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ABONAMENTE:
Pe an 4 coroane (2 fl.) ; jumëtate an 2 cor. (1 fl.)
Pentiu R o m â n i a 15 franci.

DELÀ REUNIUNE

1.
Doué premii
de 10 coroane în aur
pen
tru acei membri
ai Reuniunii,
cari vor do
vedi că au pus de nou în primăvara
de faţă
cel puţin
60 de altoi în grădinile
lor.

11.
Un premiu
de 10 coroane
în aur,
pen
tru acea şcoală de pomi,
respective
pentru
acel membru
al Reuniunii,
care va
dovedi
mai
mult spor în primăvara
aceasta
in o
asemenea
şcoala.

111.
Cinci premii
de căte 20 coroane
pen
tru acei membri
ai Reuniunii,
— de
aproape
sau
de departe
— cari vor dovedi
că
şi-au
cumpërat
în anul
acesta
căte o viţeluşă
de
prăsilă
de soiu curat
Pinzyau
sau
Bem.

de vite

JPinzgau.

In şedinţa sa pe Aprilie, comitetul Reu
niunii noastre a discutat şi treaba aducerii
pentru membrii Reuniunii, a unui transport

d e vite de Ptnzgau şi Bern, din locuri

unde

s ë află soiu curat. înţelegerea a m e r s într'acolo,
ca së nu se aducă vitele din chiar Şviţera,
căci calea lungă şi schimbarea de climă cu
p r i n d în sine primejdia d e p a g u b ă cu unele
din ele, ci, fiindcă së află si în ţară la noi lo
curi u n d e së cultivă în n u m ë r mare soiu
curat d e aceste vite, së se aducă d e aci, şi
a n u m e din locuri mai muntoase, ca venind
ele în Ardeal, clima së nu le facă nici un rëu.
Comitetul a şi scris în mai multe părţi
p e n t r u a vedea cu ce preţ şi în ce condiţii së
p o t căpăta viţeluşe curate, sănetoase, şi tăurenci voinici.
Reuniunea va face ca vitele së poată
fi plătite şi pe rend, în rate, ca şi membrii
sei mai serăcuţi, se-'şi poată aduce şi prăsi
nobilul şi preţiosul soiu de animale. Hotărîri
definitive se vor lua după primirea informaţiunilor, şi së va a d u c e d e cu vreme la
cunoştinţă, pentru a se putea înştiinţa oamenii.
Şi până atunci comitetul primeşte bucu
ros ori-ce păreri asupra acestui lucru, venite
delà membri interesaţi ai Reuniuni.
Biblioteca

„Bunul

Econom".

In aceeaşi şedinţă s'a hotărît, ca Reu
niunea së scoată în cărticele deosebite, reti
părite din „Bunul Econom'Vlucrările economice
mai mari şi mai vrednice. V o r forma o bi
bliotecă pentru poporul e c o n o m , şi ieftină,

s u b numele d e „Biblioteca Bunului

Apare

Grapă

„Reuniunea economică din Orăştie"
tmparte tn anul de faţă 1 9 0 0 între membri
sei următoarele premii:

Aducere

ORGANUL

„Reuniunii e c o n o m i c e în Orăştie"

Econom".

şi

în

fiecare

Sâmbătă

ghilău.

Reuniunea 'şi-a procurat folositoarele
unelte grapa de lanţ (pentru muşchiu) şi
ghilăul de fenaţe, cari fac së se aproape du
plice roadă fenaţului peste care am trecut cu ele,
(mai ales dacă pân'aci nu s'au grăpat). Membrji din Orăştie ai Reuniunii le-au folosit în
sëptëmâna trecută ear' în sëptëmâna de faţă
së dau 2 zile membrilor din Turdaş, apoi
de aiurea. Doritorii d e a le folosi, së se în
ştiinţeze la economul Reuniunii Const. Baicu,
înv. dir. în Orăştie.

Christos a înviiat!
Credem că salutul cel mai potrivit
cu care putem păşi pe pragurile ceti
torilor noştri la aceste zile de mari
prăznuiri, este, së le dăm în câteva cu
vinte samă, despre c e am putut face
din câte ne-am pus de gând se facem
cu noua Reuniune economica delà Oră
ştie, şi cu această foaie a ei.
Gândirile asupra Mântuirii neamu
lui omenesc prin Inviierea pe care o
prăznuim, ne trezesc, lumină din lumină,
gândiri şi asupra înviierii şi mântuirii
economice a poporului nostru românesc
din această patrie, înviiere şi mântuire
ce va trebui së urmeze cât mai curênd
dacă e së nu fie prea târziu!
Reuniunea economică delà Orăştie,
încât îi slujesc puterile şi în cercul sëu,
ţinta aceasta şi-a pus-o înainte, şi în
scurta ei vieaţă de până acum a în
cercat ce a putut, ca së facă un înce
put de avêntare economică, sau unde
începutul l'a găsit, acolo së grăbească
repedea ei desvoltare.
Şi cu trei fe
luri de mijloace a plănuit së lucreze
(vezi programul ei de muncă publicat
în Nr. 1 al acestei foi):
prin prelegeri
economice,
prin ajuturarea oamenilor la pro
curarea de seminţe
economice
aievea
bune, spre a-'şi mări foloasele din pămênturile lor; şi
prin înfiinţarea unei foi economice,
foaia aceasta.
1. Prelegeri
economice a ţinut în
lunile d e iarnă 7 (în Orăştie, Balomir,
Romoşel, Şibot, Vinerea, Balşa şi Tur
daş), ascultate fiecare de câte 1 0 0 — 3 0 0
ţerani şi inteligenţi, avênd de toţi ca la

INSERŢIUNI:
se socotesc după tarifă, cu p r e ţ u r i
Abonamentele

şi inserţiunile

se plătesc

moderate.
înainte.

1 2 0 0 ascultători economi în cele 7 lo
curi, împărţind sfaturi în ale economiei
mai ales în punctele care le ştia c ă
sunt partea mai slabă a economilor
noştri ;
2. ajutor la procurarea de seminţe
agricole, mai ales trifoiu, luţernă şi napi
d e nutreţ, s'a dat membrilor Reuniunii,
făcendu-le cu putinţă së capete cât d e
mulţi sëmênta, şi mai lesne decum o
puteau căpet în vre-o prăvălie: trifoiu
numai cu 5 0 cr. kila, când trifoiul bun
a fost cel mai ieftin cu 8 0 cr. şi până
la 1 fl. kila. Stăruinţele Reuniunii şi
uşurarea la preţ au avut de urmare, c ă
108 membri ai ei şi mai mulţi abonaţi
ai foii noastre, cărora s'a dat şi lor cât
membrilor ajutători, şi-au procurat delà
noi sëmênta preţioasei plante trifoiu,
parte luţernă şi napi. Ear' pentru-ca
së poată da aceste seminţe aşa ieftin,
Reuniunea a jertfit din al seu, singur
la cele 8 măji metrice de trifoiu c e a
împărţit, peste 120 fl. ( 2 4 0 cor.). Dar*
scopul se va ajunge. Oamenii vor ve
dea şi cei cari pân'acum n'au cunoscut-o,
că ce plantă bună e trifoiul, o vor cul
tiva tot mai mult, le va merge prin
asta mai bine şi noi ne vorn bucura
vëzênd înaintarea lor în bunăstare!
3. întemeind foaia aceasta „Bunul
Econom" Reuniunea face şi prin ea preţi
oase servicii, membrilor ca şi nemem
brilor, de aproape şi de departe, împărţindu-le sëptëmâna de sëptëmâna se
minţe sufleteşti, sfaturi binevoitoare în
purtarea economiei, îndemnuri la cru
ţare, poveţe felurite, răspunsuri la în
trebări de-ale cetitorilor, ştiri de toate
ce pot interesa pe un econom. Preţuind
bunele noastre dorinţe, poporul ne-a
îmbărbătat prin abonarea foii, şi anume
mai ales cărturarii delà sate, economi,
preoţi şi învăţători.
4. Inţelegendu-i-se destul de bine
scopurile, a aflat Reuniunea şi sprigin
mulţumitor: ea are azi 257 membri (fun
datori, pe vieaţă, ordinari şi ajutători),
delà cari au curs pân'acum în fondul
Reuniunii 1246 cor.
A v ê n d spriginul acesta, Reuniunea,
afară de cele înşirate, a pus
premii
pentru economii cari vor cultiva mai c u
dinadins pomi nobili, eari îşi vor î m b u 
nătăţii soiul de vite procurându-'şi vite
curate de soiurile renumite Pinzgau.
şi Bern.
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Şi altele, şi altele, despre cari am
pomenit şi vom pomeni încă în această
foaie.
Prin toate acestea noi credem, că
vom ajuta cu de-a binele la învierea
şi mântuirea poporului nostru in ale
economiei, la înflorirea bunei lui stări,
după care şi prin care apoi, urma-va
negreşit şi cu mult mai uşor, şi mân
tuirea şi învierea lui în alte privinţe,
culturale, de neam, de toate.
Gândindu-ne şi în aceste zile ale
învierii şî Mântuirii neamului omenesc,
Ia aceasta înviere şi mântuire a neamu
lui românesc, munci-vom din tot sufletul
pentru întărirea lui economică pe căile
pe cari am pornit şi pe altele noue în
că, şi cu aceasta hotărîre scumpă în su
flet, veseli zicem iubiţilor noştri cetitori
întâiul nostru :
Chris tos a

înviat!

MESERII

Scoale
pentru industriaşi si meseriaşi.
In numërul 12 din
„BunulEconom"
a m arëtat care sunt şcoalele economice
din ţeara noastră, câţi Români le cer
cetează şi care trebue së fie ţinta şi
ţinuta Românilor în c e priveşte şcoalele
şi aşezămintele economice acestea şi
peste tot.
De astă-dată v o m arëta felul şi
numërul şcoalelor şi aşezămintelor, în
tocmite în Ungaria anume pentru
in
dustriaşi
şi meseriaşi,
şi numërul R o 
mânilor aflaţi la acelea, — pentru-că
numai cunoscênd bine aceste lucruri,
n e vom putea face seamă dreaptă cu
starea noastră economică în ziua de azi
şi cu viitorul c e ne aşteaptă
Poporul fără industrieşi şi meserieşi
harnici de ai sei, este osândit a da o
parte însemnată a muncei sale în mâni
streine, preţul însemnat, ce-'l dă pentru
lucrurile trebuincioase, merge în punga
streinului. Dacă voim, ca oamenii noş
tri încă së ajungă la stare mai bună,
trebue îndemnaţi se crească şi indus
triaşi şi meseriaşi din sinul lor.
In zilele noastre însë, nu mai ajunge
s ë înveţi un meşteşug oare-care, delà cu
tare maestru, pentru-că astăzi fără
hăr
nicie deosebită şi pâră înveţătură
mai
înaltă, nu-'i chip a da nainte. Fără în
veţătură de lipsă, o poţi duce d e / p e o
zi pe alta, treabă mare însë n'o së
poţi face.
Industriaşii şi meseriaşii noştri tre
b u e deci se cerceteze şcoalele,
întocmite
anume după trebuinţele lor, căci numai
acolo pot câştiga cunoştinţele mai înalte
de cari au lipsă în vieaţă şi numai ast
fel vor putea da pept cu concurenţa,
(întrecerea între sine) ce domneşte
astăzi.

ECONOM

I. Scoale
superioare.
S c o a l e î n a l t e pentru -indusrie s u n t
în ţară l a noi 3 şi a n u m e ş c o a l a s u 
perioară industrială în Budapesta, ş c o a l a
de arte-industriale în Budapesta, şi c e a
din Kassa.
La aceste scoale au fost aplicaţi
în anul 1 8 9 8 cu totul 5 2 profesori spe
ciali, ear' numërul elevilor au fost 4 5 0 ,
dintre cari nici unul
Români
Va së zică pentru industria mai
înaltă, nu s ë pregăteşte nici un tînër
Român în Ungaria.

II. Scoale speciale

pentru

industriaşi

sunt: şcoala
1. Pentru desemnul industrial
în
Budapesta;
2. Pentru vase de lut î n Ungaria
şi Székely-Udvarhely;
3. Pentru cioplitul şi poleitul
de
peatrâ în Zlagna;
4. Pentru industria
de lemn şi
peatră în Braşov;
5. Pentru ţesut Késmárk şi Cisnădie;
6. Pentru ferărie în Gőlniczbánya;
7. Pentru lemnării
şi lucruri
de
metal în Cluj, Vásárhely, Arad, Seghedin ;
8. Pentru lemnării
în Homona şi
Uj-Pest;
9. Pentru pelărit
şi pâpucari
în
Sibiiu;
10. Pentru ciasornicari
în Bu
dapesta;
11. Pentru atelierul
mechanic în
Budapesta;
12. Pentru lucruri de mână femeeşti
în Budapesta, Cluj, Szepsi-SztGyörgy, Seghedin, Vásárhely, Arad,
Oradea-mare şi Miskolcz;

III.

Scoale pentru

Cursuri

pentru

nita
cruri,
şi cu
rinţa,

luare aminte acestei stări de hinici industrieşii noştri mai vechi
prindere de mână nu-'şi fac datoce-li s'ar recere!

V. Scoale pentru ucenicii
meserii.

meseriaşi.

1. Pentru lăcătari în Kismarton ;
2. Pentru maşinişti
în Budapesta,
Cluj şi Pécs;
3. Pentru zidari
(curs de iarnă)
în Budapesta şi Kassa;
4. Pentru electrotechnici în Cluj;
Aceste
scoale speciale au fost
cercetate în anul 1 8 9 8 de 3 7 1 3 învëţăcei, dintre cari abia aflăm l6 Români,
şi anume la şcoala pentru vasele de lut 1,
la şcoala pentru cioplitul şi poleitul de
peatră în Zlagna 4, la şcoala pentru
lucru de lemn şi metal din Arad 1,
şi la şcoalele pentru lucru de mână
femeesc 5.
Acest numër peste mesura mic,
ne dovedeşte, că nici corporaţiunile în
dreptăţite a da stipendii nu dau cuve

delà

Mai îmbucurătoare sunt datele, c e
le avem cu privire la cele 3 7 9 scoale
de felul acesta, pentru-că din acelea
vedem că în anul i8ç8 acestea scoale
au fost cercetate de 304.0 de ucenici Ro
mâni, un numër destul de însemnat î n 
tre împrejurările noastre şi în asemènare
cu trecutul.
Ce înveţături putem trage din
toate acestea?
Fiindcă noi Românii
în curênd nu putem avea asemenea
scoale şi aşezăminte româneşti. Indus
triaşii noştri mai cu prindere şi mai lu
minaţi, reuniunile economice şi cele d e
meseriaşi, asociaţiunile noastre culturale
şi foile noastre româneşti, së stărue c u
tot de-adinsul şi cu tot prilejul, ca in
dustriaşii şi meseriaşii noştri së cerceteze
în numër tot mai mare şcoalele de fe
lul acesta, pentru-că numai astfel se va
putea alege din ei maeştri cu cunoştinţe
mai înalte cari s ë poată apoi sta faţă c u
maeştri buni streini eşiţi din acele scoale,
atrăgend lume şi avere pe partea lor!
Ear' autorităţile noastre bisericeşti
së nu lipsească apoi a se îngriji
mai
mult
şi mai bine ca până
acuma,
ca tinerii industriaşi şi meseriaşi së fie
provezuţi cu creşterea religioasă
morală
de lipsă, së fie crescuţi în iubire de
neam şi de biserică, pentru-că fiind aceşti
tineri în atingere tot cu străini, prea
uşor pot retăci p e , c ă i greşite!

meseriaşi.

1. Pentru dantele în Körmöczbánya;
2. Pentru împletit de corfe în Békés,
Nyitra-Rudnó şi Tokaj;
3. Pentru jucăree la copii în Bu
dapesta ;
4. Pentru ţesut în Kassa şi P o 
zsony;
9. Pentru funărit
şi împletit în
Selymeczbánya şi Kőszeg;
IV.
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DR. I. MIHU

AGRICULTURĂ
Calendar.

Ca së dobândiţi cucuruz aevea fru
mos, alegeţi de prăsilă fruntea tuleilor înzestraţi cu boabe (boane) toarte
mari şi îndeplin desvoltate. Nu sămănaţi cucuruz cumpërat delà ori-şicine, nici nu sămănaţi cucuruz mai
vechia d e doi ani. N u amânaţi sămănatul cucuruzului până într'un târ
ziu, şi îngrăşaţi cât mai bine pămen
tul în care-'l sămănaţi întrupaţi gu
noiul de cal pământurilor rëci şi
cleioase, ear' gunoiul d e boi, vaci şi
rîmători, pământului cald şi pufăios.
Nu uita së risipi muşinoaiele din
fenaţe, cum şi mărăcinii, tufele, p e trile ş. a.

Cucuruzul ca nutreţ verde.
Nu v o m tracta la acest loc des
pre cum e a së cultiva cucuruzul m e 
nit pentru hrana omului.
Meşteşugul
acesta e îndeobşte cunoscut.
Ajunge
së spunem, că poate n'ar fi de pri
sos dacă am atrage luarea aminte a
cetitorilor cu privire la alegerea semin-
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ţei şi mai cu seamă la sămănatul şi
săpatul cu maşina, cari înlesnesc foarte
mult munca plugarului şi-'i împuţinează
nespus cheltuelele. Tocmai d e aceea e
d e dorit, ca s ë se introducă cu un
cias mai curênd şi astfel de majşini în
economia plugarului român.
Vom zice câteva cuvinte despre
cucuruz ca nutreţ verde pe sama ani
malelor d e casă. Şi stăruim asupra
acestui lucru din doue cause. întâia:
pentru-că cucuruzul în grăunţe de obi
c e i u së plăteşte slab, aşa că nu face
prea bună economie plugarul, care cultivează cucuruz mai mult decât îi tre
b u e la casă. A doua: pentru-că azi
toată lumea îşi are privirea aţintită în
altă parte, anume spre economia vitetelor şi în urmare şi spre prăsirea plan
telor de nutreţ, între cari cucuruzul e
d e osebită însemnătate.

BUNUL
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cât mai adese-ori ud d e animale. T o t
la sëptëmâna nësipul să scormoneşte şi
së amestecă bine. Dacă din când în
când së presară peste grămadă şi făină
de ghips, së face treaba şi mai bună.
La o lună, nësipul pregătit în chipul
acesta së cară şi së împrăştie de-opotrivă — în grosime d e 1—2 degete —
pe fenaţele năpădite de muşchiu. Nësi
pul înăduşeşte muşchiul, ear' udul îngraşe ierburile, făcendu-le se crească
cu îmbelşugare.
s

După comasare.
(Urmare.)

II.

Gunoiul.

Materiile din cari së hrănesc plan
tele së găsesc parte în aer, parte mare
în păment. Prin recolta (culegerea) plan
Ştim cât de cu plăcere mănâncă
telor agricole, noi tragem pămentului
vitele cucuruzul verde, ştim că el creşte
materiile nutritoare. Şi dacă urmăm a
înalt, şi e foarte spornic. Apoi së deslua an ca an rod de pe păment fără
voaltă în grabă, şi în urmare e vred
së ne mai gândim a-'i înapoia acestuia
nic de cea mai mare luare aminte.
materiile de hrană, îl vom aduce mai
Spre acest sfîrşit cucuruzul së sacurênd s'au mai târziu la sleire şi în
mănă des, cam 9 ferdele pe un juger,
neputinţă de a mai rodi.
şi pământul trebue lucrat ca de obi
Materiile detrase pămentului în
ceiu p e sama cucuruzului. Când acesta
formă
de recolte, i-le înapoiem în mare
a ajuns la înălţime de o palmă, së
parte
prin
gunoire. Gunoirea atârnă
grapă. îndată după înflorire së coseşte,
delà
bogăţia
firească a pămentului şi
dându-së vitelor ca nutreţ verde. Din
pricina, că el nu së poate rësbi cu us delà recoltele anuale. Cu cât bogăţia
catul, nu s ë păstrează pentru earnă. firească a pămentului e mai mare, cu
D e pe un juger s ë pot lua 180—280 atât îi trebue pămentului mai puţin gunoiu, şi eareşi, cu cât recoltele anului
măji metrice.
au fost mai bune, cu atât slăbind mai
Pentru-ca plugarul së aibă neîntre
tare 'pămentul, trebue acestuia mai
rupt nutreţ verde, trebue s ë samene
mult gunoiu.
din doue în doue sëptëmâni câte o
In pământurile noastre de bunătate
bucată de loc cu cucuruz.
mijlocie,
s'a făcut socoteala, că ne treCercaţi şi nu vë veţi căi.
bueşte d e un juger pe an cam 10 cară
Stârpirea muşchiului' din fenaţe.
de gunoiu de grajd (6—7 măji metrice).
Gunoind
pentru 2—3 ani d'odată, v o m
Muşchiul este un mare duşman
— duşman de moarte — al ierburilor. da la juger de 2—3 ori 10 cară.
In urma acestei socoteli, pentru o
E l së încuibează mai cu seamă în fêmoşioară
de 9 jugëre arătură, de care
naţele bântuite d e uscăciune sau d e
vorbim,
(1
jug. zicem că se îmbracă în
apă, şi peste tot în cele sărăcăcioase
căi,
împrejmuiri,
viie s. a. — ) ne trebuesc
delà fire şi ne gunoite.
pe
an
vr'o
80
de
cară de gunoiu.
împotriva acestui duşman trebue
D e unde së luăm atâta gunoiu ? Fără
pornită luptă cât de crâncenă şi cât
îndoeală
delà vite, cari ne sunt de ne
d e timpuriu. A c u m în Aprilie — -dacă
mai înainte s'ar fi întrelăsat — fêna- apărată trebuinţă în gospodăria noastră.
ţele năpădite de muşchiu, trebue gră- Vre-o patru vaci s'au alte vite mari,
pate bărbăteşte, cruciş-curmezis, cu grapa câţiva viţei şi porci, laolată în greutate
d e muşchiu, care scormoneşte pămen cam de 20 maji m. — ne vor da gu
tul şi smulge o mare parte
din noiul trebuitor.
muşchiu. U n d e apa stă baltă trebue fă
Deocamdată am întrat în comasare
cute canale d e scurgere, ear' unde în comasare cu vitele pe cari le-am avut
iarba de obiceiu sufere din pricina us în economia de 3 câmpuri, cu păşunat
căciunii, trebue luate — după putinţă — comun s'au comunal, în deobşte vite
măsuri pentru udat. Peste toate însë de soiu prost şi rëu hrănite. Şi nu ne
e s t e gunoiul. U n d e acesta nu lipseşte, dă mâna se schimbăm numai decât
nici iarba nu e năpăstuită d e muşchiu. soiul şi numeral vitelor. Putem înse, şi
nutrim
Unii au făcut încercări reuşite cu asta e neapărat de lipsă, sê le
mai
bine.
A
ţinea
vitele
peste
vară
nësip şi urină d e animale, care la noi
n u e d e loc sau numai foarte puţin cu ce-'şi pot ele câştigă în câmp — c e
preţuită. Eată cum. S ë face o grămadă în comasare nici n'ar mai merge, — şi
a le da peste iarnă numai atât cât
m a r e d e nësip. Peste acesta së toarnă |
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tocmai s ë easă în primăvară: însenvnează a face risipă in averea c e 'ţi-a
dat'o D-zeu! Numai hrana dată
vitelor
peste neapărata
lor trebuinţă de între
ţinere, îţi aduce
folosi
O pildă ne va lămuri:
Luăm un bou, së zicem de 3 măji
m. de greu, şi-'i dăm pe zi 5 chlgrm.
de fên; — (cam atât îi trebue să trăească).
In decurs de-o jumătate de an boul
mănâncă un car bun de fên, (preţ d e
36 cor.). Boul astfel hrănit, dar' numai
nepus la muncă, îşi ţine carea, dar' nu
sporeşte la greutate şi prin urmare nici
în preţ. Şi noi am perdut astfel 1 car
de fên.
Să-i dăm acum acestui bou de
douë-ori atâta nutreţ. Cu un car s ë
întreţine, cu al doilea sporeşte în greu
tate aşa fel, că, la o jumătate de an
boul preţueşte
cu "/2 cor. mai
mult.
Atât am şi cheltuit. V a së zică : n'am
dobândit nimic, dar nici n'am păgubit
nimic.
Ear' de-i vom da noi aceluiaşi bou
de trei-ori atâta nutreţ, aşa ca së-1
poată mistui şi preface în carne şi gră
sime, boul va spori în greutate la o
jumëtate de an cu de 2 ori 72 cor.;
face 144 cor. A m cheltuit însë numai
108 cor., prin urmare am făcut acum
o dobândă de jó cor.
Nutrirea îmbelşugată ne aduce însë
şi alte foloase. Cu cât ţinem vitele mai
bine, cu atât ne produc mai mult şi
mai bun gunoiu, de care eată c e lipsă
mare avem. Şi la sporirea şi îmbunătă
ţirea acestuia së ne gândim cu tot
dinadinsul. Căci el e stâlpul economiei.
Vom arëta c e e de făcut ca së p u t e m
ţinea şi vite multe, şi de.: preţ, şi s ë
avem şi gunoiu mult, ca së ne rodească
ţarinele !
(Va urma.)

,

I.
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îngrăşaţi cu gunoiu putred şi scor
moniţi pămentul dintre pomi, mai
ales dintre pomii tineri.
îndepărtaţi scoarţa moartă d e p e
trunchiuri, curăţiţi crengile uspate şi
de prisos, şi strîngeţi omidele.
Sădiţi pădureţi aduşi din p ă d u r e
sau d e aiurea, cum şi altoii cumpă
raţi. Udaţi cât mai adesea pomii străplântaţi.
Altoiţi sara şi dimineaţa pe ră
coare, sau peste zi când cerul este
înourat, şi nu în arşiţa soarelui s a u
pe vént.
Proptiţi şi legaţi pomii tineri d e
pari puternici şi înţepeniţi cât mai
bine.

Boalele pomilor şi vindecarea lor.
Pomii sunt supuşi la o mulţime
de boale, a căror vindecare trebue î n -
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cepută de cu primăvară. .Intre aceste
boale se numeră:
1 . Nerodirea,
care este pricinuită
sau d e serăcia pàmêntului, sau de prea
marea lui îmbelşugaTe.
In caşul întâiu pomii au lipsă d e
nutremênt. Spre acest stîrşit pàmêntul
së scoate până dăm de ràdëcini, cari
trebue scutite de vătămări. A c u m s ë
p u n e gunoiu putred — mai bun e
compostul — şi peste el së aruncă
pămentul săpat. In Aprilie şi Maiu însë
modul cel mai potrivit de gunoire este
cel cu zamă d e gunoiu, în care së pune
cenuşe şi var. Gunoirea nu së face ne
mijlocit lângă trunchiul pomului, ci m o 
dul întâiu de gunoire se face pe întreg
locul cât së întind rădecinile, ear' m o 
dul al doilea — cu zamă de gunoiu —
acolo unde slugeşte vîrful rădecinilor.
D e îndreptar trebue sè luăm coroana
pomului, şi acolo unde slugesc margi
nile ei, de jur-împrejur săpăm până la
adâncime dê y
metru, turnăm din
greu zamă de gunoiu amestecată cu
c e n u ş e şi var, apoi acoperim cu păment.
2

Dacă pricina nerodirii ar fi pă
mentul prea gras din jurul pomului,
acesta trebue îndepărtat şi înlocuit cu
nësip sau păment sterp. Mai înainte
d e a coperi rădecinile, trebue tăiată
una-douë din ele. Astfel d e pomi së
pot şi inela sau borti, făcend anumite
crescëturi în coaja lor.
2.
Gangrena
uscată.
Aceasta së
iveşte în urma îngheţurilor de toamna
şi primăvara, a pàmêntului prea umed,
ş. a. Umblarea sucurilor prin pom în
cetează şi uscăciunea s ë arată între
lemn şi coaje. Aceasta capetă pete
brunete, cari cu încetul devin negre,
apoi creapă, coaja së desprinde de
lemn sau s ë aşează pe el. Toate păr-

C H R I S T O S A ÎNVIAT!
Pe-a zorilor aripă
Când raza 'ntâi luceşte,
Din somn toată făptura
D e - o d a t ă së trezeşte.
Şi-'i plină lumea toată
De-o tainică plăcere
Şi tot creştinul simte
In suflet mângăere.
Căci e sdrobită moartea,
Cu moarte s'a călcat,
D i n morţi Mântuitorul
Christos a înviaţi
S'a înviat pămentul
Şi toate s'au trezit
•Când cea de Sus P u t e r e
» S ë 'nvie«-a poruncit.
Din crâng şi codru coruri
Pe Domnul preamăresc
Şi-a veciniciei viaţă
Creştinilor vestesc.
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ţile bolnave ale pomului trebue tăiate
îndată-ce boala s ë arată, şi ranele tre
bue unse cu ceară d e altoit
j.
Gangrena
putredă.
In locul
bolnav e s sucuri, cari s ë dospesc şi së
prefac într'o fluiditate (curgăciune) pu
turoasă; aceasta pëtrunde în lemn şi îl
strică. Boala aceasta së vindecă ca şi
gangrena uscată.
Gura de lup.
P e coaje së
arată materii funinginoase. A c e s t e fac
d e coaja plesneşte şi o nimicesc d e
jur-împrejur, până pier crënji şi pomi.
Pricinile acestei boale sunt: locul umed
peste mesura, rănirea coajei sau răde
cinilor, gunoiu aşezat pe rădecini, ne
curăţenie între crenji, lucrarea la pomi
cu unelte, îndeosebi cuţite, necurate.
Locurile atinse de boală trebue curăţite
în mod temeinic şi unse cu ceară de
altoit. Mai târziu însë, s ë poate vindeca
numai prin presărarea de multă cenuşe
pe locul de sub coroana pomului, şi
prin săparea şi rësfoirea acelui loc.
B.

S.

Apel
eătră

p o p o r u l şi inteligenţa r o m â n a
din comitatul Hunedoarei.

Din apelul şi statutele tipărite, re
produse de ziarele noastre cu multă
bunăvoinţă, ştim, că s'au făcut toţi
paşii de lipsă pentru înfiinţarea unui
aşezăment d e mare , folos pentru po
porul nostru din comitatele Alba-dejos, Bistriţa, Braşov, Têrnave, MureşTurda, Sibiiu, Turda-Arieş, Odorheiu,
Arad, Caraş-Severin şi în deosebi comi
tatul nostru al
Hunedoarei.
E vorba de înfiinţarea :
„Transsyl
vania", a primei fabrici ardelene
pentru
1

Căci moartea e sdrobită
Şi iadul s'a sfărmat
Din morţi Mântuitorul
Christos a înviaţi
Din deal s'aude toaca
Şi-a clopotelor glas;
Gătit e cu panglice
Al Paştilor miel gras.
Biserica e plină
Şi credincioşi tot vin,
Copiii delà strană
In glasul lor senin
Măresc Puterea sfântă
Şi cântă ne 'ncetat,
Cântarea mult dorită
Christos a înviat!

MARIA CIOBAN

TURNUL DE FER
In ce vreme s'au întêmplat acestea, eu
nu ştiu, şi nici în ce loc, dar' bëtrânii spun
cum auziră şi ei delà părinţii lor, ear' eu
vi-o spun aşa cum mi-s'a spus.

valo/isare. şi prelucrare
de ponte şi le
gume cu sediul în Deva.
Scopul întreprinderii e : a
valorisa
— adecă „a vinde şi folosi cu dobîndă,
„tot soiul de poame, remăşiţe delà poame
şi legume, atât în stare proaspetă,
pre
cum sè procură,
cât şi în stare
pre
lucrată,
ca fabricate;
a arangia
even
tuale
exposiţii şi a împărţi din veni
nul curat producătorilor
premii
mai
„mari ori mai mici, amësurate
timpu
lui şi împrejurărilor"
(§. 3 din statute).
y

U n nou şi bogat câmp de înavu
ţire proprie naţională ni-së deschide.
Comerciul cu p o a m e proaspete şi us
cate, cu fabricatele deosebite mai cu
noscute sunt: vinul, vinarsul, cognacul
licherul ş. a. beuturi, lictarul, dulceţurile, poamele zaharate ş. a.; toate îm
preună fac un negoţ mare d e milioane
cari până acum aduceau foloase mai
vîrtos — mijlocitorilor
speculanţi.
Po
porul muncitor, producentul
de poame,
s'alegea aproape cu nimic.
în viitor altcum are së fie: po
porul producent
së aibă folosul potrivit
cu sudoarea lucrării sale, ear' negoţul
şi fabricele së aibă chiemarea a da preţ,
a da ajutor, ca rodul crud al ţeranului
së-i aducă şi lui venite mai însemnate
şi sigure.
Poamele le pote ţeranul însuşi
aduce şi vinde la loc sigur, oricând şi
oricât d e multe, de zece şi d e o sută
de ori cât are el azi. Ori le póté aduna
cutare ţeran, mic negustor ori preot
destoinic: cu preţuri mai bune decât
până acum. Fertul vinarsului, ferberea
de lictar ş. a. le pot sevîrşi tot ai n o ş 
tri, cu venite sigure. Fabrica apoi le va
vinde în lumea mare. Poporul va înveţa
cum së culeagă poamele
frumoase,
cum së le pacheteze bine, cari soiuri
Un împërat odată, d e mult, avea u n
băiat frumos şi cuminte. Dar' împëratul n ' a vea nici zi cu bucurie şi nici noapte cu somn,
d e grija băiatului. Era noapte când a născut
împărăteasa pe băiat; ear' în revărsatul z o 
rilor când au venit ursitorile, a zis cea mai
m a r e : »In puterea nopţii s'a născut, şi m o a r 
tea lui va fi în puterea nopţii!» Impëratul
auzî cuvintele, dar' nici bucurie, nici supë-?
rare n'a simţit. Dacă băiatul sëu va muri
ziua ori noaptea, tot una e, numai viaţa
së-'i fie lungă şi fericită, ear' moartea uşoară.
Dar' nu-'i era scris viaţa lungă băiatu
lui, căci ursitoarea din mijloc, zise: »Şi c â n d
va împlini optsprezece ani, d e moarte sil
nică va muri, trăsnit de fulgerul lui D-zeul«
Şi bietul împërat, care asculta la use, a c ă 
zut leşinat d e mâhnire, ear' ursitoarele s p e 
riate de sgomotul delà uşe au sburat în v ë s duhul albastru, lără ca së aibă vreme cea
mai mică se-'şi spue şi ea cuvêntul.
Şi-au trecut de atuncia zece, cincispre
zece ani, şi së împlineau optsprezece acum.
Băiatul së făcuse flăcău, mai mare dragul;
şi era cuminte şi; frumos şi înveselea p e
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• sunt scumpe; va afla un loc sigur şi
*• cinstit d e vînzare, unde ţeranul e albina
binelui propriu şi nu vaca d e muls în
mâna speculantului rafinat şi fără suflet.
E spre binele poporului nostru, ca
së sprijinească înfiinţarea acestei fabrici.
îndemnăm şi rugăm deci inteli
genţa noastră preoţească şi lumească,
înveţătorii în deosebi, poporul mai cu
dare de mână, ca së subscrie cât së
poate d e multe părţi fundamentale: 5 0
coroane partea.
Coaiele d e subscriere se află în
fiecare comună la preoţii noştri, ear'
în oraşe la totă inteligenţa.
Sperăm, că şi Românii comitatelor
amintite ne vor da mână d e ajutor; pen
tru-că fabrica are caracter general şi s ë
- extinde peste toate părţile patriei noas
tre din apropiere.

împreunarea stupilor.
Stupii fără matcă sau cu matcă
netrebnică s ë prăpădesc. Albinele din
aceştt stupi însë, date unor stupi mai
slabi, îi întăresc şi astfel n e fac bune
servicii. Cum së face cercetarea stupi
lor am arătat în nr. 13 al
„Bunului
Econom".
Rëmâne së mai spunem un
lucru: cum anume së cunoaşte stupul
cu matcă netrebnică şi cum trebue s ë
ne scăpăm d e ea. In un astfel de stup
încă dăm d e ouë şi de pui; dar' ouë
sunt mai multe de unul aproape în
fiecare căsulie, ear' puii adesea sunt
numai de trântori.

toată lumea cu veselia lui. Nici el, nici mamă-sa împerăteasa, şi nimeni din lume nu
ştia ce-au vorbit ursitorile; ear' bietul împërat pierea vëzênd cu ochii, şi nu spunea nitnënui de ce piere. E a r ' când îşi vedea pe
bàiatu-sëu rîzênd şi cântând, i-se umpleau
ochii de lacrëmi şi pleca de-acolo numai ca
së fie dus, şi nu ştia u n d e së duce şi-'i ve
nia prin gând së nu së mai întoarcă. Şi
când îl întreba lumea ce zideşte el atâta în
curtea palatului, el îşi lua băiatul în braţe,
îl săruta şi plângea şi nu rëspundea nimic.
V e d e a lumea că împëratul ştie mai mult cu
una decât alţi oameni, dar* nu pricepeau
nimic. Ear' zidirile ce le făcea împëratul, în
curtea palatului sëu, erau numai d e piatră
•cioplită şi de fer, şi erau adênci până în
adêncul pământului, în chip d e peşteră strimtă,
cu scări şi acoperită cu tot ferul cât s'a g ă 
sit în împerăţia sa întreagă.
Şi când a fost în cea din urmă zi a
băiatului, împëratul l'a ţinut toată ziua p e
genunchi, şi l'a desmerdat şi l'a sërutat, şi
plângea mereu. Şi-a stat cu el singur într'o
odaie, şi n'a lăsat pe nimeni së între la ei.

Şi cu cât s'apropia noaptea, împëratul era
tot mai perdut, şi—I strîngea tot mai tare la
piept. Şi în urmă s'a făcut seară, şi împëra
tul şi-a luat inima în dinţi şi spuse băiatului
sëu toate. >Ţi-am făcut o boltă, numai d e
fer, până în inima pământului, ca së trăs
nească Dumnezeu cât o vrea şi së n'o poată
sparge. Şi dacă totuşi o va sparge, eu te-am
apërat cât am putut «.
Băiatul şi-a ridicat capul, s'a uitat d r e p t
în ochi la tată-seu şi n'a zis nimic, ca së
n u l supere. E r a cuminte, şi înţelegea că d e
geaba së va lupta împotriva voinţei lui Dum
nezeu. Şi pândind vreme, în învălmăşala ce
së făcuse la curte, el a fugit de-acasă şi s'a
ascuns într'o biserică. Şi l'a căutat tată-seu
şi nu l'a găsit şi d e multă supërare a căzut
j o s şi-a leşinat.
De cu seară era senin, dar' mai cătră
miezul nopţii s'au ridicat nori şi-a venit fur
tună. Şi de-odată un trăsnet căzu d e sus,
unul singur, şi sgudui temeiul lumii cu p u 
terea lui. El căzu d r e p t de-asupra bolţii d e
fer pe care o făcuse împëratul. Şi s'a topit
ferul şi s'a sfărîmat peatra boltită, şi s'a pră-

'
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peri — albinele trec în coşniţă c e a
goală. Ca së fim deplin încredinţaţi, c ă
c e fel de matcă së află în acel stup,
golim albinele pe o faţă d e masă şi
ne uităm cu de-amënuntul ca së nu n e
scape din vedere. Dând de matcă o
ucidem numai decât. Dacă nii së află
matcă, e sëmn, că locul ei îl ţine o
albină (matcă falsă). Albinele s ë trag
la locul lor, în coşniţă cea goală dia
stupină. Matca falsă de obiceiu nu gă
seşte coşniţă şi, vrênd së între în alt
stup, albinele o ucid. După o zi şi o
noapte albinele acestea s ë pot împreuna
cu alt stup.

Dacă cu prilegiul cercetării nu
Din coşniţă de scândură alungarea
dăm de matcă, nici de ouë, nici pui, së face mai uşor. Coşniţă -së duce d e 
împreunarea acestui stup cu altul së parte de stupină. In locul ei së pune
poate face numai decât.
o altă coşniţă de scândură, cu câtva
Dacă dăm de matca netrebnica o faguri în e a ca s ë aibă unde trage al
Deva şi Orăştie, la 14 Apr. n. 1 9 0 0 . ucidem p e dată, şi stupul îl lăsăm nu binele. A c u m së ia fagur de fagur,
mai o zi şi o noapte neîmpreunat.
căutând după matcă, pe care aflându-o
Dr. Ioan Mihu m. p. Dr. Aurel Muntean m. p.
Dacă însë aflăm • mai multe ouë o ucidem, şi albinele le măturăm cu o
Vasile Domşa m. p., protopresbiter. Dr. Silvia
în fiecare căsulie, dar" d e matcă nu peana d e gâscă. După o zi şi o noapte
Moldovan m. p. Ioan Mihaiu m. p. Iosif de
dăm, e sëmn, că în acel stup o albină albinele së pot împreuna cu un stup
Orbonaş m. p. din Orăştie.
de rend a luat locul matcei. Beleaua cu matcă în regulă.
August A. Nicoarä m. p. George Nicoară m. p.
e însë în această întêmplare, că o ast
însăşi împreunarea
stupilor în c o ş 
Loghin Ardelean m. p. Dionisie Ardelean m. p. fel de matcă nu së poate cunoaşte şi
niţele
d
e
nuiele
së
face
punênd sub
din Deva.
de ea scăpăm stupul numai prin alun scară coşniţă fără matcă cu gura în
gare.
sus într'un unghiu al stupinei şi stro
Alungarea
din
coşniţă
de
nuiele
pind
albinele şi fagurii cu miere sub
STUPĂRIT
së face astfel: luăm coşniţă cu pricina, ţiată; luăm apoi coşniţă, în care s ë
o aşezăm cu gura în sus, răzimată d e află stupul d e împreunat, şi d e a s e m e 
Calendar
o scară într'un loc depărtat de stupină. nea stropim cu miere subţiată fagurii
Diregeţi coşniţele, astupaţi găuricile
Luăm apoi o coşniţă .goală de nuiele şi albinele din ea. In urmă această coş
cât d e mici ale acelora, şi ţineţi ur
şi o punem în locul ei în stupină, ear' niţă o aşezăm cu gura în jos peste c e a
dinişurile • numai în " câtva deschise,
altă coşniţă d e nuiele o punem cu fără matcă, ear' la locul unde së ating
preîntimpinând astfel furişarea albi
gura în jos peste cea răzimată d e scară încingem cu un ştergar, ca albinele s ë
nelor răpitoare şi altor jivini, cari
dau năvală asupra fagurilor cu miere.
şi unde s ë ating încingem cu un şter nu poată eşi. L a urdiniş punem sîtă
Ţineţi în preajma stupinei un vas
gar ca albinele së nu poată eşi. A c u m de sîrmă pentru-ca albinele s ë nu s ë
cu apă mereu proaspetă, care së o
începem a bate cu pălmile d e giur îm- înăduşe. Şi c e së întemplă acum? A l 
aibă albinele la îndemână.
De-asupregiur in păreţii coşniţei din jos toc binele din coşniţă cu matcă, trec în c e a
pra apei puneţi muşchiu, ca albinele
mai
la fundul ei. După o bătaie de fără matcă, unde, dând d e mierea stro
së nu së înece. Nutriţi şi acum stupii
câteva minute, — cu scurte întreru- pită, së împretinesc cu albinele de aci
slăbuţi. împreunaţi stupii nevoieşi.
păstuit toată clădirea până în adâncurile p ă 
mântului. Apoi s'au liniştit norii şi s'a făcut
earăşi senin.
Ear' a doua zi împëratul când a vëzut
ruina groaznicei clădiri, ear' p e fiiul sëu în
treg şi vesel, a căzut în genunchi şi-a c u 
noscut puterea lui Dumnezeu. Cu ce era së-i
stea împotrivă? Cu ziduri d e fer? E a r ' băia
tul a avut credinţă, şi s'a adeverit cu densul
vorba bibliei care zice: Credinţa ta t e va
mântui.
(Alb.)

G.

Coşbuc.

ANECDOTĂ
Nicu care s'a jucat până atunci cu fra
tele sëu, vine plângând la mamă-sa:
Nicu. — Mamă, Mitică mi-a dat o
palmă.
Mama. — Trebuia së i-o fi d a t şi t u
înapoi.
Nicu. — Păi i-o d ă d u s e m
înapoi,
dinainte.
= Mai b i n e së păstrezi în inimă b l â n 
deţe unei păreri d e rëu, decât fiorul u n e i
remuscări.

BUNUL
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şi până dimineaţa cară în coşniţa din
sus toată mierea c e s'ar fi aflând. îm
preună cu mierea trec din sus şi albi
nele fără matcă; astfel stupul este îm
preunat şi dimineaţa së poate aşeza la
loc, ear' coşniţa fără albine se înlătură.
In .coşniţele d e scândură treaba
merge mai uşor şi mai sigur.
Fagurii
şi albinele din coşniţa fără matcă le
scoatem rînd pe rînd şi le aşezăm în
despărţementul d e miere al stupului cu
care voim së-'l împreunăm,
după-ce
mai întâiu am pus pe gratia poliţei sîtă
d e sîrmă ca albinele së nu poată trece
deocamdată unele la altele. După 2
zile şi 2 nopţi sîta de sîrmă së scoate
şi stupii rëmân împreunaţi.
ROMUL SIMU.

ŞTIRI DE TOT FELUL
Timpul peste tot în ţară era la începutul
acestei săptămâni rëcoros şi ploios. Plângeri
că ar fi sticat sămănăturilor, nu s'au d a t . T o 
tuşi sămănăturile au lipsă de un timp b u n
statornic, care së dee nainte cu bine.
In comitatul nostru sămănăturile stau
bine, pe multe locuri sunt chiar frumoase,
ovësul s'a semănat şi së începe sămănatul
cucuruzului.
Un

început

bun.

Despărţământul X X V . d e
Mureş-Ludoş al Asociaţiunii a făcut un fericit început
d e a servi scopurile d e rëspândire a litera
turii şi culturii în poporul din cercul s ë u :
din modesta sumă ce-'i stă la disposiţie din
venitele membrilor ajutători, a abonat „Bu
nul Econom" pentru 12 scoale
confesionale
din cerc, pentru cele din: Mureş-Ludoş,
Căpuşul-de-câmpie,
Leckinţa-m.,
Iclaudul-mic,
Uifalău, Velcheriu, Mezo-Şospatak,
Grebeniş,
Datoş, Bodon, Chimintealca şi Cicud, câte pe
jumëtate de an.
Şcoalele vor d a foaia spre cetire econo
milor din sate, o vor colecta apoi şi-o vor
aşeza-o în bibliotecile lor şcolare, ear' cari
n'au bibliotecă vor începe cu ea a-'şi înte
meia bibliotecă.
Dl paroch gr.-cat. din Lechinţa, Ioan
Boeriu, cassar al Despărţământului, făcend
abonarea, ne-a scris o frumoasă epistolă, care
îi serveşte şi D-Sale de laudă şi conducăto
rilor despărţământului peste tot.
Şcoalele noastre, şi cele care au deja o
bibliotecă şi care rí au, ar face un lucru bun •
së urmeze delà sine pilda dată de Asociaţiunea din Ludoş, abonând pentru biblioteca lor,
foi de acest fel.
In acest chip së pot face bune servicii
înălţării culturale şi de bunăstare a poporului.
Pe Dumineca T o m i i sunt conchemate
Sinoadele diecesane şi cel archidiecesan gr.-or.
la Sibiiu, A r a d şi Caransebeş.
P e aiurea
şi pe la noi.
In R o 
mânia apar mai multe foi economice, care
de care mai bune, între cari:
„Jurnaiul"
Societăţii centrale agricole din Ţ a r ă ; „Ami
cul Progresului Român" (enciclopedic), „Ami
cul Agricultorului",
„Gazeta Săteanului" (en
ciclopedică ilustrată), şi toate cu preţuri
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delà 10 ІѲІ (1 fl.) în sus!

Şi totuşi ele au
mii d e abonenţi fiecare. In » Amicul Progre
sului Român» (Nr. 2, mai nou) scrie un ce
titor al foii, între altele:
»...nu-'mi pot închipui, cum së face ca
din 40.000 gospodari români ce-'mi pot în
chipui a fi în Ţ a r ă cu ştiinţă de carte mai
înaintată, së nu aveţi decât jooo de abonaţi!..."
Foaia numită apare numai odată pe
lună şi costă 15 lei (7 fl.) şi totuşi a r e jooo
de abonaţi, şi cetitorul sëu së miră că are
> numai « aţâţai Ce ar zice acest cetitor des
pre noi, care avem o singură
foaie econo
mică, scoasă odată la sëptëmânà şi dată cu
abia 2 fl. şi "ar şti că n'are nici a treia din
numërul acela d e abonaţi?
Da, altfel e pe aiurea ca pe la noi.
Altfel preţuesc aiurea cărţile şi foile econo
mice, şi de-aceea le şi merge mai bine eco
nomilor.

Preoţii gr.-or. români sunt în ajun de
a-'şi primi întregirile salarelor delà stat. Mi
nistrul a p u s la disposiţia consistorielor o
parte a sumei d e întregire, care së va împărţi
îndată ce fasiunile vor fi gata şi delà consitor
şi aşternute la guvern.
IM premiile
puse de
Reuniunea
noastră
economică,
s'au înştiinţat până
acum:
Dl Ioan Fleşeriu înv. în Romos, cu gră
dina d e pomi din comuna Romos, pusă sub
îngrijirea şi conducerea d-sale, — ear' dl
Constantin T. Viorel din Şibot, la premiul
pentru punerea d e altoi, punendu-'şi d-sa de
nou mai mult d e 5 0 în primăvara asta.
Grădinile vor fi cercetate d e oameni d e
încredere ai Reuniunii, şi premiile se vor îm
părţi serbătoreşte în adunarea generală din
toamnă, a Reuniunii.
Concert cu bogat program şi care pro
mite mult, së d ă în Sebeşul-săsesc a doua
zi de Paşti la „Leul d e aur", de cătră Reu
niunea română d e cântări d e acolo.

Regele Leopold al Belgiei (tatăl

Stefa-

niei ce së mărita după groful ungur Lonyai),
împlinind la 11 April 6 0 d e ani de verstă, a
dăruit statului toate averile sale nemişcătoare.
O socoteală
foarte
instructivă
află bunul cetitor în partea ce publicăm azi
din tratatul >După comasare». Va vedea ce
va së zică a hrăni vita cât s'o scoţi numai
din zi în zi, şi ce a o hrăni bine, cât se aibă
d e u n d e prinde si carne. S ë dovedeşte şi
aci vorba, că „nu-'i scump, ce-'i scump", ci-'i
scump ce-'i lesne.

„Crişana" înfloritoarea bancă din Brad,
a avut anul trecut 11.752 fl. 9 6 cr. d o b â n d ă
curată, din cari a dat 1 2 % după acţii, şi
2065 fl. spre scopuri d e binefacere şt culturale:
gimnasiului din Brad, casei naţionale, la scoale,
Ia protopopiat, etc. Ajute-'i D-zeu la tot mai
mult.
Doritorii a afla cât mai curênd cum e
a së p u r c e d e la întemeerea folositoarelor
„Magazine de bucate", vor găsi în numërul
nostru viitor urmarea descrierii acestor întemeeri, pe care din lipsa de spaţiu a trebuit
së o întrerupem în numërul de taţă.

Grâul românesc (din România) în urma
unor cercetări amănunţite de înveţaţi din
Germania, a fost aflat de mai bun ca toate

grâriele americane, australiene şi europenei
In E u r o p a doue grâne sunt m a i bune: cel din
Ungaria şi România, dar' şi între acestea doué
cel din România e mai b u n i
;

Cei-ce s'ar fi gândit ori s'ar fi hotărît
së se apuce d e cultivarea napilor de zăhar,
vor afla doar' în numërul nostru viitor părerea
unui profesor neamţ delà şcoala de economie
din Ovar, dl Hentsch, care arată că rotaţiunea plantelor în economie, aşa ca o parte a
bucatelor sau ierburilor së fie înlocuite cu
cultură de napi de zăhar, este cu mult mai
resplătitoare decât o altă rendűire a acelorplante. V o m da părerea dlui Hentsch ca adaus
la numërul nostru obicinuit.
Nădejdea
sămenăturilor
în
lume.
In luna lui Februarie a. c nădejdea sămenă
turilor peste tot, eta în următoarele teri mai
bogate în cereale, u r m ă t o a r e a : In Francia îndoelnică, d e 'i-o umbla timp bun, poate eşi
roadă bună, de nu, apoi după-cum erau în
luna asta, poate eşi slabă de tot; în Statele
Unite (America) peste tot b u n ă ; în Rusia îndoelnică; în Anglia b u n ă ; în România b u n ă ;
în Indii, unde altă-dată së producea aşa de
mult, e toamete; în Austro-Ungaria nădejde
bună; in Italia b u n ă ; în Germania mari temeri
de p a g u b e ; în Spania bună.
In anul trecut pe vremea asta starea
sămenăturilor era socotită în toate ţerile bună..
Intre
Englezi
şi Buri
së va da în
curênd lupta hotărîtoare. Generalul englez
Roberts e hotărît së pornească zilele astea
cu 80.000 asupra alor 35—40.000 de Buri.
L u p t a va fi crâncenă. V o m da ştiri şi a m e nunte despre ea.

Producţiunea meseriaşilor noştri.

Eată

programa represenţaţiei teatrale cu care m e 
seriaşi români din Orăştie vor face plăcere
Luni sara publicului nostru. Se va preda
/. „Herşcu Boccegiui", cântecel comic d e V.
Alexandri, prin dl Rusalin Ionescu; — 2. „Dra
goste' , comedie predată d e persoanele: dl
George Dreghiciu, d-şoara Valeria Grotu, dl
Ioan T o m u ţ a şi d-şoara Safta Adamescu. —
j . „Băi de mare" comedie predată de per
soanele: dl Rusalin Ionescu, dl Dumitru Martin,,
d-na Lucreţia Martin şi Rosa Raţiu.
După producţiune, urmează dans, în sala
mare » Transsylvania* din loc.
1

Concert. Tinerimea Română din H u n e 
doara învità la Concertul împreunat cu Representaţiune
Teatrală ce se va ţinea Luni, a
doua zi de Paşti (10/23 Aprilie 1900) în sala
hotelului »A hunyadi várhoz*. Venitul curat
e destinat în favorul bisericii gr,-or. din loc.
După producţiune, urmează dans.

Influenţa, urîcioasa boală ce s'a ivit d e
câţi-va ani, b â n t u e şi în oraşul nostru. Mulţi
ţerani zac sau umblă trişti în jurul caselor
lor, înmuiaţi de sicanatoarea boală
Darurile „Tătucului" delà Miază-Noapte.
Rusia are ce are d e gând în Balcani. D e
ani de zile cetim din când în când că el
face daruri d e serbători, d e zile mari, cre
dincioşilor sei Slavi din Muntenegru, mii d e
mii d e puşti bune şi milioane d e gloanţe,
căci Muntenegrenii sunt voinici şi credincioşi
planurilor de mărire a seminţiei slave ce ne
încungioară, dar' sunt sëraci. A c u m ear' ar.
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sosit la Antivari o corabie rusească ducénd
» daruri de paşti < Muntenegrului : trei baterii
d e tunuri cu foc repede şi mulţime d e cor
turi de tabără şi gloanţe multe-multe d e
împuşcă şi de tun. S ë vede că ştie că-'i vor
trebui odată şi-i vor prinde bine së fie acolea aproape.

Tragerea clopotelor la amiaz. Până nainte
cu 500 de ani, obiceiul tragerii clopotelor nu
era nici în biserica apuseană. In anul 1456
Turcii cei puternici şi temuţi, înaintau cu
oaste g e a sub comanda • grozavului Sultan
Mohamed al 11,-lea, spre Belgradul sêrbesc,
d e u n d e së se repeadă mai departe ducênd
pîrjol şi moarte terilor creştine ce-'i stăteau
în cale. Papa delà Roma Calixt III. îndem
ânase pe loan Huniadé, regele Ungariei şi p e
călugărul Ioan Capistranu,
së pornească cu
•oaste tare contra păgânilor. Huniadé şi Ca
pistranu së puseseră în iruntea unei oşti mari
şi erau la ţermii Dunării së între în foc d e
moarte. Atunci papa numit a dat poruncă
•bisericilor apusene së tragă la amiaz la 12
clopotele în ziua deschiderii luptei şi toţi
creştinii îngenunchiând së se roage lui D-zeu
p e n t r u biruinţa armelor creştine. Aşa s'a în
tâmplat şi în luptele sângeroase delà 2 0 — 2 1
Iuliu 1456 viteazul craiu d e sânge român
'Ioan Huniadé, cu Capistranu, care după n u m e
pare şi el R o m â n , — au zdrobit grozav p e
păgâni şi i-au spulberat d e nu le-a mai rëm a s urmă! In 6 August a ajuns vestea stră
lucitei biruinţe la Papa (adecă d u p ă 2 sëptë
mâni, că nu era ca acum telegraf şi drum
•de fer...), şi d e bucurie papa a rendűit, ca
tragerea clopotelor la amiaz, p e care o p o 
runcise în ajunul luptei cu păgânii, së rëmână obicei pe veci, întru aducerea aminte
d e acea biruinţă mare, a alor doi coman
danţi d e sânge — români!

ECONOM

Fasolea, ferdela cu . . . . . . . fl. 1-15
Cartofi (grumgene), ferdela cu . . 4 0 — 5 0
Mere, ferdela cu
fl.
1—1-30
Nuci ferd. cu . . . . . . fl. 1-20—140
Carne de vită, 1 klgram cu . . . 3 6 — 4 0
»
» porc, 1
»
cu . . . 4 6 — 4 8
Slănină proaspetă 1 kl. cu
52
Slănină sventată 1 klgrm cu . . . . 6 4
Ouë, 6 — 7 cu
. 10
Pui d e găină părechea cu . . . 4 0 — 7 0

Pag- 7
cr.
cr.
cr.
cr.
cr.
cr.
cr.
cr.
cr.
cr.

r

La
numai

Tipografia

decât

şi se aibă

„Minerva"

un înveţăcel

cel puţin

doue

se

primeşte

cu purtare
clase

bună
gimnasiale.

Preţul bucatelor.
In

Cruţaţi paiangenii!
O foaie economică francez, chemată
„Revista grădinilor", îndeamnă pe grădinari
si cruţe paiangenii. Eată de ce : ei împinşi d e
firea lor, care omului nu-'i e de nici o strică
ciune, prind şi ucid tot felul de insecte (goange)
şi urechelniţele. D e mult folos sunt paiangenii
mai ales în cămara cu bucate, în hambar, în
grajduri, în stână, u n d e prin pânzele lor
prind şi ucid fel şi fel de insecte, scutind
d e ele bucatele şi animalele.
*

Ca së nu facă lămpile fum.
Muiaţi fitilul în oţet foarte tare şi p u neţi-l së se uşte bine înainte de a'l aprinde.
Lămpile atunci nu vor mai face fum.

E laptele curat sau ba?
Asta o pot proba uşor cumperătoarele
d e lapte mai ales la oraşe.
S'a aflat că unii vênzëtori óri vênzëtoare
fără inimă, mestecă laptele cu scrobeală,
pentru a-'l înmulţi.
Ca së vedem de e laptele curat ori e
falsificat cu scrobeală, se toarnă o picătură d e
tinctură de iod (luată din apotecă) în lapte.
De e laptele falsificat, el së va vineţi îndată,
de unde nu, nu. Picurul d e iod nu strică d e 
loc că a fost p u s în laptele dovedit b u n .

Budapesta.

Preţurile bucatelor la marele têrg d e
bursă din Budagesta, së menţin şi sunt ur
mătoarele:
— La 14 April n. —
G r â u d e Tisa (80 5 klgr.) maja m . . fl. 8-30
.
> Bacica (75-3 kl.)
»
» . fl. 7"87
Secară maja metrică cu
fl.
6 55
Orz maja m. cu
fl.
5"90
în

Orăştie.

— La 14 Aprilie n. 1900 —

Grâu maja metrică
fl.
Sëcara m. m
fl.
Ovës m. m
Cucuruz m. m. .
fl.
Carnea d e vită 1 kl. cu
fl.—
Grâul cel
Cucuruzul
Secara .
Orzul
.

FELURITE POVEŢE

în
Arad.
mai frumos m. m. cu .
.
. .
fl.
. . . . . . . . . .
în

715
5 55
fl. 5.50
555
44
-

-

. fl. 7 1 5
. fl. 6 9 0
5.40
fl. 5 3 0

Blaş.

— La 12 Aprilie n. 1900 —

Grâu frumos ferd. de 20 1. fl. 1-10—1 2 6
O r z ferd. cu . .
75—90
Ovës, ferdela cu .
45—55
Cucuruz, ferdela cu . . . . . . 7 5 — 8 2

cr.
cr.
cr.
cr.

întrebări
şi

Răspunsuri
întrebarea 11. Aş dori se-'mi cumpăr o
săpătoare d e grădină. Rog recomandaţi-'mi
d-voastră una care gândiţi că e mai b u n ă şi
d e unde s'o cumpër?
Abonent 229.
Rêspuns.
Noi îţi recomandăm săpătoarea
americană
de mână, care o
ţinem de cea mai folositoare. E o unealtă
care e sapă, e plug, e grapă şi e cul
tivator! Umblă pe doue rotile late, îm
pinse nainte s'au trase înapoi, d e doue
mănere, (cum împingi s'au tragi napoi
roaba). Înţepenind la locul seu, între
roţile, cuţitele săpătoare, ai sapă; luândul-le şi înţepenind (prin înşorofare) cele
2 fere mici de plug, ai plug;
înţepenind
grebla cu 6 colţi, pentru mers nainte
ori tras înapoi, ai grapă,
scormonitoare
de păment, mărunţetoare, s'au
greblă
strîngëtoare. Naintea ferelor şi rotilelor,

merg rudiţe d e fer cu nasurile aproape
d e păment, adunând şi înlăturând din
cale ori-ce lemne, gunoaie etc.
E foarte practică, şi firma Mauthner din Pesta spune despre ea în c a 
talogul seu, că cu această săpătoare,

u n om i s p r ă v e ş t e pe z i lucrul
alor 1 0 lucrători. Dar' s é zicem c a
nu alor 10, ci numai al alor 5 îl poate
isprăvi, tot e foarte practică.
Preţul acestei săpătoare, dimpreună
cu cuţitele, greblele, ferele de lipsă, e
20 fl. S ë capătă şi îndrumare anume,
cum e a së umbla cu ea.
Scrie la firma E. Mauthner
în Bu
dapesta, cerênd săpâtoarea de p e pag.
2 1 0 a catalogului seu.
S e poate folosi mai ales la lucru
pintre plante (cucuruz, napi, etc.) s à m ë naté în şire.

Haina cernită. Astăzi în toată Europa,
haina care arată jalea unei familii, unui
neam, a terii chiar, e haina cernită, vëlul
negru. Dar' nu totdeauna a fost aşa. Acest
sëmn al jalei s'a vëzut mai întâi ki anul
1563 în Boemia, la moartea soţiei regelui
F e r d i n a n d I, Ana, care prin viaţa sa virtuoasă
şi prin îndurarea sa cu poporul şi cu cei
lipsiţi, întru atât îşi câştigase iubirea terii,
că la moarte toată Boemia s'a îmbrăcat în
negru, în semn de jale, şi în negru mii d e
mii de supuşi o petreceau la mormênt. D e
aci apoi s'a lăţit "repede acest semn al jalei.
Familiile domnitoare îşi au însë o b i 
ceiul şi coloarea lor singuratică d e a jeli.
Regii francezi jăleau în haină albă de tot.
Curtea engleză jăleşte şi azi în haine roşii
închise. In Turcia în coloare albastră, în E g i pet galbină, la Saracenii africani roşu deschis.
Numai pe papa delà R o m a nu-'l jeleşte
nimenea. Căci cei din familia lui d e sânge,
zic că nici prin moartea lui, nu s'a stîns fe
ricirea cea mare ce i-a ajuns, atunci când el
a fost ridicat în Tronul papal, fericirea de-a
fi dat din sinul familiei lor un papă...
Dcşteptăciunea
animalelor.
U n înveţat,
Rengger, avea mai multe maimuţe ale căror
obiceiuri la studia. El le dădea zăhar învelit
în bucăţele d e hârtie. Odată puse în hârtie o
viespe. De atunci maimuţele înainte de a des
face hârtia, o scuturau şi o duceau la ureche
spre a së încredinţa că nu së mai află în
hârtie vre-o viespe care së le înţepe.
ЩР""
N u m e r i singuratici din
„ B u n u l E c o n o m " s ë află d e v ê n 
z a r e în librăria dlui H . G r a e f d i n
loc.
I e x e m p l a r 5 cr.
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P r e ş e d i n t e : Dr.
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delà 1 până la 15 Aprilie v.
A-

In 1 : Borgo-Prund, Ciuc-Sepviz, Halmagiul-mare, P o rumbacul-inferior (numai têrg de vite), Sânta-Maria. în 2 :
Alperet, Chichinda-mare, Ormeniş. In 3 : Cojocna. In 4 :
Biertan, Dobra (comitatul Hunedoarei), H o d o ş (comitatul
M.-Turda), Sabad. In 5 : Arghehat. In 7 : Buza, Gilău. In
10: Dobra (com. Hunedoarei), Moşna, Şomărtin, Aţei, Arcid, Debreţin, Jimborul-mare, Macfalëu, Mező-Erked, Racoşulde-jos, Sâmbăta-de-jos, Sebeşul-săsesc, Turda, Vinerea. In
1 2 : Codlea, Kó'-Boldogfalva, Lunca, Sân-Miclăuş, Sepşi-SânGeorgiu. In 1 3 : Galgó, Comarom, Maros-Ugra, Panciova,
Ugra (comitatul Terna va-mi că).... In 1 4 : Torda-Szt.-László,
In 1 5 : Cluj, Copşa-mică (têrg de vite cornute), Cristurulsëcuesc, Nadeşul-săsesc, Oclandul-Homorodului.

„ARDELEANA"
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII IN OREŞTIE

Convocare.

In Orăştie — Szászváros.
Opuri
Bilete de log.
Broşuri
Circulare
Bil. de visita
Invitări
Bilanţuri
Acţii
Cap. deepisi
Placate
Ord. de dans
Adrese
Compturi
Kote
Preţ-Curent.
Anunţuri
Registre
Imprimate
Couverte
Bilete de cun.
Etc. etc.

în conformitate cu conclusul luat în adunarea gene
rală ordinară, ţinută la 2 9 Martie n. a. c , domnii acţionari
ai institutului s e invită la
(52) i_i

Adunarea generală
extraordinară,
c e se va
al anului
tracta şi
consultul

ţinea în localul institutului, Duminecă în 6 Maiu
curent, după prânz la 3 ore, în scop de a persta veri contractele încheiate cu Directorul şi juris
institutului, conform regulamentului de serviciu.

^E^xistă deja

de 12 ani şi este
provëzutà cu tot felul de material
necesar, ca ori-care altă tipografie.

pe lângă că efectueşte ori-ce co
mande repede şi cu preţuri mode
rate, se îngrijeşte totodată ca toate
acelea sëfieestetic lucrate şi fără erori.
Până de présent se bucură de
spriginul celor mai îndepărtate oraşe.
Dovadă aceasta despre promptitu
dinea şi acurateţa cu care efec
tueşte o r i - c e l u c r a r e .
Ca unica tipografie românească
în acest mare comitat, se roagă de
binevoitorul sprigin al celorlalte
institute rom., precum şi al privaţilor.

Stropitoare de viie!
La subscrisul së pot comanda pentru a fi făcute
stropitori
de viie

mici s a u mari.

Domnii acţionari sunt rugaţi a se conforma disposiţiilor statutelor în c e priveşte depunerea acţiilor la cassa
institutului, pentru a putea participa la această adunare^

Cele

mari,

pentru

pus în spate,

costă

13

flo

reni una.
Din

şedinţa

plenară

a Direcţiunii,
IÇOO

N . V l a d m. p,

st.

ţinută

Aprilie

Cele mici,
de mână, de câte
1 litru una,
fl.
S ë fac din a r a m ă r o ş i e , foarte tari şi trainice,
şi iau chezeşie pentru ele pe câte 2 ani.
Cea mare e de ajuns odată umplută cu apă pentru
o viie mai mică, — cele mici ajung şi ele una la
1 0 0 de viţe.
costă 4

n.

D r . M i h u m. ,
P

preşedinte.

(32)

la 6

director.

In economia Dlui

S. Birtler

Berivoy János din Gelmari

Strada Ferăriei Nr. 6

se află un

0-

(42) 4—4

Armăsar irlandez
(mai nainte proprietatea Ini L. Yelitska în Bobâlna)
şi un taur de Bern, spre prăsilă.
A m b e l e vite de prăsilă sunt în condiţiuni bune, de rasă aleasă şi aflate de bune
prin comisia oficioasă, exmisă de comitat.
T a x a de sărit pentru armăsar sunt 10
cor., ear' pentru taur 4 coroane.

în Orăştie.

0 casă de vênzare.
In Sebeşul-săsesc se află de vênzare în S t r a d a M a r e Nr. 11 o casă c e së pune în vênzare din m â n ă .
liberă. Condiţiuni foarte favorabile.
Doritorii së se adreseze la doamna
(45) 3—3

„Minerva" institut tipografic, societate pe acţii în Orăştie.

Rachila Cusuta,
în casa însasi.

