflăm într’o lume materialistă, și 

n’ai să te preumbli multă vreme, păn’ ce 
■dai de âmenl, al căror prinoipiu de viață 
îl determină singur legile positive ale ma
teriei, basate pe esperiența de tâte cjilele-.

Lucrurile ce cad în oeroul esperienței, 
ce se văd, ce se pot oântări și supune ce
lor cinci simțuri fisice ale omului, acelea 
le studiâză în mare parte omenimea astăcjl; 
tote oelelalte, ce se ridioă d’asupra mate
riei și-s transoedentalf, le privesoe de hi- 
potetice și oa atari neoompetente pentru 
domeniul sciinței. Dâră esperiența ne arată 
în viață multe fenomene, ce le vec]l, simți, 
te mișol și afli sub impresiunea lor, fără 
de-a le pută afla causa causali, după legile 
fisice și mechanice cunosoute pănă astăzi 
de sciința naturală.

Pentru ilustrare aduc un oas concret, 
petrecut în comuna Cățălul-român, în fața 
mai multor omeni și înaintea subscrisului.

Intr’una din cjilele lunei o. vine o po
porană la mine, care loouia într’o colibă sub 
pâla Meseșului, și-mi povestesce, că în casa 
ei de-o săptămână nu e luoru bun, căol 
necurmat i-se aruncă în căsuță aoi petrii, 
aoi cucuruzi, mai crumpene (cartofi), mai 
morcovi, — că i-a strioat toți ochii dela 
ferâstră, — avea sărmana numai o singură 
ferâstră lângă ușă, — căol coliba era fă
cută într’un țărmure de deal.

Momentan cugetând, că aiurâză, o în
treb, că mai vecjut’au și alții luorul aoela? 
— Ea îmi răspunde, că toți veoinii pot 
mărturisi, căci și în vătjul lor s’a aruucat 

:și se arunoă neînoetat în oăsuță petrii și 
cucuruzi.

Femeia deci mă provocă, ca să merg 
și să-i sfințesc oasa, adecă să-i fao feștaniă, 
căol ea se teme a ședâ mai mult în oasă 
fără feștaniă. Observ, că ea, cu tâte că-șl 
făouse căsuța de vre-o 10 ani, încă nu șl-a 
fost făcut de rend ca să-o și sfințâsoă după 
obioeiul oreștin.

Merg drept aoeea însoțit de oantor, 
făt și o mulțime de vecini și încep slujba 
sfințirei de apă. —Oe să vedl însă? Pe la mij- 
looul slujbei, âtă oă răsare ca din pământ 
o piatră în mijlocul casei, fără ca să faoă 
nici un sgomot, âr la sfîrșitul slujbei, oând 
am gătat cu rugăoiunile, și voiam a-o mân
gâia pe biâta femeiă, ca să șl pună tâtă 
nădejdea în Dumnezeu, și să nu se târnă 
de nimio, căci fără voia și soirea lui Dum- 
nedeu — după vorba Soripturei — un fir 
de păr nu oade de pe capul nostru, âtă de 
nou, că din direcțiunea unui părete să 
aruncă spre noi un ououruzși oade rostogo- 
lindu-se în mijlocul odăii, în văcjul tuturor 
celor din oasă. La câte-va cJG® după aoes- 
tea printr’un foo isoat, nu se soie din oe, a 
ars oăsuța respectivă.

Tot aoea apariția misteriâsă s’a re
petat mai apoi în două rânduri la oasa 
unui alt poporan, ce locuesce nu departe 
de cea ou pricina, spărgendu-se și aoolo 
ferestrile, — preoum însu-ml le-am văcjut 
și mi-a povestit respeotivul poporan, că 
i-s’au asvîrlit din diferite direoțiuni în oasă 
mai mulțl ououruzl.

In amândouă aceste cașuri nu pâte fi 
vorba de ceva demonstrația ou spargere de 
ferestri de oătră âre-oarl individl cu sim
țăminte dușinănâse, — ambele oase fiind 
așecjate afară din oomună, și loouitorii aoe- 
lor oase fiind nisce omeni sărmani și paol- 
nicl; dâră și de-altmintrelea în comuna 
nâstră nu s’a pomenit, oa să-și răsbune 
cine-va prin spargere de ferestri.

Am voit a aduce la ounosoință On. 
publio cetitor acest oas misterios, ce pe 
cale empirică nu se pâte deslega, oi numai 
admițând o oausă motrice supranaturală, oe 
nu pote fi decât numai de spirit. Se pote, 
oă dmenii soiinței naturale să zimbâsoă la 
așa ceva, și să nu înoreste serios niol 
aoâstă aporițiă spiritistică, oa și multe al
tele asemenea acesteia.

Eu bine soiu, că sciința îșl are do
meniul său, dâră îșl are și credința sa, — 
esperimentez fenomenele, dâră din ele oon- 
chid la o oausă nevăcjută, văd și pipăesc 
fenomenul, dâră pe nevăzute deduc și în 
mod logic confirm causa fenomenului. 
Acum, decă oausa pocale naturală nu-o pot 
esplioa, după legile fisice, — am să admit 
oa putere motrioe, pe basa legilor de oau- 
salitate, o putere superiâră naturei, oe nu 
pâte fi alta, decât de spirit. — Spiritismul 
dâră, 4i°& lumea soiută oe va vrâ, esistă, și 
se manifestă prin acțiuni, oe pe oale na
turală niol-când nu se pot deslega.

Cățălul român, lună Oct. 1900.
Grațian Flonta, 

preot rom.

Convocări.
Despărțământul „Alba-Iulia“ al reu

niunii înv. gr. cat. din archidiecesa de 
Alba-Iulia și Făgăraș îșl va ținâ adunarea 
de tâmnă Sâmbătă în 17 Nov. n. c. în 
scâla română din Galda superiâră, la care 
sunt rugați a participa toți învățătorii aces
tui despărțământ, d-nii preoți ca directori 
școlari și alțl binevoitori și sprijinitori ai 
învățământului poporal.

Pro gram:
1) La 8 ore asistarea la serviciul di

vin. 2) Prelegere practică cu elevii șcâlei 
din loc prin d-1 înv. A. Șeușan. 3) Deschi
derea adunării prin președinte. 4) Cetirea 
apelului nominal. 5) Cetirea procesului ver- 
verbal din adunarea precedentă. 6) Rapor
tul președintelui despre mersul reuniunei 
arohidiecesane în general și în special 
despre desp. A.-Iuliă. 7) Disertațiune de 
Victor Dregan înv. în Coșlar eventual alte 
disertațiunl insinuate. 8) Incassarea taxelor 
curente restante, și eventual primirea de 
membrii fundatori și ajutători. 9) Raportul 
cassarului și bibliotecarului. 10) Legitima
rea membrilor înaintea presidiului față de 
abonamentul la „Foia Scolastică^. 11) Dis- 
cusiune asupra prelegerei practice și diser- 
tațiunilor. 12) Alegerea persânelor cari vor 
diserta în adunarea viitâre. 13) Starea lo
cului adunării de primăvară. 14) Alegerea 
a doi membrii pentru verificarea procesu
lui verbal. 15) Eventuale propuneri. 16) 
Alegerea oficialilor despărțământului con
form § 23 litera ă) din statute. 17) închi
derea adunării.

I. Panpu, George Spălăceau,
președinte. not. desp.

*

Reuniunea femeilor române gr. or. 
din Bran și jur îșl va ținâ adunarea ge
nerală Duminecă în 29 Octomvre st. v. a. c. 
în Bran, looalul „Parsimonia“ la 2 ore p. m.

La acăsta se învită cu tâtă stima a 
lua parte atât Dâmnele membre, cât și 
Onor, publio sprijinitor al scopului măreț, 
ce-1 urmăresce Reuniunea.

Bran, în 19 Oct. 1900.
In numele comitetului:

Letiția Stoica, N. Buncean,
președintă. seeretar.

Literatură.
A apărut Manual complect de agricul

tură'rațională de Dr. George Maior, profe
sor de agrioultură la șoâla centrală dela 
Ferăstrău și la Seminarul Nifon din Bu- 
curescl.

Vol. I. Agrologia sâu agricultura ge
nerală. Carte didactică aprobată de minis
terul agrioulturei din România, prețul 5 
corâne.

Vol. II. Fitoteclinia seu cultura spe
cială a plantelor. Carte premiată de Aca
demia Română în. sesiunea generală 1899 
ou premiul Nasturel-Hăresou, prețul 8 cor.

Vol. III. Zootechnia sâu cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute dim
preună ou Jânăria și lăptăria, prețul 8 cor.

Vol. IV. Economia rurală sâu or- 
ganisarea moșiilor mari și mid, prețul 8 
corâne.

Cartea de față, deși în 4 tomuri deo
sebite, dâr formâză un singur tot și tra- 
tâză despre agricultură din tâte punotele 
de vedere, din tâte țerile locuite de Ro
mâni. Ea este scrisă într’un limbagiu ușor 
popular cu terminii culeși din însuși graiul 
poporului agricol. Este deci o carte, oare 
n’ar trebui să lipsâsoă din biblioteca nici 
unei soâle confesionale române, căol ea 

formâză cea mai bună lectură pentru în
vățători și preot și conține esplieațiunile 
și povețele de dat poporului muncitor asu
pra tuturor cestiunilor, ce privesoe agricul
tura și orl-care din ramurile ei. De aseme
nea o recomandăm comuuelor românescl și 
tuturor institutelor culturale ale nâstre.

1 Se pâte căpăta dela Tipografia nâstră 
și dela librăria W. Krafft Sibiiu cu pre
țurile de mai sus -j- 1 cor. porto pentru 
tâte 4 volumele.

ULTIM SCIKi.
Londra, 2 Noemvrie. Cabinetul 

a fost constituit astfel: Lordul Sa 
lisbury, prim-ministru și păstrător al 
sigilului privat; d-1 Ritchie, ministru 
de interne, marchizul deLandsdowne, 
ministru al afacerilor streine; d-1 
Brodrick, ministru de resboiu; con
tele'de Selborne, ministru al ma
rinei.

Paris, 2 Noemvrie. O depeșe 
din Hong-Kong anunță, că un uragan 
violent s’a abătut asupra Anamului; 
600 de persone au fost ucise; 4850 
de bmeni sunt fără adăpost.

Barcelona, 2 Noemvrie. Numeroși 
locuitori din Sarria s’au unit cu 
bandele carliste. O manifestația car- 
listă a avut loc la Vila Franca.

Kroonstad, 2 Noemvrie. Un de
tașament bur compus din 150 de 
bmeni, a împresurat, în diminâța cji- 
lei de 28 Octomvrie, avangarda unei 
colbne englese venind din Geneva. 
Acâsta avangardă se compunea din 
90 de bmeni. Ea a fost luată de 
Buri, cari au atacat, prădat și in
cendiat trenul de poștă venind din 
Capetown.

Aliwainorth, 2 Noemvrie. După 
scirile din urmă, o luptă a avut loc 
între trupele englese și detașamente 
de buri, lângă Hemingsfarm în apro
piere de Odendalstroom.

Bolele găinilor.
— Fine —

5. Căderea penelor e o bblă, care 
se deosebesce cu totul de năpîrlirea 
penelor, căci acâsta, adecă năpârli 
rea penelor în fia-care an de doue- 
ori, primăvara și tâmna, e însușire 
naturală a tuturor aburătbrelor. Decă 
înse galița îșl perde penele în alt 
timp al anului și, dbcă este și ceva 
lâncedită, atunci aceste sunt semnele 
bblei, care o și slăbesce pe mai 
mult timp.

Bbla acbsta o vindecăm cu o 
nutrire bună, pe lângă asta avem 
8(5 mestecăm în apa curată de beut, 
într’un litru, o lingură mică de acid 
carbolic, dându-le de mâncare cu- 
rechiu (varză), macriș, seu în lipsa 
acestora, tărîțe cu oțet, puțin sărate.

6. Durerea de picidre se pbte ivi 
din recelă, sâu din sburatul din lo
curi mai înalte, când cu tbtă greu
tatea trupului se lasă pe picibre. In 
ambele cașuri durerea picibrelor se 
pote vindeca prin ungerea lor cu 
spirt de canfor.

7. Inălbirea crestei o putem cu' 
nbsce ușor, când observăm, că mar
ginile crestei găinii se albesc și se 
sbîrcesc, lățindu-se pe trup și, decă 
nu o vindecăm la timp ușor o și 
prăpadesce. Bbla acesta periculbsă 
causeză un burete licăitor, care nu 
se pbte vedâ cu ochii liberi și, care 
ajungând la crestă se înmulțesce ca 
tbte speciile de bureți, nespus de 
repede. Găinile atacate numai decât 
se se despartă de celelalte și, decă 
bbla nu-i încă prea lățită, se spălăm 
crâsta găinilor bolnave mai de multe- 

orî, pe d' cu apă mestecată cu car
bol și după-ce se uscă, le vom unge 
cu o tinctură de iod. In cașul, când 
bbla este deja prea lățită, e bine a 
ucide găinile bolnăvite și a-le în
gropa cât mai afund în pământ, ca 
se nu se mohpsescă și celelalte.

8. Colera este o bblă. de tot pe
riculbsă și molipsitbre așa, că decă 
nu ne îngrijim de timpuriu, tote găi
nile pot se cadă jertfă acestei bble 
lipicibse.

Decă vedem ivirea bblei, numai 
decât se le despărțim și se le dăm 
celor neatacate apă mestecată cu 
carbol și ținându-le la loc curat, er 
celor bolnave încă le vărsăm din 
apa acâsta și le băgăm și în gură 
diminâța și săra într’o lingură mică 
10 picături de paregoric și 5 picături 
de spirt camforic. Medicamentele 
acestea se capătă din farmacia 
(apotecă).

9. Moții de picidre. Bbla acesta 
constă în umflarea picibrelor, care 
se iac solzbse. Găina molipsită de 
acâstă bolă sufere de mâncări me 
mare, nu mănâncă, nu bea, se slă- 
beace iute și în urmă pere. Bbla o 
vindecăm curățind cu un cuțit tîm- 
pit scorța de bubă, o adunăm cu 
grijă și o aruncăm seu în foc. seu 
o îngropăm afund în pământ, după 
aceea ungem cu unsbre de săpun 
procurată din farmaciă, picibrele 
bolnave, și când scbrța de bubă s’a 
curățit pe deplin de pe piciore, le 
ungem cu peruviam balsamic.

Acestea sunt bblele cunoscute 
ale găinilor, care înse o econbmă 
bună le pbte încunjura, dâcă: ține 
cotețul curat, îngrijesce de o nutrire 
regulată, ele apă prbspetă și curată.

Reghianul.

Administrarea pădurilor.
Arti cuiul de lege XIX din anul 1898 

dispune cu privire la administrarea pădu
rilor din partea statului următârele reguli 
mai însemnate:

Tâte pădurile comunelor, bisericilor, 
șcâlelor, particularilor, societăților ș. a., 
cari nu trec peste 5000 de jugâre catas- 
trale, pe viitor se vor administra din par
tea statului, prin comitetele și adunările 
generale comunale, silvicultorii cercuall cu 
comisiunile silvanale și comisiunile admi
nistrative comitatense.

Comitetele comunale se aleg de cătră 
proprietarii respectivi de pădure sâu de adu
narea generală, și constau din câte un pre
ședinte, un econom, un cassar, un notar și 
câte cinci membri, dintre cari unul pâte 
înlocui și pe președinte, când acesta lip- 
sesce. Comitetele numite se aleg din trei 
în trei ani și sunt în prima linie respun- 
dâtâre pentru afacerile încredințate lor.

Președintele conduce ședințele comi
tetului și ale adunării generale și-l repre- 
sântă în tâte afacerile în fața organelor 
mai înalte; notarul scrie protocâlele comi
tetului și ale adunării generale, face con
spectele de lipsă pentru folosirea materia
lului din pădure, pârtă corespondența de 
lipsă cu autoritățile mai înalte, compune 
preliminarul și socotâla anual ș. a., cassa- 
rul pârtă socotelile de lipsă despre veni
tele și spesele avute cu administrarea pă- 
durei, âr economul administrâză materialul 
de lemn și fructele din pădure.

Peste tot adunarea generală ține câte 
douS ședințe ordinare: tomna și primăvara. 
Afară de acestea, se mai țin și alte ședințe 
ordinare, când sunt lucruri mai grabnice, 
cari nu sufer amânare. In ședințele adună- 
rei generale se hotăresc tâte afacerile, cari 
se referesc la administrarea sâu vinderea 
materialului din pădure. Tâte hotărîrile se 
iau cu maioritatea celor presențl. Adunarea 
generală mai hotăresce la început și asu
pra acelora, cart sunt îndreptățiți de a fi 
luațl în conspectul proprietarilor de pădure
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Decă un proprietar de pădure are 
lipsă întețită de ceva material de lemn, 
comitetul conchiamă numai decât pe mem
brii săi la o ședință, în care se pertracteză 
ruga rea proprietarului. Hotărîrea se ia la 
protocol și apoi se publică adunărei gene- 
nerale. Acesta la rândul ei încă pertractăză 
rugarea și dăcă o află de dreptă, ’i-se și 
acordă lemnele cerute. Hotărîrile acestea 
se comunică apoi comisiunei silvanale, care 
provede pe cel îndreptățit cu licenția de 
lipsă pentru pădurit. Fără a se solvi pre
țul lemnelor pe jumătate, nimeni nu pote 
căpăta licența de pădurit.

In modul acesta se urmăză tot-deuna 
la acordarea lemnelor din pădure. Mai în
tâi ă hotăresce comitetul, apoi adunarea ge
nerală cu învoirea comisiunei silvanale, 
care prin silvicultorul său, trebue să pre- 
gătăscă și un plan deosebit, pentru tăietu
rile mai mari din pădure.

Lemnele de foc tăiate din pădure se 
fac mai întâii! grămedl prin proprietarii 
respectivi, apoi se prețuesc de comitet și 
fie-care proprietar înainte de a-șl lua gră
mada din pădure, trebue să piătescă prețul 
aceleia pe jumătate la mâna cassarului. 
Banii astfel incassațl se folosesc pentru 
trebuințele curente ale comitetului: dare, 
arunc comunal, remunerațiunl pentru mem
brii comitetului ș. a.

Fie-care proprietar, când se duce în 
pădure după lemne, trebue să fie provădut 
cu un bilet (țidulă), care însă are valore 
numai pentru dina, pe care se libereză. 
Biletul numit se predă păzitorului de pă
dure, când se aduc lemnele. Decă cineva 
se duce fără bilet în pădure și e prins 
cu lemnele, acela se consideră de prevari- 
cant și se pedepsesce forte aspru, pe basa 
legilor silvanale.

Dăcă proprietarii de pădure, în înțe
legere cu comisiunea silvanală, voesc să 
vândă anumite parțele întregi din pădure, 
cu lemnele aflătore pe ele, al căror preț 
trece peste 2000 cor., atunci trebue să se 
escrie publicațiune în foile locale. Fără 
publicațiune în foile locale, seu în lipsa 
acestora în alte foi de specialitate, numai 
comisiunea administrativă comitatensă pote 
acorda licenția de lipsă pentru vendare (§. 36).

Prețuirea lemnelor din pădure se face 
de cătră silvicultorul de cerc său comunal, 
care statoresce tot-odată și condițiunile de 
lipsă pentru publicare și vendare. Tot așa 
se întâmplă și cu acordarea pășunatului 
pentru vite, cu vinderea ghindei și a ji
rului, pe unde ăsistă și astfel de producte.

Condițiunile de ventjare, precum și 
cjiua ei trebue publicate cel puțin cu 15 
dile mai înainte, celor interesați, ăr actele 
de lipsă se aștern mai înainte cu 8 dile 
comisiunei administrative, care la rândul ei 
pote trimite și un membru din sînul său 
la licitațiune, dăcă acâsta se ține la fața 
locului.

Silvicultorul cercual său comunal con
duce alegerile pentru comitetul silvanal, 
presideză în cas de lipsă la ședințele lor 
și ale adunării generale, îngrijesce, ca țe
vile de pădure să fie tot-dăuna în stare 
bună, măsură și face mapele de lipsă pen
tru tăiatul lemnelor, pentru împădurirea 
poienilor și a locurilor gole, face planul 
de lipsă pentru întrebuințarea productelor 
din pădure, pentru pășunatul vitelor în lo
curile de pășunat, îngrijesce asupra vigili- 
lor de pădure, ca aceștia să arate pe pre- 
varicanțl, face pașii de lipsă pentru pedep
sirea acelora, mijlocesce licențiile de lipsă 
dela comisiunea silvanală pentru cei in
teresați ș. a.

Comisiunea administrativă comitatensă 
este forul al doilea pentru administrarea 
pădurilor, care hotăresce în căușele de ne
înțelegere dintre proprietarii pădurilor și 
comisiunea silvanală, er judecătoria admi
nistrativă și ministrul de agricultură, ho- 
tăresc în a treia instanță.

Aceste lucruri mai însemnate despre 
administrarea pădurilor ar trebui să și-le 
însemneze fie-care proprietar de pădure, 
ca în cas de lipsă să se potă folosi de ele.

I. G.

Casa, curtea și grădina.
Prea puțină grije are țeranul 

nostru de casa, curtea și grădina sa.
Case scunde, cu puține încăperi, 

umede și nesănetose, făcute de bârne 
sâu bătute de pământ, așe4ate de-a- 
valma fără pic de simetrie; în curți 
mult puțin murdare șoprbne desfun
date și șuri puțin încăpetore, aprope 
tote acoperite cu paie, stuh, ori șin- 
dilă; — cam așa ni-se înfațișâza în 
mare parte locuințele și clădirile eco
nomice ale plugarilor noștri. In gră
dinile lor mai găsim și astăcfi în loc 
de legumi ierburi sălbatice, urzici, 
cucute ș. a.; în loc de pomet, ici- 
colea câțî-va pruni piperniciți, cres
cuți la voie și întâmplare.

Mai bine merg în privința asta 
țăranii noștri dela munte, și deose
bit bine cei-ce locuesc în apropierea 
său chiar în așa numitele comune 
săsesc!.

Nu vrem să îndemnăm pe ni
menea, cu atât mai puțin pe țăra
nul plugar, a face lux cu locuințele 
și clădirile sale economice; căci 
amortisarea capitalului îmbrăcat în 
ele, cheltuelile de întreținere, pre
miile de asigurare în contra focului 
ș. a., tbte acestea cad în sarcina ve
nitului, ce-1 aduce moșia dela câmp. 
Vom dice însă: casele să le clădim 
după cerințele higienice și potrivit 
frumăse; șoprănele și șurile destul 
de încăpătore pentru adăpostirea lem
nelor de foc și a uneltelor agricole, 
pentru grajdurile de vite și păstra
rea recoltelor; tote pe cât se pote 
de material solid și acoperite cu țiglă.

Curtea trebue planisată, așter
nută cu un strat bun de prund și 
provădută la loc potrivit cu un șăn
țuleț pentru scurgerea apei de plbie, 
ca așa apoi să o putem ținâ puru
rea curată.

Pământul din grădină să-1 îm
bunătățim pe cât numai se pbte. 
Căci, vorba ceea: 100 stânjinl pătr. 
loc de grădină face cât 1000 st. pătr. 
loc de câmp în aceleași cheltueli de 
gunoiu și brațe de muncă. Dâca 
grădina e prea apătosă, prisosul de 
apă să-l scurgem prin canale de des
fundare, acoperite seu deschise, seu 
prin săpare de puțuri pănă la stra
tul de nisip; dăcă dimpotrivă e prea 
petrosă, să desfundăm prundul, se 
cernem petrișul și să-l așternem pe 
cărări, er stratul de cultivat să-l îm
bunătățim prin adaus alt soiu bun 
de pământ.

Grădina întrâgă apoi vom îm- 
parți-o în cel puțin două despărță- 
minte mai mari. Locul cel mai bun 
îl vom ține pentru cultura zarzava
turilor (legumelor?, celalalt pentru 
plantațiunl de pomet. Pomii să-i 
alegem după soiurile cele mai bune 
și după-cum credem că le priiesce 
pământul și clima. Gropile lor le fa
cem în ajunul iernii; primăvara apoi 
să sădim altoii cu tbtă îngrijirea.

Locul de pe sub pomi, câtă 
vreme ne îngădue umbra lor, să-’l 
cultivăm cu plante de săpat.

Locul zarzavaturilor (verdețuri) 
să-’l împrejmuim de jur împrejur cu 
agriși rosinchine, smeură ș. a.; apoi îl 
vom împărți în patru straturi, și vom 
cultiva perând: 1. Castraveți, și pănă 
la întinderea lor, sălată, 2. Morcovi, 
pătrângei și țeler în rânduri de 15 cm. 
ca să-i putem săpa. 3. Câpă, seme- 
nată și sădită. 4. Isvornițl. pentru 
deosebitele semințe, pătlăgele, ar- 
deiu. Pe locuri rămase gole, și pe 
lângă cărări vom pune calarabe, ri
dichi, fasole ologă ș. a.; la loc po
trivit chiar și flori. Varza și cartofii 
îi cultivăm în câmp.

Lucrată astfel grădina nostră nu 
numai că ni-se preface într’un bogat 
magazin pentru trebuințele nbstre 
de hrană, și banul câștigat cu des
tulă trudă nu va mai trece așa ușor 

în mâna precupețului său a grădi
narului bulgar, der tot-odată ni-am 
agofiisit printr’ânsa un loc de plă
cere, un loc de desfătare.

„Asociațiunea pentru literatura română și cul
tura poporului roinân“.

Lista tragerii la sorți
SL

de:

93605.
15236,

64713,

23188,
59396,
66971,
99150.
11651,
30667,

LOTERIEI CASEI NAȚIONALE 
Odomvre 1900.

(Câștigurile se vor ridica cel mult uănă la 20 Dec. c.)
Au câștigat obiecte în valore

10,000 corone: Nr. 28621.
3,000 cordne: Nr. 2558.

Câte 1000 cor.: N-rii 13705,
Câte 500 cor.: N-rii 3381, 

35321, 60579, 67693.
Câte 200 corone: N-rii 5798, 8645, 

11819, 27760, 41385, 43617, 44147, 66,283, 
86509, 87983.

Câte 100 corone: N-rii 4386, 4929, 
9868, 23790, 36856, 40744, 46851, 
95542, 97029.

Câte 75 corone : N-rii 21741, 
43474, 46350, 52206, 53185, 54016, 
62146, 62966, 64660, 65354, 66750, 
74184, 82361, 85055, 92543,' 94478,

Câte 50 corâne: N-rii 7334, 
12079, 12203, 14482, 17389, 17658, 
33488, 36780, 37560, 42430, 46969, 57986, 
76252, 79079, 85996, 90044, 93732, 99376.

Câte 20 corone : N-rii 429, 2439, 
2879, 5278, 6411, 7183,13952, 14097, 15361 
22820, 23867, 25001, 26027, 
32690, 39516, 43064, 43178, 
55388, 58755, 59114, 
65217, 67817, 67854, 
73768, 78683, 83757, 
89357, 89735, 90399, 
93026, 94811, 98611,

Câte 10 corone : N-rii 12, 2040, 2102, 
2913, 5318, 5394, 6468, 7046, 7118, 7132, 
8383, 8970, 9420, 9680, 11012, 12735, 12748, 
13579, 
23599, 
25522, 
32519, 
39828, 
43118, 
48661, 
55978, 
66397, 
73693, 
78131, 79238, 79525, 
82087, 82203, 82535, 83395, 
88040, 90869, 93701, 94006, 
97299, 97314, 97391, 97923,

28877, 28998, 
52285, 54593, 
60899, 64111, 
69009, 72351, 
86103, 87375, 
91530, 92106, 
99730.

60371,
68055,
86061,
91222,
99461,

13931, 14108, 
23882, 23948, 
26015, 26808, 
32901, 36241, 
42186, 42458, 
43313, 44443, 
49671, 50068, 
58589, 60143, 
67528, 69332, 
74804, 75182,

14307,
24554,
27662,
36556,
42681,
44541,
50484,
63973,
69769, 70675, 73491,

76362,
80793,

15816, 22277, 
24563, 25084, 
28316, 28926, 
38673, 39490, 
42917, 42970, 
45900, 47677, 
54039, 55456, 
64895, 65736,

76498, 77741,
81566, 82045,
84631, 85848,
94762, 97203, 
99310.

Biroul Loteriei.

Datoria de-a fi soSdat.

— Ce te faoe, veoine, să fii așa po
somorit pe diua de acjl?

Ia, năcasurl! Pe fiu-meu o să-l ia 
acum în armată.

— Și de asta te superi?
— Vecjl bine. Mă supăr, fiind-că am 

umblat în t6te părțile și n’am isbutit să-l 
scap.

— Unde ai fost?
— Da pe unde n’am alergat ? Pe la 

coloneii, pe la majori, pe la doctori, pe la 
cine cnnosceam și eu; ba m’am oăciulit și 
pe la alții, numai ca să-mi dea sorisorl. 
Ași fi fost bucuros să oheltueso nu soiu 
cât numai să-l scap. Audi! Băiatul meu să 
stea trei ani în casarmă !

— Ce să faci ? asta e datorii de ce- 
tățăn.

— Datoria... datoriă... S’o facă alții, 
nu d’°, dăr eu nădăjdueso să-mi scutesc 
băiatul.

— Și cine să apere țăra?
— fică vorbă ! Toomai pe băiatul 

meu l’ai găsit? Sunt ei alții destui.
— Dăcă or dice toți așa, atunci...
— De! Adevărat este oă, decă ar 

dice toți... Dăr omul caută să-și faoă trăba 
cum îi vine la socotălă.

— Der la soootăla țării nu te gân- 
descl ?

— Audi vorbă ! Par’că țăra se gân 
desoe la mine. ..

— Dăr oine este țăra, veoine Niță?
— Cine? ilcă na! Cine să fiă? Gu- 

vernu...
— Vedl, că nu este așa. Țăra o for

măm noi ou toții: eu și d-ta și Petraohe, 
ohiri8tigiul din colț și Vasilache, bărbierul 
de oolo și altul și altul... și toți la un loc.

— Bine, bine, așa este; dăr dăcă sunt 
eu țăra, de oe n’am voiă să facă oe vrău?

— Pentru-oă și cel de dincolo ar faoe 
tot oe vre și, în loc să fiă înțelegere între 
noi, ar fi numai gâloăvă și — Domne fe- 
resoe ! — păte chiar bătaiă.

— De asta cam așa e...
— Ca să mărgă țăra bine, trebue fiă-oe 

om să ougete, oă lucrăză pentru sine, căci 
dăoă o fi statul — țăra — în belșug și nouă 
o să ne mărgă bine.

— Ce! îmi dă mie statul parale ?
- Iți dă.
— Hei! bată te norocul !... Mai audii 

unn. Adicătelea, dăcă or fi parale multe în 
vistierie, o să mă ohieme pe mine și o să-mi 
dioă: „Na și ție, Niță, oă avem bani bere
chet!*

— Nu așa, vecine...
— Dăr cum ?
— Dăoă statul are bani, nu-țl pune 

biruri și; dăcă nu-țl ia, însemuăză că-țl dă. 
Ia vedl aoum oând statul are nevoiă, n’audl 
tăță d'ua de biruri și câte altele?

— Asta așa e, d^u...
— Vedl dăr că, dăcă statul e în ne-' 

voiă, îți ia mai mult. Deci, merge bine- 
statului, merge bine tuturor. Prin urmare 
și d-ta ai interes ca statul să mărgă bine.

— De ! Cam așa...
— Apoi nu e tot așa ou miliția? De 

oe faoe servioiii militar?
— Sciu și eu?...
— Pentru-că e nevoiă ca țăra năstră 

să fiă gata să se apere când ar fi atacată- 
Ți-ar plăcea, veoine Niță, să te pomenesc! 
aoum, oând stăm oolea de vorbă liniștiți, 
oă vin nisce soldați turci ori bulgari, ori 
musoall ori mai soiu și eu oe?... și să te 
apuoe la bătaiă, să-ți ia din casă ce-or găs’r 
ori să te omăre?

— Ce tot spui brașoave ? Cum au să 
ajungă pănă în Bueuresol?

— Bine, pe drum.
— Pe drum, pe drum... dăr soldații 

dela graniță au eă-i lase?...
— A! te-am prins! Vedl, nu poți 

să-ți înohipuesol o țeră nepăzită la gra
niță. ..

— Firesce.. .
— E ! Cine s’o păzăsoă?
— Soldații.
— Dăr soldații oine sunt? Nu suntem 

noi, nu sunt oopiil noștri ?
— Ba cam așa. . .
— Vedl, dăr, oă avem noi singuri in

teres să fiă țăra apărată. Fiă-oare om se 
simte mai sigur în casa lui, oând soie, oă 
țera are armată. Ai audit d-ta de vremu
rile mai vechi, oând n’aveam oștire, cum 
veniau Turcii și Muscalii ori când și vai 
de bieții creștini! D’abia aveau vreme să- 
fugă ou ce apuca !

—Da,mi-a spus bunioă-mea, Dumunede 
s’o ierte!... oi-că așa era pe vremea ei. ț)ioea, 
oă odată a fugit cu părinții ei pe la Brașov,, 
altă-dată a stat în pivniță o săptămâna și le 
era frică să iasă de-acolo și la urmă is
prăvise mânoarea și erau să mără defăme.

— Ei vedl, veoine, oum era. pe vre
mea când n’aveam oștire.

— Așa e; ai dreptate.
— Trebue der să mergem ou topii Iar 

oștire, să ne trimitem bucuros oopiil, căci... 
la urma urmei, apărând țăra, ne apărăm pe 
noi înșine.

— De aoum am înțeles, că și fiu-meu 
trebue să mărgă să-și faoă serviciul militar-

(A.).

Proprietar: Dr. Aurel Hureșianu.

Redactor responsabil: Gregoriu Maior..
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Cursul la bursa din Vîena.
Din 2 Novembre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%................... 114.75
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.35 
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2°/o • H9.60 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4,/2°/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4% .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii...................
Losuripentru reg. Tisei și Seghedin .

98.35
116.75
91 35
92.50

163.50
138.75

Renta de argint austr. .
Renta de hârtie austr. .
Renta de aur austr. . .
LosurI din 1860. . . .
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit.
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 
Napoleondorî......................................
Mărci imperiale germane ...
London vista....................................
Paris vista

. 97.20
96.95

114.60
132.50

16.87
656.—
658.75

19.20
117.60
240.55

95.85

Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.25
Note italiene....................................... 90.70

0 casă eu iin gtagiă 

care constă dm dbue locuințe 
frumdae, fie-caro cu 5 odăi, 2 
bucătării, 2 cămări, odae de 
bae, pivniță mare, șopron, spă
lătorie, grădină și o curte spa- 
țibsă, situată în o stradă prin
cipală din S hciu, aprbpe de 
oraș, este de vemjlare din 
mână liberă. Informații la Ad- 
ministrațmnea „Gaz. Trans.“ 

1126.3—3

0

6

1137

J
recomasidăm

întregi 
jumătăți .

Aviso ! Losurile

3 — cortine

ggooool Malia
8

8

O

Cursul losurilor private
din 31 Oct. 1900.

onrnp. vinde

Basilica.................................. 12.15 13.15
Credit................................. 389.25 391.25
Clary 40 fl. m. ..... 126.— 130.—
Navig. pe Dunăre................... —.— —.—
Insbruck ............................. 65.50 68.50
Krakau.................................. 71.50 72 25
Laibach.................................. 50.— 52.—
Buda...................................... 130.50 132.50
Pa'fly...................................... 129.— 130 —
Crucea roșie austriacă . . 41.75 42 75

„ „ ung................... 19.50 20.50
n n ltal.................... 60.— 62 -

Rudolf................................. —.— —
Salm...................................... 170.— 173 -
Salzburg.................................. 64.50 66.50
St. Genois ........................ 198.— 202.—
Stanislau............................. 150 — 160.—
Trieutine 4I/,% 100 m. c. . — —■—

„ 4% 50................... —.— —.—
Waldstein............................. _ ,— _ ._

„ de 10 fraud . . . _ .— —,_
Banca h. ung. 4% .... —.—

Casă de bancă și de schimb, societate pe acții 
în Budapesta, 

numai IV, Vâczi-utcza 37 
(casa, proprie).

La prînia tragere a

VII. LOTERIE de clasă r. ting,
în 15 ș’ 96 Novembre

aventl succes 
mai

între 70,000 și OSnOOO care le avem
Ea disposiție spre alegere. 

■W* ZL O S TT ze T: 
. 12 cortine | un pătrar .

o optimă . 1.50
renoite și suma câștigurilor se

»
trimite franco. — 

Comande cu rambursă costă porto duplu, de aceea să se 
evite — Comande să se faoă ou mandat postai.

de aur 
de argint Paris fmpâ xm'1, oooogg

B
SESONUL de TOMNA și IARNĂ

Recomandăm On. public renumitele ndstre fabri
cate. recunoscute ca forte solide, și annme: pentru

Cosliinis, ParfliSBnr], Stofe neutru jaltono
forte moderne.

Stofe de uniforme pentru oficeri și amploiațl. 
ostavura și Loden, pentru sport, economi și agricult.

Pleduri pentru bărbați, Plapome și Covore.
Ne rugăm de o cercetare numărosă.

Wilhelm Scherg & C-ie
3 fabrica de postav, SSrașov.

§^oooo|7 Membrii al JnrynluTia 1885 și 1896 la Budapesta. |oooo'
O o 

88
„Gazeta Transilvaniei* cu numerul ă 10 fii. se vinde 

la librăria Nie. 1. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

E
Se aduce ia cunoscința publică, că după ce înaltul Minister reg. ung. de finanțe prin organele sale de controlă a făcut revisia losuri

lor clasei L, a loteriei a șeptea de clasă reg. ung. priv. sau predat losurile colectorilor principali spre venijare.

Planul loteriei aprobat de înaltul Ministeriu reg. ung. de finanțe, se publică:

Planul Loteriei a Vil-a clasă reg. ung. priv. 100,000 Losurî, 50,000 câștigări.
Clasa întâie Clasa a dona Clasa a treia.

Depunere 32.— corâne.Depunere 12.—
Tragerea în 15 si

corone.
16 Nov. 1900.

Depunere
Tragerea: în

20.— corone.
12 și 13 Dec. 1900. Tragerea: în 8, 9 și 10 lan. 1901.

Câștiguri Corâne. Câștiguri: Corâoe Câștiguri: Corâne.
1 â 60000 1 ă 70000 1 ă 80000
1 â 20000 1 ă 25000 1 â . 30000
1 ă 10000 1 ă 10000 1 ă 20000
1 ă 5000 1 ă 5000 1 â 15000
3 â 2000 6000 3 ă 3000 9000 3 â 1C000 30000
5 â 1000 5000 5 â 2000 1C000 5 â 5000 25000
8 â 5G0 4000 8 ă 1000 8000 8 â 2090 16000

30 ă 300 9000 20 â 500 10000 10 â 1000 10009
50 ă 100 5000 60 ă 300 18000 70 â 500 35000

2900 â 40 116000 39 '0 ă 80 3120C0 4900 â, 130 637000
3000 câșt. Corone 240000 4000 câșt. Corâne 477000 5000 câșt. Corâne 898000

Clasa a pate a. Clasa a cin cea.
Depun ere 40.— corâne. Depunere 32. — corâne.

Tr agerea în 6 și 7 Februarie 1901. T ragere a în 27 și 28 Februarie 1901.

Câștiguri; Corone. Câștiguri: Corâne.
1 ă 90000 1 â 100000
1 â 30000 1 ă 30000
1 â 20000 1 ă 20000
1 â 15000 1 â 15000
3 â 10000 3O000 3 â 10000 30000
5 â 5000 25000 5 â 5000 25000
8 â 2000 16000 8 â 2000 160(0

10 â 1000 10000 10 â 1000 10000
70 â 500 36000 70 â 500 3c 000

3900 â 170 663000 3900 â 200 780000
4000 câștiguri Corâne 934000 4000 câștiguri Corâne 1061000

Clasa a sesa.
Depunere 24. — corâne.

Tragerea: din 19 Mart, până la 15 April 1901.

Cel mai mare câștig în cas favorabil

rcxn— 4*

gS 

*o 
rara

« o.E 
“«E 
t) O t) 
L O t. 
ts ra o.

<ra o

1
1
1
1
1
1
2
3

20
50

400
720

1000 
27800

prem. 
câș. ă. 
ă 
ă 
ă 
ă 
â 
â 
ă 
ă, 
â 
â 
ă.
ă

600000
400000
200000
100000
60000
40000
30000
20000
10000
5000
2000
1000

500
200

600000 
400000 
200000 
100000 
60000 

î 40000 
60000 
60000

200000
250000 
800000 
720000 
500000 

5560000
30000 Câștig. și premii cor. 9550000

Tragerea câștigurilor clasei I., va ave loc în 15 și 16 Riov. a. c. în presența oficiului de control reg. ung. și a unui notar public reg. 
în Salbnele Redutei. Losurile se capetă la toți colectorii loteriei de clasă reg. ung. priv. sa

9

Bjoterieî de clasă reg-. ung, privilegiată.Budapesta, 14 Octomvre 1900.
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ft Aducem )a ruuoscința Od. public din oraș și jur, că: Q
@ Vânzarea de vinuri a marelui nostru deposit • 
® s6 con t i n t; ă în ft
| Pivnița de Vinuri g
Â - a ncstrâ proprie,- Ă

0 W* Strada Porții nr. 25. "Wl @
ft — Cu prețurile ieftine de pănă acuma. — ft

Itfegoț de Vâouri în eu șjros. h—

ft 6 M. FLEISCHER & C-o. ft

CONSPECTUL
tuturor celor 50,000 câștiguri.

Cel mai mare câștig In cel mai 
favorabil cas

|.OOO9OOO corone.
Câștigurile sjeciale sunt imnărțite cm uruieză:

Corone
600000
400000
300000
1OOOOO
60000
80000
70000
60000
40000
80000
ssm
30000
15006
10006
5000
8000
8000
1OOO
500
800
800
170
130
1OO
80
40

1 Prămle
1
1
3

1
1
1

3

1
5

1
7
3

31
67

3
433

763

1338

90 
31700 

3900 
4000

50 
3900 
3900

0
»

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

ÎNTINDE NOROCULUI MANA! 
MuSți au fost favorisați de noroc 
cumpărând un Sos deSa noâ!

Loterie de classă reg. ung. privii, 
oferă cele inai bogate șanse de câș
tiguri. Se începe acuma din nou. Din 

£00,090 losurî 50,000 
se sorteză cu câștiguri in bani, așa-dăr ju
mătate din losurî trebue să câștige conform 
specificărei alăturate.

Nici o loterie din străinătate nu 
are câștiguri așa de mari, ca loteria 
de clasă ung.

Cel mai mare câși® cas favorai
Un milion corone.

In total vin treîspi’edece mils er
ne 160,609 corone la sortire.

Intrega întreprindere e pusă sub su- 
praveghierea statului.

Prețul original al losurilor de clasa I, 
e stabilit după plan : 
pentru o optime ț78) fi. —.75

„ un pătrar (‘/4) „
„ o jumătate ('/2) „ 

un întreg iV2) „ 
se trimet cu ramburs 
terea înainte a sumei, 
pedeză după tragere. Planuri oficiose gratis.

Ne rugăm ca comandele de losurî ori
ginale a se trimite direct la noi pănă în 

15 Novembre a. c.

A. TOROK & C°
casă de bancă

Budapesta, V. Waitzmi 4(a.
U î 1 î Q1 n1 I Mn^euinring nr. li. 
rllldlu. j Elîsabetliring „ 54.

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

Scrisore de comandă de tăiat
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său pe lângă trimi- 
Liste oficiose se es-

9

50,000 ftiî 13.160,000

Suma de fl.

cyJ .

od
CO
CLD

( a se iu a. Cu ramburs, ur- 1 (Ce nu convine 
( meză ou mandat postai, j să ștergeți).

Domnului A. T O R 6 BC & C°-, Budapest.
Binevoiți a trimite .............  Losurî originale clasa I. a Loteriei de clasă

reg. ung. împreuna cu planul oficial.
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MAREA BANCRUTĂ!
New-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul euro

pean și marea fabrică de argintăriă s’a vădut necesitată să dă
ruiască întregul ei deposit în schimbul unei răsplate mici pentru muncă.

Eu sunt împuternicit se îndeplinesc acest mandat.

Eu hmlis P?D urmare orI cui’'®-1*—’B obiecte pentru mica
cuțite fine de masă ou 

iarnă veritabilă en- 
glesă;

furculițe de argint pa
tent american diutr’o 
bucată;

linguri de argint patent
american ;

lingurițe de argint pen
tru cafea patent ame
rican ;
Tote cele 4-‘4 de obiecte sus amintite au costat mai 

înainte fl. 40 și acum se pot cumpăra pe piețul bagatel 
de fl. 6.60.

Argintul patent american este un metal alb, care îșY păs- 
treză colorăa argintului 25 de ani, despre ceea-ce se garantăză.

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

Dar de nuntă și cadouri ocasionale!
șâ ÂF9 economia casei.

IBepow fiuuia» Sa A. HIRSCHBERG-s
Exporthaus fur amerik. Patent-Silber-waarenfabrik

W I JE N, IU., RcinlFandtstiasse fi» 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:

Estras clin scrisorile de recunosciiiță.
Ce mi-ațl trimis, sunt mulțumită. Ve recomand și altora.

Bigaun, Post Hnllein, Salzburg. Johann Gruber, preot
Garnitura am primit, sunt fdrte mulțumit. TtrimitețI din nou una.

Lnbaczov, (Galiția) B a b i c, căpitan.
Sunt forte mulțămit cu trimiterea ga’-niturei, și să’ml mai trimiți încă o garnitură 

cu fl. 6.60. — Kolozsvar. Exelens Baronin Biînffy.

4

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

următorele fi g gg Ș1 adecă: 
, sumă de v

1 lingură de argint pen
tru supă patent ame
rican ;

lingură de argint pentru
lapte patent american ;

cescl Viotoria englezpscl; 
candelabre de masă; 
strecurătore pentru ceifi; 
zaharniță;

42 bucăți la un loc fl. 6.60.
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s veritabil numai în cunoscutele

Cafeaua de malatâ Kneipp a lui Kathreiner 
se bea în sute de mii de familii cu plăcere și 

succes crescând.

Cafeaua de malatâ Kneipp a lui Kathreiner 
suplinește în modul cel mai bun cafeaua de 
boana acolo, unde din considerații sanitare 

aceasta e oprita de medici.

Nici odată însă deschis ori în pachete imitate 
cu scopul de ale reduce.

*

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


