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Feriți poporul de amăgiri.
Credem, că nu este ac|I nici un 

Român în Transilvania, Bănat și 
Țera ungurescă, din cei-ce se inte- 
reseză fiă cât de puțin de mersul 
trebilor publice, care să nu fi vec]ut 
și recunoscut, că Ungurii portă mult 
grija naționalităților, și mai cusămă 
a Românilor, dăr nu în înțelesul de 
a-le sprijini seu a-le face dreptate, 
ci numai în înțelesul de a-se apăra 
în contra lor, ca de un rău mare, 
care, după credința omenilor lor 
conducători, trebue delăturat și stîr- 
pit cu ori-ce preț.

Am vecjut cât de mult s’a vor
bit în dietă de cestiunea naționali
tăților. Dâr ridicatu-s’a ore mă 
car un singur cu vent în apărarea 
lor, ori spre binele lor? Nici pome
nire. S’a Jis, că naționalitățile înain- 
tâză, că amenință nemul maghiar 
și „statul maghiar", — s’a învinuit 
guvernul Szell, că se arată prea 
slab față cu ele și că nu se pricepe 
ori n’are curagiul de a-le suci mai 
iute gâtul; er guvernul a stat de 
vorbă cu acusatorii și a încercat în 
tot chipul să se spele de acele în
vinuiri, mulcomind pe turbații șo- 
viniștl cu asigurări sărbătorescl, că 
el nu urmăresce față cu naționali
tățile, decât numai scopul ce-1 ur
măresc ei, adecă de a sugruma ori-ce 
mișcare și viață națională a acestora.

Nu ne deosebim în ținta, ce o 
urmărim, cțise ministrul-președinte, 
numai tactica ce o folosim noi este 
puțin diferită de-a acelora, cari cer 
să lovim naționalitățile cu măciuca 
în cap. Noi vom procede, la părere, 
mai puțin violent, dăr nici o clipită 
nu vom lăsa să trăcă fără a strînge 
tot mai mult ghilțul menit a-le su
gruma esistența națională.

Acesta este cu alte cuvinte în
țelesul declarațiunilor lui Coloman 
Szell. Și totuși mamelucii lui, agenții 
consciențl și inconscienți ai puterii, 
care vrâ să ne sdrobescă, mai au 
îndrăsnâla se apeleze la poporul nos
tru românesc, ca se sprijinescă po

litica de naționalitate a lui Szell, și 
ei spereză, că le va succede se-1 
amăgâscă și să-1 ademenâscă din nou, 
ca el îrisu șl să dea ajutor celor, ce 
voesc să-i taie tote crengile de sub 
piciore.

Și de unde credeți, îșl iau șovi 
niștii maghiari, perciunați și neper- 
ciunați, din dietă și dela gazetele 
ungurescl, acăsta îndrăsnelă?

Ei îșl razimă tote speranțele în 
nesciința și în firea blândă a popo
rului nostru, și și-le mai razimă acum 
și în presupunerea, că după-ce prin 
prigonirile și uneltirile din anii ul
timi stăpânirea ungurâscă a legat pe 
luptătorii naționali ai Românilor de 
mâni și de picidre, acum le va fi 
cu atât mai ușor să se facă ei în
șiși tribunii poporului nostru și să-l 
mâne, cu ajutorul câtorva slăbănogi 
— de cari din nefericire avem încă 
prea mulți — unde vor voi, făcen- 
du-1 astfel unei ta politicei lor celei 
mai nouă, care umblă să ne prăvă- 
leseă în prăpastiă cu promisiuni min- 
cinose, că va scuti legea, dreptul și 
dreptatea.

Să fia der pregătiți fruntașii 
poporului nostru săten, că vor veni 
deputății unguresc! și de maghia- 
roni din tote părțile și le vor pro
mite marea cu sarea, dâcă vor porni 
după ei și vor striga mereu: trăescă 
Măria Sa Szell!

Numai înainte cu câte-va (file 
un baron ungur a cerut în congre
gația comitatului Timiș să se voteze 
încredere ministrului președinte Szell 
pentru politica sa „binevoitdre", ce 
ar urmări-o față cu naționalită
țile. Haid’ se ne înfrățim și să ne 
înțelegem ! a strigat el, er mamelu
cii s’au grăbit, fîresce, să bată din 
păi ml.

Să bage bine de seină fruntașii 
poporului nostru când ispita se va 
apropia erăși de ei și când li-se va 
cere să ducă poporul în tabăra stă- 
pânirei, ca dușmanii limbei și ai 
drepturilor nostre se-șl rîdă de el.

Decă po contrarii noștri îimun 
cesce așa de mult gândul, cum să 

potă mai curând și mai ușor zădăr
nici cu totul lupta pentru drept și 
libertate a Românilor și cum să șl 
întărescă ei mai mult neamul lor 
pe spinarea și pe socotela nostră, 
atunci bre nu e lucru cuminte să ne 
întrebăm: de ce să nu ne gândim 
și noi cu totă seriositatea cum să 
ne apărăm mai bine, mai cu curagitt 
și mai cu succes în contra acestor 
uneltiri periculâse?

Aceea însă nimeni n’o va pută 
susțină, că ar fio apărare cinstită 
și vrednică de nămul românesc și 
de suferințele lui de văcurl, dăcă 
poporul nostru ar trece cu ghiotura 
în tabăra dușmană, căci ce ar în
semna alta decât o astfel de tre
cere, dăcă s’ar împlini dorința și 
planul celor, cari au aruncat un- 
ghița în congregația din Timișăra.

Nu ne temem, că poporul nos
tru se va înstrăina vre-odată de 
limba și de neamul lui. Dăr a fost 
și pote fi încă amăgit, dăcă frun
tașii lui nu se vor îngriji de cu 
vreme, de a-1 feri de cursele duș
mane.

De aceea toți Românii de inimă 
se vegheze și să arate poporului, care 
este starea adevărată a lucrului, ca 
să nu rătăcăscă, contribuind însuși 
printr’asta a-se împlini dorința duș
manilor lui, cari bat păstorii, ca se 
se risipăscă turma

Kevista politică.
Săptămâna acăsta nu s’au pe

trecut înăuntru evenimente politice 
mai de semă. Dieta ungurăscă are 
vacanță de PascI și politica se face 
acum numai prin gazete. Mult s’a 
scris în timpul din urmă despre san
tinele militare, adecă despre preten- 
siunile, ce le-a ridicat ministru co
mun de răsboiîî în consiliul, ce s’a 
ținut la finea săptămânei trecute, 
cerând multe milione pentru spori
rea numărului recruților pe viitor și 
pentru procurarea de tunuri nouă. 
Din partea miniștrilor-președinți și a 

miniștrilor de finanțe austriac! și un
gari, i-s’a făcut ministrului comun 
de răsboiu oposițiă înverșunată. In 
urma acăsta o parte din pretensiu- 
nile militare au fost șterse, respec
tive amânate, mare parte însă au 
rămas să se iee în budgetul comun 
al anului, care astfel se va urca cu 
vre-o 13 milione.

Acest budget se va desbate în 
delegațiuni. Delegațiunile se vor în
truni anul acesta în Bndapesta și 
încă pe la mijlocul lui Maid

*
Tot-dăuna când se întâmplă de 

se fac călătorii și întâlniri de împă
rați, lumea începe a-și da asupra lor 
mulțime de păreri. Așa și acum, 
când se scie, că Majestatea Sa mo
narchal nostru va merge la Berlin pe 
la începutul lunei lui Maitt, pentru a 
face o visită la curtea germană. Ca 
scop mai apropiat al călătoriei mo- 
narcliului nostru se dă dorința lui de-a 
fi de față la serbarea declarării de 
majoren al principelui moștenitor 
german, fiiul împăratului Wilhelm IL 

îndată, ce s’a vestit acăsta ofi
cios dela Viena și Berlin, foile din 
lumea întrăgă au început să umple 
colăne întregi cu esplicăr! și comen
tarii asupra acestei întâlniri de îm
părați. S’au pronunțat în deosebi 
gazetele mari din Berlin și Viena, 
lăudând tăte pasul acesta al monar- 
chului nostru, în care văd o accen
tuare și mai mare a legăturilor de 
sinceră prietiniă între cei doi dom
nitori și o strălucită probă a alian
ței dintre monarchia austro ungară 
și marele imperiu german.

Inafară de acăsta se afirmă, că 
la Berlin va fi vorba și despre eve
nimentele, ce se petrec în răsăritul 
Europei, în peninsula Balcanică, dăr 
mai ales în Bulgaria, unde în timpul 
din urmă s’a dat pe față un puter
nic curent de apropiere a principa
tului bulgar față de marea'și.puter
nica împărățiă a Rusiei, — ceea-ce'nu 
pote se lase indiferenți pe cei din 
diplomația statelor triplei alianțe.

*

FOILETONUL „OAZ. TRANSU.

Legenda Craioviței,
de Lucilla Chițit.

Copil, nu v’apropiațl de apele 
stătătore 1 La trei seu patru chilo- 
metri de Craiova se întinde spre 
apus, pe o câmpiă mărginită la ori- 
sont prin un lanț de coline, pe car! 
depărtarea le face să se arete de un 
albastru aburos, lacul Craioviței.

Aprope întreg acoperit de o ve- 
getațiă aquatică, la prima vedere 
acest lac se confundă cu câmpul ve
cin ; nu se zăresc decât ici colo mici 
ochiuri de apă stătătore, pe a căror 
suprafață trestii înclină tulpinele lor 
lung! și subțiri.

Peste (fi roiuri de inusculițe și 
alte insecte albastre și verefi jocă 
învertindu-se nebunesce, pe când la 
marginea lacului orăcăitul brăscelor 
le servesce de musică.

Sera, când culorea amurgului 
devine din ce în ce mai nehotărîtă, 

când recorea se coboră cu umbra și 
tăcerea, acest tablou ia o înfățișare 
melancolică.

Ochiurile de apă, atinse de ra- 
cțele lunei, semănă cu bucățile unei 
oglincfi sfărîmate; arborii, pe car! 
un vânt umed îi face să se agite, 
semănă cu nisce fantome negre; sto
luri de corbi se așăcjă pe ramurile 
veștede scoțând croncănituri lugubre; 
țipetul cucuvaelor le răspunde; pe 
urmă ori-ce sgomot încetâză și ge
niul singurătății ia stăpânirea impe
riului său.

Atunci trecătorul întârejiat se 
cutremură reamintindu-șl legenda 
Craioviței.

Etă acea legendă istorisită de 
babele Olteniei.

** *
Era odată de mult, fdrte de mult, 

un oraș a.șecțat în locul unde se află 
astăcjl lacul tăcut, un oraș mare, cu 
case înalte, o vechiă fortăreță, ale 
cărei înalte turnuri erau scăldate de 
rîul Jiului. . . .

Copil, nu v’apropiați de apele 
stătătbre!

Un popor fericit locuia acâstă 
cetate; un voevod puternic o gu
verna. In fiă-care (fi clopotele fiu- 
moselor biserici chemau pe creștini 
la biserică, prăvăliile mahalalelor de 
neguțători erau pline de tot ce-șl 
pote cineva închipui mai frumos, 
poporul era tot-deuna sătul, și boerii 
nu se strîngeau la divan fără procese.

Bunul voevod avea o fată, des
pre care se spuneau minuni de tru- 
musețe, deși n’o văcjuse nimeni, afară 
de tată-său și de doica, care o ser
vea. Când s’a născut, părinții ei au 
uitat să facă ospăț pentru ursitore, 
și, ca să-i pedepsâscă pentru acestă 
ofensă, cele trei surori legară sorta 
princesei cu a orașului, declarând, 
că îndată-ce acâsta ar trece pragul 
camerei, unde s’a născut, Oraiovița 
și locuitorii săi vor dispăre. Așa, că 
sărmana domniță, ajunsă fată mare, 
murea de urît torcând lână între 
patru păreți.

Intr’o efi un tîner împărat, aliat 

al voevodului, ceru în căsetoriă pe 
frumăsa princesă. Era în Aprilie; 
paseri cu gâtul roșu ciripeau în tu
fișuri de păducei, și mici violete su- 
rîdeau la umbra boschetelor verefi; 
sorele strălucea vesel și undele Jiu
lui cântau un cântec vesel.

Frumosa domniță îșl (țări pre
tendentul prin o deschicțătură a oblo
nului. Călare pe un cal de Bugeac, 
cu o șea bogată, tinărul împărat 
preces de trîmbițe înainta în mijlo
cul unei escorte strălucite.

Mantia-i era brodată cu fir de 
aur și perle, o pană lungă albă fâl- 
făia în coiful său de argint.

Neputând resista curiosității, 
domnița întredeschise ferestra pen
tru a-i vede mai bine.

In acest moment tînerul împă
rat ridică capul și princesă, asupra 
cărei îșl arunca ochii, îi plăcu es- 
trem de mult, căci se opri de-odată 
și, după-ce o salută adenc, îi aruncă 
îndemănatec un buchet de flori, care-1 
avea în mână.

Forte mișcată, domnița închise
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Dâr nu numai întâlnirea de îm- 
perațl la Berlin este, care face bă- 
taiă de cap celor din înalta diplo
mația, ci și călătoria Țarului Nicolae 
la KiOSCVa cu prilejul Pascilor resă-1 
ritene. La Moscva Țarul va aduna 
totă nobilimea rusâscă, pentru-ca se-i 
comunice lucruri însemnate. Așa 
ceva nu s’a făcut în Rusia, decât în 
împrejurări grave și estra-ordinare, 
precum a fost la 1812, la 1853 și 
la 1876, ani, cari au precedat cele 
trei mari resbâie rusesc! din vecul 
al noue-spre-cjecelea. Mulți se în
trebă, ce vrâ Țarul? Nu cumva are 
de gând să pregătescă un rSsboifi 
ârășl împotriva Turciei, cu care în 
timpul din urmă Rusia a avut dese 
neînțelegeri? Rusia își pune încet, 
der sigur laba acum în Asia-mică, 
acum în Armenia, Persia și Siria și 
încbirieză unul după altul porturile 
din Asia-orientală. Așa-dâr pe când 
la Berlin, după părerea celor mai 
mulțî, cei doi representanți ai tri
plei alianțe se vor întâlni, pentru-ca 
să vorbâscă și stabilescă pănă unde 
pot se închidă ochii față de cuceri
rile rusesc!, pe atunci Țarul merge 
la Moscva se se înțelâgă cu nobili
mea rusâscă asupra programului 
viitorei politice rusesc! de cucerire.

*
încât pentru Bulgaria trebue se 

amintim aici, că acum de vre-o două 
săptămâni ministru de resboiu bul
gar petrece în Rusia. La Petersburg 
a fost primit cu mare alaiu. Scopul 
călătoriei ministrului bulgar se 4i°e, 
că este rueificarea armatei bulgare 
prin aplicarea de ofițeri ruși în ar
mată. Intr’o convorbire, ce a avut’o 
el cu un colaborator dela foia ru
sâscă „Odeskoj Listok“ a cjis, că de 
aici înainte ofițerii armatei bulgare 
îș! vor primi educația mai înaltă și 
perfecționarea lor numai în Rusia. O 
altă gazetă rusâscă „Moskovkija 
Vjedomosti” anunță din isvor sigur, 
că misiunea ministrului bulgar în 
Rusia, este crearea de legături mi
litare între Sofia și Petersburg. 

în cestiunea întregirei salariilor 
preoților români gr. or. publică „Te
legraful Român11 urmatârele infor- 
mațiuni:

„Petițiunile înaintate cu documentele 
referitor® la etatorirea congruei au fost 
oompuse de mulți preoți în mod mano, și 
de aceea au reclamat, oum se soie, o nouă, 
esaminare, revisiune și întregire — și astfel 
ouota pe anul trecut nici acum nu s’a pu
tut statori definitiv.

„S’a asemnat însă cu datul de 30 
Martie a. c. Nr. 25.069 la mâna Escelen- 
ției Sale I. P. S. Domn archiepiscop suma

de 293.000 corone, oa întregire a salarielor 
din 1899 pentru preoțimea archidiecesană, 
oare sumă se va și împărți beneficianților 
în moment oe vor sosi dela înaltul minis- 
teriu fasiunile aprobate, cu suma ce com
pete fiă-căruia, statorită în definitiv.

„Acâsta o aducem la cunosoința preo- 
țitnei nostre, care doresoe a sci în ce sta
diu a ajuns afacerea dotațiunei și s’a adre
sat aici eu diferite întrebări, poftind pe 
fiă-care să-și prooure dooumentele ce dor 
s’ar mai cere și să fiă cu luare aminte, ca 
să dovedâscă cu acte autentice îndreptăți
rea, oe o are la beneficiul acordat prin 
lege, după ce suma trimisă se va întregi 
la tot cașul la suma ce compete tuturor 
beneficianților parocblu.

Tristă vitejiă la Cebea.
Românii din Zarand au fost 

într’una din (filele trecute alarmați 
de vestea, că gendarmii unguresc!, 
car! păzesc acum necontenit mor
mântul lui Iancu dela Cebea, au 
smuls trei molifil mititei, ce au fost 
sădiți pe mormântul lui Avram Iancu 
do cătră o damă română doi la cap 
și unul la piciore. Acesta sădire a 
molizilor s’a petrecut cfiua pe la 
amiacfi, când patrula de gendarmi 
era dusa în altă parte. In aceeași 
seră înse descoperindu-se faptul de 
pietate sevîrșit de acea damă ro
mână, gendarmii au crecfut, că nu
mai așa vor pute dovedi însușirea 
lor de paznic! ai ordinei în „statul 
de cultură și de drept maghiar”, 
decă vor smulge acei molicțl și-’i 
vor arunca în șanțul din drum. Li-se 
dusese și pănă acuma vestea cu 
câtă brutalitate proced în tote, dâr 
o astfel de pângărire a unui mor
mânt scump fîă-cărui Român, totuși 
chiar și din partea gendarmilor re
gimului șovinist și terorist, ce tre
bue să-l îndurăm, a trebuit să ne 
surprindă. Pănă unde a ajuns dis
prețul a tot ce e sfânt Românului 
de cătră argații înarmați ai puterii, 
o dovedesce acesta sălbatecă pro
fanare a mormântului lui Iancu.

Firesce, că vestea despre acest 
atentat a trebuit se producă cea mai 
adâncă mâhnire în poporațiunea ro
mână din jur numai puțin ca între 
toți Românii, car! vor afla-o. Slab 
trebue că se simte guvernul de acțî, 
dâcă își ia refugiul la astfel de apu
cături și mijldce, spre a înspăimânta 
pe Români, ca și când așa ceva ar 
putâ se-i înspăimânte, ca și când ar 
fi în stare, nu patrula dela Cebea, 
dâr totă gendarmeria din țâră, se 
smulgă simțul de iubire și adora- 
țiune cătră eroul său din inima po
porului ; par’ că ar fi vre-odată în 

stare se smulgă din ea simțul de 
demnitate națională, care-1 face se 
fiă mândru de faptele eroice săvâr
șite de cătră marii luptători și apos
toli ai românismului din anii redeș
teptării și ai liberării de sub jugul 
impus și purtat de vecurl.

Nu, cei dela stăpânire n’au
minte, căci prin asemeni isprăvi, ca 
cea a gendarmilor lor dela Cebea, 
și mai presus de tâte prin isprăvi 
nemernice ca aceea a subprocuroru- 
lui lor dela Alba-Iulia, car! au pri- 
cinut și prigonirile mai nouă ale ti- 
nerimei nâstre, nu fac decât se amă- 
râscă și mai mult pe Români și în 
cele din urmă din ce vor să se arate 
mai grozavi, se fiă luațl cu atât mai 
mult în rîs de sarcasmul (batjocura) 
poporului amărît pănă ’n suflet.

Tristă vitejiâ, ce nu pâte avâ 
decât numai triste și durerose ur
mări !

teboiul dintre Buri și Bnglesi.
Săptămâna acâsta a fost rea 

pentru Anglia. Nu că dor’ în fiilele 
din urmă s’ar fi dat luptele însem
nate de care vom aminti mai jos, 
ci pentru-că acum numai a eșit la 
ivâlă, în ce chip crudei sorții răs- 
boiului s’au îutors ârășl în potriva 
Englesilor.

Armata principală englesă dela 
Bloemfontein este acum cu desăvîr- 
șire încunj urată de trei părți de 
cătră Buri, așa că Roberts este îm- 
pedecat pentru acum de a înainta. 
Aprope tâte trupele englese trimise 
în alte părți, fiă ca aripe, fiă ca 
avangardă sâu ca „împăciuitore” au 
fost rând pe rând bătute și alungate 
de Buri. Der nu numai atât. La 
Reddersburg Burii au pus mâna pe 
cinci companii englese și pe carele 
cu bagajă. Mai târcțiu apoi în 6 și 
7 Aprilie n. Burii dela Merka.tsfontein, 
conduși de vitâzul general Re Wett, 
au secerat o strălucită victoriă asu
pra Englesilor din cari au căfiut 
ca morțl și răniți peste 600, âr 
prinși au fost 900, precum și 12 
cară cu munițiunl. Pe partea lor 
Burii n’au avut decât 5 morțl și 9 
răniți. Nu se scie, dâcă în lupta 
acesta Burii au fost, cari au atacat, 
ori Englesii ; se crede însă, că tot 
Burii, vrând ei adecă să atace fron
tul engles, pentru-ca Roberts să nu 
potă înainta.

Dâr, pe cum se vede mai jos 
Burii n’au început să atace numai 
în Oranje pe Roberts, ci și în Natal 
pe Buller. In Natal ei încep acum 
să pășâscă ârăși tot cu mai mare 
îndrăsnelă și după cum se vestesce 
în urmă, pășirea lor are chiar succese 

și s’ar părâ că și aici norocul e pe 
partea lor.

*
Etă așa-dâr, că au sosit și Pas- 

cile apusene, fără ca Roberts se 
pâtă da în Pretoria banchetul promis 
atașaților militari străini. Nu numai, 
că n’a ajuns, dâr armata sa se află 
în starea cea mai de plâns. Obosită, 
prăpădită, încercată de bole și de 
tot felul de nevoi și calamități, oștea 
lui Roberts vegetâză așa Zicând pe 
câmpia Bloemfonteinului si ar fi o 
norocire pentru ea, dâcă ar fi lăsată 
în pace acolo. Rău a pățit’o mai 
ales cavaleria englesă. f)ecl de mii 
de cai au pierit și caii, cari sunt 
cumpărați în Europa și prin Ame
rica și cari sunt nededați cu clima, 
se bolnăvesc și pier încurând.

Pentru-ca bătaia lui Dumnecțeu 
să o simtă Anglia și mai amar, a 
trimis mulțime de bole, ce seceră în 
rândurile Englesilor jertfe mari. Se 
flice, că nu este regiment engles, 
care să nu aibă 1—200 bolnavi de 
aprindere de plămâni, căci în Africa 
sudică a dat tocmai acum iârna, 
cărei afîă pe soldații englesl îm- 
brăcațl tot în haine subțirele de vară, 
cum plecară de acasă; din cauaa 
acâsta apoi se și îmbolnăvesc.

E ceva grozav, când trebue să 
te gândesc!, că de tot ce are lipsă 
armata englesă, trebue transportat 
din Anglia și America, mai întâifi 
la Capstadt, apoi de aici pănă la 
Bloemfontein trebue să se facă un 
drum colosal de lung, ca bună-oră 
din Varșovia și pănă la Londra. A 
susțină în chipul acesta cu hrană, 
cu munițiune, cu cai, boi de tras 
și cu catâri o armată de 100,000, 
câtă se află acum în Africa sudică, 
și a o susțină pe pământ străin —- 
este ceva neînchipuit de greu.

*
Dâr cum stau Burii? Ei au 

ocupat partea de mladă-nâpte a sta
tului Oranje și au întărit înfricoșat 
tâte posițiunile și punctele, unde 
li-se pare, că trebue să dea piept 
cu dușmanul. Din vârfuri de munți 
și delurl, din crepăturl și văgăune 
trimit ei cete de câte 80—100 și 
pănă la câte 5—6000 de âmeni în 
potriva trupelor englese, ca să se 
bată cu ele unde cred, că pot fi si
guri de isbândă. Burii nu fac alt- 
cevă decât pândesc și vânâză acum 
asupra unei trupe dușmane, acum 
asupra vr’unui transport cu hrană 
și munițiă; pe cât li-se pote nimi
cesc liniile ferate și comunicarea ar
matelor englese împrăsciate cu cen
trul din Bloemfontein, pentru-ca., se 
zădărnicâscă orl-ce mijloc de hrană

ferâstra, der luă buchetul, pe care 
îl duse la gură roșindu-se, pe când 
tânărul împărat suia treptele, cari 
duceau la palatul voevodului.

Dâr vai ? bucuria lui trebuia să 
fie de scurtă durată, căci bunul voe- 
vod îi făcu cunoscut, că fiica sa era 
osândită la o închisore perpetuă, și 
decă ar încerca numai să trecă pra
gul camerii sale, Craiovița cu toți 
locuitorii săi ar dispăre, așa hotărî- 
seră ursitorele ofensate.

Cu tote acestea tînărul împărat 
nu se descuragia. Se prefăcu, că e 
în bună înțelegere cu aliatul seu, 
dâr câștigă o femee din palat și 
ajunse a comunica cu princesa, pe 
când dormea doica.

Se hotărî, ca în nâptea de Vi
nerea mare, la ora când voevodul 
și poporul seu vor fi la biserică, 
domnița se vină să întâlnâscă jos la 
scară pe tînărul împărat și să fugă 
împreună afară din oraș. Acâstănopte 
a fost să fia fatală Craioviței. Sub 
ceriul înstelat, sunetul clopotelor ră
suna în aerul curat și armonia lor 

părea, că ridică la ceriu rugăciunile 
creștinilor prosternați.

Pe când doica își frângea mâ- 
nile de desperare în cameră, la scară 
brațele unui cavaler se întindeau 
spre princesă; învingătorul său o 
așefiă înainte pe calul din Bugeac, 
și animalul împintenat o luă în ga
lop furios.

Dâr nu trecu bine curtea pala
tului și se deslănțui un vânt grozav ; 
cataractele ceriului se deschiseră, 
Jiul eși din albia sa, pământul se 
cutremură, pe când orașul se cu
funda cu încetul.

Apa se ridica, se ridica mereu, 
ajunse de-asupra caselor și în curând 
de-asupra turnurilor; pe când clo
potele amestecau încă sunetele lor 
funebre cu plângerile muribunzilor. 
Totul dispăruse, penagiul alb al tâ
nărului împărat și rochia albă a dom
niței pluteau singure pe unde, pe 
urmă se cufundară în abis.

. . . Copil nu v’apropiațî de apele 
stătătore!

*
* *

Bătrânele de pe la sate afirmă, 
că chiar în Zilele nâstre, în timpul 
serviciului religios la Vinerea mare, 
copiii în nevinovăția vârstei lor, aud 
sunetul clopotelor bisericelor înne- 
cate bătând în adâncimile bălței 
Craioviței. Adevărul e, că copiii dorm 
la 6ra aceea, așa, că nu putem fi 
siguri de cele spuse.

Tradusă, de d-na S. Ocfavia.

Osman-pașa și căderea Plevnei.
Vestitul general turc Ghazi Osman- 

Pașa a murit săptămâna trecută în Cons- 
tantinopol în vestă de 68 de ani. Cu den
sul s’a stins unul din cei mai viteji gene
rali turci, care în răsboiul ruso-româno-turc 
diD 1877/78 a salvat, cinstea armatei tur- 
cescl. Cine nu scie, cu cât eroism și în
dărătnicia a apărat Osman-pașa Plevna, unde 
se întărise atât de bine, încât mult timp totă 
bravura desfășurată de Ruși nu-1 putu clinti 
din loc, pănă ce în cele din urmă sosind 
ajutorul Românilor, armatele reunite ruso- 
române de sub comanda domnitorului Ca
rol I i-au înfrânt resistența.

Dat fiind, că la redutele Plevnei oș
tea română a făcut minuni de vitejiă și 
un regiment român a fost cel dintâiu, care 
a întrat în Plevna, aflăm la loc a repro
duce aici următorea minunată descriere a 
căderei Plevnei, așa cum o găsim în car
tea „Iiesboiul nostru pentru neatârnare* scrisă 
și publicată anul trecut la BucurescI de 
Gr. Coșbuc.

*

Era pe la nouă cesurl dimineța, pe 
vremea când Osman dincolo de rîu prăpă
dea pământul și băga pe Ruși în tote ră- 
corile peririi. Colonelul Cerchez cu ai săi 
era pe dâlul de de-asupra Plevnei. Atunci 
se vădii venind din vale o deputațiune de 
orășeni din Plevna pe cresta dealului Bu- 
covei la colonelul Cerchez. Orășenii îi spu
seră, că tote oștirile turcescl au eșit din 
Plevna, și au rugat pe Români să ia în 
stăpânire orașul. Colonelul Cerchez a rupt 
atunci un batalion și l’a trimes în Plevna, 
âr cealaltă oștire a repedit’o pe șesul Plev
nei, ca să isbescă pe Adil.

Nefericită potrivire de lucruri! Toc
mai în vremea când sprintenul Osman spăr
sese rândurile Rușilor și era eșit la margi
nea largului, într’aceeași vreme un bata- 
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la Englegî. Chiar săptămâna trecută 
Burii au prins dela Englesi un trans
port de 200 care cu munițiune și 
altul de 150 care cu promisiune.

Burii s’au întărit puternic pe 
șirul de munți dintre Kroonstad și 
Vynburg, unde se află 35.000 și 
sunt provecjutî cu de t6te, ca -— 
după cum a cjis conducătorul depu- 
tațiunei transvaaliene menind în Eu
ropa se mijlocâscă pacea — res- 
boiul se-1 pota continua pănă în 
Octomvre 1900.

Se pote, căci după cum stau 
lucrurile afli, de pace nici vorbă. 
Anglia nu vră să fia batjocurită, 
Burii nu vor se fiă sclavi. Așa-dâr 
înainte!

*
Soirile mai nouă sosite de pe 

câmpul de resboiu spun, că — pre
cum am amintit mai sus — Burii 
au pășit cu multă îndrăsnelă în 
Natal. La Glencoe în 10 1. c. Burii 
au înaintat în cjori de c]i aprope de 
lagărul engles, pe care au început 
se-1 bombardeze cu tunurile. Bom
bardarea a tinut cfiua întregă. Zîe- 
sultatul a fost favorabil pentru Buri și 
se crede, că pierderile Englesilor 
sunt mari.

*
Transvaalul a trimis Portugaliei 

un ultim at și i-a dat de scire, că 
dăcă lasă Angliei transportarea de 
trupe prin teritoriul portugez, acăsta 
o consideră de casus belli și se va 
folosi și Transvaalul de măsuri de 
forță, contra Portugaliei.

— 1 (14) Aprilie.
Casina română din loo v» ținâ mâne, 

Duminecă, în 15 Aprilie n. la 4 ore p. m. 
o adunare generală extra-ordinari.

Adunarea Asociațiunei pentru spri
jinirea învețăceilor și sodalilor români me
seriași din Brașov, ce avea să se țină 
mâne, Duminecă, a trebuit din nou să fiă 
amânată din oausă, că tot mâne se va țină 
și adunarea Casinei, la care au să ia parte 
mai mulțl dintre membrii Asooiațiunei me
seriașilor.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au mai intrat următorele con- 
tribuirl:

1) Direcțiunea institutului „Albina“ din 
Sibiiu 400 cortine.

2) fDugoșana11 instit. de oredit în Lu- 
goș 50 corone.

3) „Olteana'1 cassă de eoonomii din 
Viștea de jos 40 corone.

Primâseă nobilii donatori cele mai 
vii mulțămite. — Direcțiunea școlilor.

Mareșalul Curții române. D-l George
C. Philipescu, fost ministru la Petersburg, 
fost senator, este numit mare mareșal al 
Curții M. S. Regelui. 0 parte din atribu- 
țiunile, pe cari sub numele de prefect al 
palatului le eseroia șeful casei militare, se 
vor împlini de noul demnitar. Șeful casei 
militare nu va mai ave, decât atribuțiu- 
nile de șef al Statului major regal.

Academia Română. Vineri 31 Mar
tie v., Ia ora 1 p.m., Academia Română a 
ținut ședință publică în looalnl ei — Calea 
Victoriei 135. In ședința aoâsta aveau să 
se facă următorele leotnrl: D-l D. Sturdza: 
Darea de sâmă a jubileului de 200 de ani 
ai Academiei prusiane de sciințe. D-l ge
neral C. Brătianu: Notițe asupra luorărilor 
cartografice și geometrice în România.

Uneltiri în contra unei șcâle. Din 
comitatul Treiscaunelor ni-se scrie, că în 
comuna Boroșneul mic de mult timp se 
uneltesce pentru înființarea unei școle un- 
gurescl de stat și pentru nimicirea școlei 
române gr. or., der timp îndelungat unel
tirile au rămas zadarnice, căci fruntașii co
munei țineau laolaltă și luptau umăr la 
umăr pentru susținerea școlei lor. Acum 
însă s’a găsit un duh rău între ei, anume 
Avram Cernea, care spre nenorocirea co
munei e și epitrop la biserică. Acesta, îm
preună cu câțl-va clicașl ai săi, au desbi- 
nat pe poporenl și o parte dintre ei s’au 
făcut dușmanii școlei lor confesionale, pe 
care clic, că nu vreu s’o mai susțină, ba 
după cum ni-se scrie, au înaintat chiar și 
cerere la inspectorul unguresc de școle, ca 
să-le mijlocâscă înființarea unei școle de 
stat etc. — Asupra acestor durerose stări 
de lucruri atragem atențiunea d-lui proto
pop din partea locului și a autorităților 
nostre școlare superiors peste tot, căci 
luarea unor grabnice măsuri pentru încun- 
giurarea pericolului se vede a fi forte ne
cesară.

Monumentul anexării Dobrogei. 
Mouumeutul comemorativ al anexării Do
brogei va fi inaugurat la Tulcea după cjeoe 
MaiO. Pentru acestă serbare cunoscutul 
atelier de gravură Carniol-fiul din Bucu
rosul, a fost însărcinat să bată 500 medalii 
de bronz și 50 de argint. Pe o parte aceste 
medalii vor avă efigia M. S. Regelui, âr 
pe cealaltă parte o figură alegorică.

Visite princiare în Viena. Cu pri
lejul aniversării a 70-a dela nascerea Ma- 
jestății Sale monarohului nostru, mai mulțl 
principi domnitori vor merge la Viena. In
tre aceștia va fi împăratul german Wil
helm II, apoi regele Saxoniei, principele 
regent de Bavaria și chiar Țarul Rusiei, 
despre care se 4>ce, va sosi la Viena în 
Iulie a. o.

Vin acasă. Foile unguresol publică 
cu mare bucuriă soirea, că industriașii sScui 
stabiliți prin România vor să 8e reîntârcă 
acasă. La oe.mera de comerciii din Tergul- 

Mureșului sosesc flilnic întrebări și rugărl 
să li-se arate orașele din Ardeal, unde să 
se p6tă stabili, căci au de gând să se re- 
întbrcă acasă din România. Afară de aceș
tia, spun numitele foi, *e văd prin Ardeal 
cară lungi de ale Ciangăilor din Buoovina, 
cari se reîntorc în Ardeal. Săptămâna acăsta 
au sosit din comuna bucovinână de Cian- 
găi Hadikfalva 8 familii, cari s’au stabilit 
în Hunedâra, unde și-au cumpărat pământ.

Cor Ia biserica de pe Tocile. 
Aflăm cu mulțămire că zelosa tinerime din 
parochia bisericei de pe Tocile (suburbiul 
Scheiu) în totă liniștea s’a constituit în- 
tr’un cor sub conducerea harnicului cân
tăreț al aceleași biserici, d-l George Mer- 
cheșian și după un esercițiu de mai multe 
săptămâni, a ajuns a pute surprinde pe po- 
porenii de pe Tocile cu un cor, care după 
cum ni-se comunică, mâne în Dumineca 
Floriilor, va cânta pentru întâia oră. Co
rul constă din vre-o 45 de tineri și tinere. 
A fost o vechiă dorință a parochianilor 
bisericei de pe Tocile se-șl înființeze un 
cor mixt permanent, cum se și cuvine mai 
ales la o biserică dela oraș. In scopul 
acesta prin diferite producțiunl date de 
tinerime s’a pus basa unui fond care adi 
este de vre-o 400 fi. Nefiind însă acesta 
de ajuns, d-l Mercheșianu a luat asupră-și 
sarcina de-a instrua și conduce corul gra
tuit, urmărindu-se scopul de-a se lăsa fon
dul să se sporăscă pănă va ajunge la o 
sumă corăspundătore spre a pute susține 
și asigura esistența corului prin intere
sele sale.

Proces pentru anulare de testa
ment. piarul „Galați" află, că d-na Taohe 
Anastasiu a intentat proces Academiei Ro
mâne pentru anularea testamentului lăsat 
de răposatul ei soț. D-na Tache Anastasiu 
revendică suma de un milion, ce i-se cu
vin prin drepturi d-sale.

Regimentele de cavaleria română 
vor fi pe viitor de 2 tipuri: Regimentele 
de cavaleriă permanentă; regimentele de 
cavaleria cu schimbul, regimentele de ca
valeria permanentă vor fi în număr de 9, 
și anume: 6 regimente de roșiori, dela 
1 — 6; 3 regimente de călărași permanențl, 
7 și 9. Regimentele de cavsderiă ou schim
bul vor fi în număr de 8, și anume: 1—6, 
10 și 11 de călărași. Reședințele regimen
telor de cavaleriă permanentă sunt varia
bile și se hotărăso prin decret regal; âr 
reședințele regimentelor cu schimbul s’au 
fixat la Turnu-Severin, Caracal, BucurescI, 
Turnu-Măgurele, Călărași, Ploescl, Giurgiu 
și Brăila.

Filantrop grec, pilele trecute a ră
posat în Atena un comeroiant, cu numele
D. SpandicI, testându-șl întrâgă averea pen
tru scopuri culturale și de binefacere. A 
testat 100 de mii lei spitalului din Atena, 
200 de mii lei comunei sale natale Silina- 
niz, pentru înființarea unui spital, și 800 

de mii lei orașului Atena, care va avâ să 
împartă dobendile acestei sume, an cu an 
între 80 fete sărace, dâr cu o purtare bună.

Nou preot în Tirșolț. Ni-se scrie: 
In parochia Tirșolț, tractul protopopesc al 
Țărei Oașului, comuna Satmar a fost In
trodus nou denumitul preot, d-l Eugenia 
Dredean în 1 Aprilie st. n. Cu ocasiunea 
acâsta M. O. D-n loan Roman, protopop 
tractual, prin o vorbire frumosă ocasională 
a desfășurat în termini fdrte acomodați 
relațiunea, ce trebue să fie între noul preot 
și între credincioși, ca lucrarea lor în unire 
să aducă rodele cuvenite. Asemenea și noul 
preot desfășurându-șl programul de pro
cedură și cerând sprjinul credincioșilor a 
promis, că precum păstorul cel bun și su
fletul îșl pune pentru oile sale, așa și d-sa 
va apăra turma sa și cu jertfirea vieței, 
decă ar vede-o atacată de lupi nemiloși etc. 
Dorim deplin succes și pe acestă cale noului 
și tinărului preot, d-lui Eugeniu Dredean, 
întru conducerea turmei altcum destul de 
delăsate.

„Reuniunea meseriașilor români 
din Orâștie" va arangia o representațiă 
teatrală în 23 Aprilie n. c. (a doua di de 
PascI) în sala otelului „Transsylvania" din 
loc. Venitul curat e destinat fondului Reu
niunii. Se va representa: 1) „Herșcu Boc- 
cegiul", cântecel comic de V. Alexandri, pre
dat de d-l Rusalin lonescu. 2) „Dragoste", 
comediă într’un act de A. din Dorna, re- 
presentată prin: d-l G. DreghicI, d-șora 
Valeria Grofii, d-l I. Tomuța, d-șora Safta 
Adamescu. 3) „Băi de Mare" comedia în
tr’un act de A. din Dorna, representată 
prin d-nii: Rusalim lonescu, Dum. Martin, 
d-na Lucreția Martin și d-ra Rosa Rațiu. 
După producțiune dans.

Prelegere economică. Dumineca tre
cută, în 8 Aprilie n., s’a ținut în comuna 
Turdaș a 7-a prelegere economioă aran- 
giată de reuniunea economioă dela Orăștiă. 
Prelegerea a succes bine. Sala școlei ro
mâne — școlă susținută de amândouă con
fesiunile în cea mai bună înțelegere — 
erau de față câți au încăput în sală: vre-o 
90 țărani fruntași, mai mulțl preoți, învă
țători, âr din partea comitetului Reuniunei 
secretarul acesteia I. Moța, economul C. 
Baicu și cassarul V. Orbonaș. Adunarea a 
fost deschisă de d-l preot T. Adam, după 
care secretarul Moța a ținut o prelegere 
despre însemnătatea mașinelor agricole. D-l 
O. Baicu a vorbit despre folosul pomăritului, 
ca un bun isvor de venit pentru economi etc. 
Ne pare bine, că harnica Reuniune ro
mână dela Orăștiă îșl continuă laudabila 
activitate cu atâta oonstanță și stăruință. 
Dea Dumnedeu, ca acel nobil zel să nu 
scadă nicl-odată!

Cultura mătasei în Bănat. Din ra
portul comisariului ministerial Paul Be- 
zeredy despre resultatul culturii mătasei 
în 1899 în părțile sudice ale. țărei, estra-

lion românesc, dintr’al șeselea de liniă, cu 
colonelul Algiu în frunte, întră în Plevna, 
ca să ia în stăpânire nebiruitul cuib al ce
lui mai îndărătnic general al Sultanului. 
Bietul Osman nici nu visa, că Plevna e 
ocupată; el credea, că decă nu-i va fi cu 
noroc umbletul, să se întorcă prin redute 
și să începă erășl trudele împotrivirii...

*
Pe cresta delurilor dela Bucova, ba- 

talionele românescl steteau înșirate, gata 
să plece, der oficerl și soldați se opriră 
de-odată ca țintuiți de-o mână puternică, 
și rămaseră neclintiți pe loc. Tote privirile 
erau întorse spre o partă, pe costa Buco- 
vei despre Plevna, și urmăreau cu nețăr
murită încordare înălțătorea priveliște ce 
se desfășura pe costă. Batalionul nostru, 
trimes să între în Plevna, scobora pe cli
nul dealului cu pași repedl par’că ar fi 
voit să sbore. Ne-a învrednicit Dumnedeul 
neamului nostru să ajungem și acestă di! 
Lacrimile părinților de acasă, cari și-au 
stors ochii de mila băeților din tabără, și 
chinurile băeților de trei luni prin șanțuri 
sub posomorita vărsare de ploi a ceriului 
nemilostiv, tote aceste trebuiau să fie răs

plătite și mare și frumosă trebuia să fie 
diua resplătirii.

Și tot scobora batalionul, scobora me
reu, și a intrat pe stradele orașului și a 
perit din vederea oștirii de pe dealuri. 
Nici un soldat nu s’a clintit din loc; ca 
înmărmuriți au stat acolo în zarea culmei, 
cu sufletul plin de mândriă și cu ochii 
plini de flăcări, stăruind să vadă totul pănă 
ce n’au avut ce să mai vadă. Erau par’că 
îngrijațl de sorta celor ce îndrăsnesc să 
s’apropie de blăstămatul oraș al Plevnei, 
de locul care-i îngrozise atâta vreme pănă 
și prin visurile lor, și par’că se uitau după 
dânșii, ca și când s’ar fi dus ca să nu-i mai 
vadă. Și atunci ochii lor scânteiauîn umeda 
durere a lacrimilor. Și par’că se rugau 
pentru sufletele lor. Er în gândul lor toți 
într’un glas le diceau: să ne vedem sănă
toși flăcăi!

Atunci, ca și când i-ar fi împins 
aceeași mână puternică, ei s’au întors gră
bit să plece, căci datoria lor și avântul 
vitejiei îi chiăma la încăerarea și la învăl- 
mășagul morții, pe dealurile dela Opanez. 
Der când s’au întors la drâpta, ca s’apuce 
drumul, etă în fața lor, pe o muche înve

cinată, însuși bărbatul, care i-a dus în răs- 
boiele biruinții, Domnitorul nostru însuși. 
Căci îndată ce audise de intrarea Români
lor în redute, El alerga, cu nemărginita 
bucuriă în suflet și cu vrednică mândriă 
în inimă, spre crestele Bucovei. Și, ajuns 
la vreme, El însuși a vădut cum ostile sale 
scoborau spre Plevna, însuși a petrecut cu 
ochii și cu sufletul pe cei ce puneau de 
cea dintâia data piciorul în culcușul leu
lui Osman. „Trăiâscă Domnitorul", strigară 
batalionele salutând pe comandantul lor, 
âr El, neputându-șl ascunde bucuria, scose 
chipiul și ridicându-1, sus de-asupra capului, 
strigă: „Să trăiți flăcăi!" „Trăiescă Ro
mânia ! “ Batalionele repetară „ Trăiâscă 
România", și viletul strigării lor se isbi 
din deal în deal și dus pănă departe ră
suna peste văile Plevnei, repetat de cjece- 
ori „Trăiescă România!“

*

în vremea acăsta, oștile nostre din 
fața Opanezului, erau de mult încăerate cu 
Turcii lui Edem de prin redutele de acolo.

Turcii aveau la Opanez patru redute 
mari. Pe una, pe cea de cătră Miâdă-Nopte 

a satului, s’asvîrli colonelul Dona cu do
robanții din Vlașca și cu vânătorii bata
lionului întâiu. Turcii se împotriveau cu 
desnădăjduire, apărând cu înverșunare re
duta. Der bătuți în coste de tunuri și ’n 
față de pedestrime, ei fură goniți cu ba
ioneta și dându-se ’ndărăt s’adunară în re
duta cea mare din sat.

La reduta despre mâdă-di a satului 
s’asvîrli colonelul Sachelarie cu vânătorii 
batalionului al patrulea, cu dorobanții din 
Teleorman și cu puțini dorobanți din Ilfov, 
ajutați de câte-va companii de liniă. După 
o luptă strașnică din plumb! și apoi dup’o 
năvală cu baioneta, Turcii se retraseră din 
redută, după vr’o două câsurl de împotri
vire, adunându-se și aceștia în reduta cea 
mare din sat.

La acâstă redută se lupta însuși Edem 
pașa. Lupta era stăruitore; Turcii s’apărau 
cu cea mai din urmă mâniă, focul lor era 
neîntrerupt. S’adunase pe capul lor totă 
oștirea nostră câtă era pe acolo.

Domnitorul Carol alerga în tote păr
țile și singur cârmuia luptele. La Opanez 
era svîrcolire mare, căci Edem îșl pusese 
totă puterea să ție în loc pe Români, ca 
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gem, după. „Revista Economică11 următo- 
rele date In anul 1899 s’au ocupat cu 
cultura mătasei: în comitatul Timiș 9729 
familii, în Torontal 15,117 și în Caraș-Se- 
verin 4067. Câștigul preducen.ților a fost: 
în comitatul Timiș 213,488 cor. în Toron
tal 458.510 cor. er în Caraș-Severin 113,136 
cor. In raport cu anul 1898 câștigul arată 
un plus de 100,000 corone. In curs de 
două-decl anî, de când s’a introdus cultura 
mătăsii, resp. a vermilor de mătase, din 
valorisarea mătăsii din comitatul Timiș a 
realisat un câștig de 3.434,398 cor., comit. 
Torontal 3.418,276 cor., âr corn. Caraș-Se
verin 1.445,166 cor. In privință câștigului 
realisat prin acest ram de economie comi
tatul Timiș ocupă locul al doilea, urmând 
imediat după comit. Bâcs-Bodrog, care în 
acest timp a realisat un câștig de 9.351.338 
corone.

Asociațiunl pentru valorisarea 
ouelor. La îndemnul ministrului unguresc 
de agricultură Daranyi au început a-se 
înființa în Ungaria propriu disă Asocia
țiunl pentru valorisarea ouelor. S’au înfi
ințat pănă acum 11 asociațiunl de acestea 
cu 2500 membrii. Ele plătesc 48 ouă cu 2 
corone, pe când comercianții mici numai 
pentru 60—80 ouă pot da 2 corone. 
Acâsta din causă, că numitele asociațiunl 
transportă ouăle direct la magazinul de 
esport, pe când micii comerciante din 
causa prea marelor cheltuelî nu pot s’o 
facă acâsta. Transportul de ouă, ce se face 
de aceste 11 asociațiunl, este de câte 
110-120 de lădi în preț de 6 — 6500 co
rone pe c]i, așa că economul mic capătă 
pentru ouăle prăsite încă acum, la începutul 
consorțiilor, cu 25—3O°/0 mai mult. D-ore-ce 
în anul trecut 1899 pentru ouăle esportate 
din Ungaria s’au incassat 25 milione de 
corone, urmăză, că profitul prăsitorilor de 
ouă s’a urcat cu 5—6 milione corone. Se 
pote vede și din acâsta ce mari resultate 
se pote ajunge prin însoțiri. Cele mai 
dintâiu chiămate de-a lua și la noi iniția
tiva pentru constituirea consorțiilor ni-se 
pare a fi reuniunile nostre agronomice. Nu
mai începutul de s’ar face, căci după aceea 
în scurt timp cestiunea ar lua avent.

Curs de pomărit și stupărit în 
Cug'ir. D-l învățător dirigent loan Mun
tean din Cugir lângă Orăștie va deschide din 
15 Iulie pănă în 15 August a. c. un curs 
de pomărit și stupărit, îndeosebi pe sama 
învățătorilor. Consistoriile din Blașiu și 
Lugoșiu .vor recerca pe învățătorii din 
eparchiile dânșilor să ia parte măcar câte 
doi din fie-care protopopiat. E forte de 
dorit, ca la asemenea cursuri se ia parte 
cât mai mulțl învățători.

însoțire pentru evaluarea ponielor 
si legumelor. încă cu data ide 18 Martie 
a. o. mai mulțl fruntași din comitatul Hu- 
nedorei în frunte cu d-l fișpan Nic. Beth- 
len au lansat un apel publicat și în româ- 
nesce pentru înființarea unei însoțiri sub 

firma: „Transsylvania, însoțire pentru evalua
rea și prelucrarea după sistemul fabricelor a 
pămelor și legumelor, în Devau. Capitalul so
cial e proiectat eu 200.000 cor. împărțit în 
4000 bilete de participare de câte 50 cor. 
Soopu) însoțirei, după cum se 4,ce îQ apel, 
va fi: a evalua său fructifica pomele de 
prima calitate, ca producte rudimentare, 
âr oelelalte pome și soiurile de legume pre- 
lucrându-le ou pricepere și după speciali
tăți, eventual a organise esposițiunl și din 
veniturile acestora a împărți la timp și 
ocasiune premii mai mici său mai mari la 
producențU. însoțirea se intenționâză a se 
înființa „ca întreprindere de fabrică, întoc
mită conform receriuțelor technioe mo
derne". In special se au în vedere produo- 
tele comitatelor Alba inferioră, Bistrița, 
Brașov, Hunedâra', Ternave, Murăș-Turda, 
Turda-Arieș, Odorhoifl, Arad și Caraș-Se
verin. In comitetul eseoutiv se află și d-l 
Dr. loan Mihu directorul „Ardelenei“ din 
Orăștiă. Intre acționarii subscrișl pănă acum 
se află 22 de bănci, între oarl și institutele 
române de credit „Crișanau din Brad și 
„Ardeleana11 din Orăștiă.

Arendare. Dela administrația fores- 
tierală orășendsoă din Timișul-de-jos pri
mim spre publicare următorele: In 20 Apri
lie n. la 10 ore înainte de amâcjt în can
celaria oficiului forestieral din Brașov 
(Strada porții 63) se va da în arendă pe 
oale de licitațiune: 1) Pescuitul în apele 
Timișului pe timp de 2 ani; 2) Pășunatul 
pe Timișul uscat și 3) Carierele de nisip 
din Vlădiț pe câte un an. Amănunte se 
pot căpăta la sus numitul oficiu forestieral.

Vflndare de arbori. In primăvara 
anului acestuia se vor vinde din grădinele 
forestierale din Crisbav și din revierele 
dela Șanțul vechia și Zizin, cu prețuri ef- 
tine, molicjl, pini, bracjl etc. Comande se 
pot face la oficiul forestieral din Brașov 
seu la administrațiile revierelor din Cris- 
bav, seu Cernatul Săcelelor.

Cel mai potrivit cadou. Suntem 
în prejma unui praznic mare. Vin Pascile. 
Fiă-care dintre noi va avă de sigur pe 
cineva, căruia ar dori să-i facă de sărbători 
ceva cadou. Ce? O întrebare al cărei răs
puns depinde mult dela situația celui ce 
vre să dea cadoul, der și mai mult dela 
gustul celui, căruia ar dori se-1 de. Er acest 
gust, când acel cineva e ca și nu el, are 
atâta sumedenia de nuanse, încât a bună 
semă poți risca 100 contra 1, că nu i-1 ni- 
merescl. De aceea, pentru ca să fi sigur, 
că din partea dorită cadoul îți va fi bine- 
primit; fă-? cadou losurl de ale loteriei Casei 
naționale. Te costă un bagatel și totuși ai 
făcut cel mai potrivit cadou, pe care un Ro
mân, ce se respectă, pote se-1 facă unei 
Românce și viceversa. Losurl de acestea 
se capătă la „Asociațiune“ în Sibiiu și la 
tote băncile și librăriile românescl, și costă 
numai o cortină umil, rită deci resolvată pro
blema. Nu ai prădat cu bijuterii și mara
feturi scumpe, cari pot eventual să-ți dea 
testimoniu de risipitor, și totuși ai făcut 
două fapte bune deodată, ai dat personei 

respective un semn ore-care, că o ai cu 
drag în cugetul d-tale, și ai sprijinit și o 
întreprindere culturală românăscă.

Dela „Tinerimea Română“, sooie- 
tate soiențifică-literară în BucurescI, pri
mim următorea încunosciințare subsorisă 
de președintele Dr. Petre S. PopovicI și 
secretarul Ioan I. Neamțu :

Sooietatea va ține anul acesta al XVII-lea 
concurs de studii și a! VI-Iea de lucru ma
nual între toți elevii învățământului primar, 
urban și rural din România. Va țină ase
menea al Ill-lea conours asupra Istoriei na
ționale și al V-lea concurs asupra desem- 
nului după natură, între toți elevii și ele
vele celor 7 clase secundare din totă țâra. 
Afară de aoestea anul acesta pentru prima- 
oră va ținâ concurs de gimnastică între 
toți elevii oursului primar și secundar din 
capitală.

Concursurile vor începe la 30 Aprilie 
a. c. și vor continua în tote cjilele A0 săr
bători din luna MaiO. pănă la 14 inclusiv, 
dela orele 8—12 a. m. și 3—7 p. m. în 
localul scâlei primare comunale „C. A. 
Roseti“ din str. Clemenței, precum și în 
șalele lioeuiui „Sf. Savau.

Concursul de Istoria națională și de 
desemn va urma în 7 MaiQ, când tot-odată 
vor fi esaminațl din obiectele învățămân
tului primar și lucru manual, elevii înscriși 
dela scolele din provincia. Er conoursul de 
gimnastică se va țină în cjiua 1 și a 2 de 
Rosalii, îu grădina Cismigiu.

Cei-ce reușesc vor obțină premii, cari 
constau din bani, medalii, cărți, obiecte 
utile și îmbrăcăminte, ce se vor distribui 
în diua de 21 Maiti, ani vers&rea Societăței, 
la Ateneu, er concurenților de gimnastică 
imediat după terminarea concursului a 2 
fli de Rosalii. Tuturor elevilor din pro
vincia li-se vor acorda de sooietate pe tim
pul concursului locuință și mâncare în mod 
gratuit.

De sigur, că toți cei ce aprețiază în
semnătatea acestor concursuri atât de fo- 
lositore tineretului, precum și sacrifioiile 
ce ace3tă societate unică în felul său face, 
îi vor da tot concursul necesar.

Prognosa timpului.
Venim adl a amenti și pentru cetitorii 

de Dumineca ai diarulul nostru, că d-l că
pitan pens. Basiliu Spăriosu, care locuesoe 
în Brașov, a scos de sub tipar un călindar 
grafic pe anul 1900, tipărit pe o singură 
foiă de hărtie de pergament. In acest că
lindar sunt însemnate cjil0!0 și lunile anu
lui, arătăudu-se apusul si răsăritul sorelui 
pentru fiă-care c}i, fasele lunei, sărbătorile 
eto. Mai însemnată este însă prognosa tim
pului.

Pe basa studielor și a unor eonbina- 
țiunl proprii ale sale, d-l Spăriosu arată 
adecă în călindarul său cum are să fiă 
timpul în fie-care <Ți de preste an : senin, 
ploios furtunos etc.

De-ocamdată putem spune, că asemă
nând dările de sâmă publicate dela înce
putul anului cu privire la întâmplările me- 
tereologice, rămânem surprinși de modul 
cum s’a potrivit schimbarea timpului din 

Europa cu prognosa din oălindarul d-lui 
Spăriosu.

De aoeea am crecjut potrivit, în inte
resul oetitorilor noștri, mai ales a agricul
torilor, să faoem o încercare deschidând o 
mică rubrică, în care tot din două în două 
săptămâni să arătăm prognosa timpului 
după amintitul călindar. începem deci ou 
diua de mâne, 15 Aprilie n.:

Dela 15 — 21 Aprilie st. n. timpul va 
fi cam turbure; în 19, 20 și 21 Aprilie st. n. 
ploiă.

Dela 22—28 Aprilie'. Săptămână tur
bure ;

în 25, 26 și 27 ploiă.

Reuniuni de temperanță între 
Români.

Chimitelnicul de Câmpie, 8 Apr. n. 1900.

Onor. Redacțiune! De un timp în- 
coce în mai multe comune românescl din 
aceste părți s’a pornit un curent forte îm
bucurător. Poporul sărăcit și dus aprope 
la sapă de lemn, prin consumarea în mă
sura prea mare a alcoholului jidovesc, se 
vede, că și-a venit în fire. In mai multe 
comune de pe aici s’au format și se pre
gătesc a se forma reuniuni de temperanță 
cu scop de-a se lăpăda de beuturile spir- 
tuose. La o ast-fel de reuniune s'a pus 
base și în Chimitelnicul de Câmpie încă 
în 18 Martie anul curent.

Trebue să mărturisesc, că decă pot 
dice, că am avut când-va bucuriă în vieța 
mea ca preot de 20 de ani, acesta am 
avut’o atunci, când am isbutit, cu po
porul încredințat păstorirei mele a face 
ceva bun și salutar. Peste 200 familii din 
Chimitelnicul de Câmpie s’au legat pe cu
vântul de onore, întărit cu „așa s& ne ajute 
Dunmedcu^, că de-ocamdată, pănă s’ar 
pută forma și nisce statute timp de 3 luni 
de dile nu vor folosi nici în cârciume nici la 
casele private, ba nici chiar la pomeni, 
ori ospețe și clăcl, nici un picur de vinars 
dela crâșmele din loc.

Scopul, îmi este a face, ca de loc să nu 
să folosescă vinars, nici adus de pe airea, dâr 
acum și deocamdată m’am cugetat, că nu 
e bine a întinde corda prea tare, ca să nu 
să rupă și ast-fel prin hotărîre protocolară 
și prin subscrierea propria ori, apăsarea eru- 
cei, am făcut cât am făcut. Probele ce au 
dat pănă acum chiar și cei mai pasionați 
alcoholiștl sunt îmbucurătore și, decă peste 
tot va succede, am cele mai frumose spe
ranțe, că o să pot forma una din cele 
mai bine cimentate reuniuni de cumpătare.

In acest lucru frumos factorul prin
cipal dintre poporenii mei este curatorele 
prim bisericesc și judele comunal din loc 
Vasiliu Ludoșianu, cel mai nobil suflet și 
cel mai solid caracter între poporenii din 
Ohimitelnic.

Femeile alcoholiștilor în ghenunphj. aduc 
mulțămite lui Dumnedeu și iertare de pâ-

să nu potă scoborî în șesul Plevnei. Er pe 
șesul Plevnei era altă svîrcolire. Adil-pașa 
vădendu-se isbit în spate de dorobanții 
din Buzău și Ialomița, alături cu două re
gimente de liniă, s’a întors spre Români, 
ca să-i asvîrlă îndărăt în Plevna și să-i 
scotă erășl pe dealuri.

Acum lupta se petrecea în două lo
curi, sub dealurile Opanezului pe șesul ora
șului Plevna; și pe dealuri de-asupra, la 
redute.

In gura văii Bucova, oștea lui Adil 
îșî făcuse șanț de apărare și se ’mpotrivea 
dintr’însul apărând șesul. Colonelul Algiu, 
care intrase în Plevna cu batalionul, trebui 
să plece pe șes, căci după împușcături i-se 
părea, că Românii au nevoiă de ajutor. 
Și se încăerară cu toții pe șes, și s’a por
nit o luptă nebună.

Era pe la ameții. P0 deal la redută 
lupta se făcea tot mai crâncenă, dâr în 
urmă ai noștri răsbiră pe Edem, îl încun- 
jurară de tote părțile și-l năpădiră cu ba
ioneta. Edem, cu o parte din oștire, a ri
dicat steg alb și s’a dat prins. Românii 
au pus mâna pe trei mii de luptători turci, 

pe vr’o doue-decl de tunuri și pe totă mu- 
nițiunea lui Edem.

Der altă parte din oștirea lui Edem 
se mai împotrivea pe deal. Românii o tot 
împinseră la vale, apoi a asvîrliră pe șes.

Și astfel, pe când s’apăra vitejesce pe 
șes, Adil, se pomeni de-odată, că de pe 
tote dalurile Opanezului îi curg în cap ră
mășițele oștirii lui Edem. Turcii alergau 
la vale în ruptul capului, cu tunurile după 
ei, și se tot îngrămădeau pe șes, aducând 
cu dânșii perirea lui Adil.

Din deal în deal și pănă în rîu și în 
marginea Plevnei, șesul era plin de cară 
încărcate cu bagage, parte ale oștirii tur- 
cescl, parte ale locuitorilor Turci din Plevna, 
care se gătiseră să fugă cu Osman. Prin
tre cară era o mulțime de femei și copii, 
boi și cai, capre și oi, corturi și tot felul 
de lucruri, pe cari aveau de gând Turcii 
să le ducă cu ei.

Acum se făcu vălmășag și un ames
tec de lucruri cum nu se pote închipui cu 
mintea. Oștirile turcescl de pe dealuri 
s’adunară de pretutindeni, și învălmășagul 
crescea din ce în ce mai mare.

Intr’aceea pe muchea dealului se iviră 

tunurile române și începură se tragă pe 
șes în amestecul acela. începură a sosi de 
pe dealuri și oștile nostre. Incăerarea era 
acum nespus de înfiorătore. Tunurile ro
mâne fulgerau într’una îu Turcii îndesuițl 
pe șes, pedestrimea trăsnea din tote păr
țile. Rămășițele oștirei turcescl, încurcate 
în grozavul amestec de omeni, se îndesa 
spre mulțimea de cară și-și făceau adăpost 
din carele încărcate și din harabalele fu
garilor. Ghiulelele nostre și plumbii loveau 
acum nu numai în soldați, ci și în mulțimea 
paclnicilor Turci, în copii, în bătrâni, în 
femei. Unii peste alții cădeau grămadă; 
boii speriațl îșî rupeau funiile și apucau 
câmpia, mugind și dând orbiș peste oștire, 
carăle săreau în aer lovite de obuzurl; 
mugete și răgnete și vaete umpleau văz
duhul și totul era un jalnic amestec de 
omeni și de dobitoce trântite la pământ.

Și tot curgeau, curgeau într’una oș
tirile române și isbeau de sus de pe deal 
în grămadă.

Adil alerga pe șes, dând porunci și 
frângendu-șl manile de desnădejde. Vedea 
că șesul orașului e pierdut. Dete deci po
runcă oștirii mai de pe lângă rîu să trecă 

peste pod și s’ajute pe Osman. De-odată 
însă, Adil vădii, că oștirea sa în loc să 
mârgă înainte spre Vid, se dă îndărăt, 
par’c’ar fi fost împinsă din față. Când ’i 
s’a adus vestea despre pricina acestei miș
cări îndărăt, Adil a căclut jos de pe cal 
de spaimă și de mâhnire.

Oștirea sa era împinsă de a lui Os
man! Batalionele lui Osman se retrăgeau 
peste rîu, pe șesul orașului.

*

Când ’i s’a adus lui Osman vestea, 
că oștea sa de sprijin a fost sfărîmată prin 
redute și pe șesul Plevnei. a vădut că s’a 
isprăvit cu fuga. Spun Turcii, că ar fi of
tat Osman, și ar fi clătinat din cap cu 
jale. Atunci a început să se dea îndărăt 
cătră Vid, nădăjduind că va pute răsbi 
printre Români și că va întră erășl în 
redute.

Rușii, vădându-1 că șe trage îndărăt, 
au început să-l isbescă tot cu mai multă 
tăriă, așa, că batalionele turcescl la urmă 
au început să năvălescă spre rîu. Dela 
Opanez de pe dealuri Românii băteau cu 
tunurile în Turci, din față-1 băteau grena- 
dirii Țarului, er la spate le sta rîul. 
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cate celor ce au pornit acest lucru bun, 
căci acum nu-șî mai aștepta bărbații tot 
cu ghiața în spate și gata de drum. Ei îșl 
văd de afacerile ‘lor, certele au încetat 
între căsătoriți aprope cu totul, liniștea 
timpului sânt, nu mai e conturbată de 
strigătele și sberăturile bețivilor cum se 
întâmpla altă-dată chiar și în posturi. Nu
mai cârciumarii perciunați jălesc. Ei stau să 
turbe de năcas și măniă, căci le stă vi
narsul nebeut în buțl. Ei folosesc tote 
apucăturile de a ademeni pe omeni și ai 
face să-și calce cuvântul dat, der pănă 
acum înzadar.

Să dea Dumnedeu, ca și de aci înainte 
bunul meu popor să potă susține proba 
ca pănă aci. O de-am vede odată pe toți 
Românii din tote comunele, deșteptându-se 
pănă încă nu e prea târdiu !

Teodor Hărșian, 
paroch gr. cat.

SMulțămitâ gaufeSscă»

Brașov, 1 (14) April.
Din incidentul ședinței festive a so

cietăților „loan Popasu“ și societatea de 
iect. a scdlei comerciale stiperiore ținută în 
‘26 Martie v. mărinimosul public a contri
buit după cum urmâză;

Câte 5fl.: Internatul de fete din Scheih 
și d-1 M. Burbea.

D-l I. Burduloifi 3 fi.
Câte 2 fl. D-nii: I. Săbădeann, A. 

Vlaicu, I. Purece, V. Onițiti, D. Făgără- 
șianu, d-na Bran deLemenyi. d-nii I. Ciurcu, 
P. Petrescu, G. Dima, I. Avrigeanu.

Câte 1 fl. 50 cr. D-nii: N. Mocanu, D. 
Platoș, A. Ciortea, I. Savu, G. Giurgiu. — 
d 1 D. Jarca 1 fl. 26.

Câte 1 fl.: D-na Cernea, D-l D. Lupanii, 
D na E. Voina, d-na M. Popovici, D-l I. 
Priscu preot, I. Melzer, V. Koch ofioerl; 
D-na Perșinar, D-l N. Puian, D-na A. Da- 
nielopol, D-na Branisce. D-nii: P. Dima, St. 
Stinghe, Dr. V. Branisce, G. Zavicî, G. 
Vătășan, Dr. O. Vasu, N. Popa, N. Puiu, 
G. Ghelariu, D-na S. Greceauu; D. Stinghe 
Gr. Maior, I. Socaciu, A. Bauciu, Spuderca 
jun., B. Bainlescu, D. Popp zaraf, Dr. A. 
Mureșianu, Dr. I. Blaga, N. Oancea sen., 
G. Burețea, Dr. I. Longer, I. Popoviciîi, 
Dr. V. Saftu, A. Bârseanu și Domnișorele 
Damian.

80 cr.: D-l A. Dogariu, d-na Panțu, 
d-l V. Literată. — Domnișorele Munteanu 
70 cr. — Câte 60 cr.: D-na Dariu, d-șora 
Bogdan, d-l N. Roncea.

Câte 50 cr. D-nii: T. Bâraanu, Ionuțiu, 
M. Cristea, Eremia, I. Bratu, V. Ooășanu, 
d-na Chiffa, d-l A. Bidu, d-l D. Mareea 
jun., d 1 R. Priscu, d na Navrea, I. Spu- 
d'»rca, d-na Furnică, d-na Preoup, d-nii : 
Repede, C. Popp, I. O. Panțu, N. Bădițoitî, 
P. Parcea, Murăroiu, N. Oancea jun., d-ra
E. IlasievicI, d-ra E. Cernea, d-nii V. Gol- 
diș, D. Constantin, N. N., Preșmerean, G. 
Savu, I. Preșmereanu, G. Jaliu, L. Nastasi.

D-l T. Ploscă 35 cr. — Câte 30 cr. 
D-nii: C. Mușlea, D. Saul, Candrea, G. Gră
dinarii!, D. Spuderca, d-na Oncioiu, d-l N. 
Balea, d-l C. Voicu, d-na M. Lupan.

Câte 20 cr. D-nii: Montani voluntar, I. 
Grădinar, I. Suciu, P. Chicomban, N. N. 
10 cr.

Generoșilor contribuitori comitetele 
ambelor sooietațl le aduo pe acestă cale 
mare mulțămită;

T. Suciu, 
secretar, gimn. 
D. Grecean, 

cassar.

1. Budiu, 
seer., com.
L Ciuta, 

cassar.

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Aprilie st. v. 1900

s’a deschis nou abonament, Ia care 
invitam pe toți amicii și sprijinitorii 
foi ei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 corbne (12 fl.); pe șâse luni 12 
corone (6 fl.); pe trei luni 6 corone (3 
fl.); pe o lună 2 corone (1 fl.).

Pentru România si străinătate:
5

pe un an 40 franci, pe șâse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună 3.50 franci.Abonamente numai la numerul poporal

de Dumineca:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 4 corone (2 fl.); pe șâseluni2 co- 
rdne (1 fl.).

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

NECROLOG. Florian Marcuș de 
Corond, advocat, fost vice-comite al co
mitatului Crasna, jude de tribunal în pen
siune, a răposat în 4 Aprilie n. c. la Șim- 
leul Silvaniei în etate de 81 ani. Asupra 
vieței răposatului ne trimite d-l învățător 
A. Fedorca din Șimleu o biografia mai 
lungă, din care publicăm următorele:

Florian Marcuș s’a născut la 1819 în 
comuna Mal din oom. Sălagiului. A studiat 
în Orade și Pesta, unde a făcut și censura 
de advocat. In Pesta și-a deschis cance
laria. După liniștirea vrajbelor din 1848, 
sub era absolutismului, a fost diregător 
suprem în mai multe locuri, așa: în Năș- 
falău, Baia de Oriș, Borgoprund, Betlean, 
Teaca și Tășnad, pănă ce în 1861 fu ales 
protopretore în Crasna. Nu mult după aceea 
comitatul Crasnei l’a ales vico-comite. In 
acest post însă n’a putut sta timp îndelun 
gat, căci familia Banffy, pe atunci aici 
forte puternică, l’a persecutat pentru sim- 
țemintele sale naționale și de dreptate.

A mai fost judecător la acest comitat, 
er în 1871 fu numit jude de tribunal în 

Beiuș, în care calitate a servit pănă la 
pensionare. Staționat în Șimleu, a fost ad
vocatul institutului „Silvania", pănă când 
în fine slăbit de bătrânețe, a trâit retras 
de sgomotele lumescl, de cari în lungul 
șir de 81 ani a avut parte în abundanță.

Mărcuș n’a fost conducător public în 
afacerile naționale, căci nu i-au oonces îm
prejurările, der aceia, cari l’au cunoscut și 
cu cari a venit în atingere, mărturisesc, că 
în diferitele sale diregătorii a făcut multă 
îndămânare și ușurare poporului său. Era 
om de caracter, afabil, leal, paclnic, milos, 
muncitor, modest și peste tdte cu inimă 
bună. Multora li-a făcut bine, dâr om, care 
să fi îndurat dm partea lui nedreptate, ori 
supărare rar de s’a ivit.

S’a înmormântat în 6 Aprilie. Că de 
ce stimă s’a bucurat răposatul a fost măr- 
turiă și conductul funebral imposar.t, ce 
a petrecut la gropă pe iubitul bătrân. Să- 
lăgenii mult timp îi vor păstra cu venera- 
țiune memoria, căci averea, tăria, tote pier, 
numele bun înse rămâne din neam în neam.

Alecsiu Fedorca.

Literatură.
Din „Istoria legii nou&f valorosa 

scriere a d-lui canonic din Bl ași ti Dr. Vic
tor Szmigelski, au apărut în Tipografia Se- 
minariului archidiecesan din Blașiii ambele 
tomuri. Tomul 1 tracteză Tinerițele lui lsus 
și lsus ca profet. Partea întâid începe cu 
„pilele lui Irod“, apoi „originea, pruncia 
și logodirea Măriei11, „Prevestirea nascerei 
înainte mergătorului; „Buna vestire11; 
„Nascerea înainte mergătorului“ etc. etc.—In 
partea a doua se află următorele capitole prin
cipale: „Dela începutul activității publice 
a lui lsus pănă la sărbătorea cea dintâitî 
a Pascilor“ ; „Dela cea dintâiG. pănă la a 
doua sărbătore a Pascilor“ ; „Dela a doua 
pănă la a treia sărbătore a Pascilor11; „Dela 
a treia pănă la a patra sărbătore a Pascilor“.
— Tomul II e împărțit în următorele 6 
părți: „Cina cea de Taina11; „Testamentul 
lui Mesia11; „Getsemani11 ; „Osândirea lui 
lsus11; „Calea Crucii11 și „Golgotha11, fiind 
fie-care parte împărțită în numeroși para- 
grafl. Opul are format mare; tomul I con
ține 400 pag. și costă 2 fl. (pentru Româ
nia 4 lei 40 b.), er tom II 320 pag. și costă 
1 fl. 70 cr. (porto câte 10 cr. de fiă-care 
tom; e recomandabil a se adauge încă 10 
cr. pentru recomandare.) Acest op, bine 
scris, într’o limbă plăcută și ușoră, este o 
adevărată podobă pentru literatura nostră 
bisericescă și e de valore nepețuită nu 
numai pentru cler, ci pentru toți bărbații 
iubitori de sciință și pe lângă aceea, mai 
e și forte eftin în asămănare cu mărimea.
— Se pote procura și dela Tipografia „A. 
Mureșianu11, Brașov.

Grădina de legume, de Ioan T. 
Negruțiu, profesor în Blașiii. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dincoce e 
singura scriere mai bună în acestă mate- 
riă. Costă 25 cr. (pluș 3 cr. porto).

*

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Simu. Cu mai multe ilustrațiunl în text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comitatul Sibiiului. Prețul 40 cr. trimis 
francat.

Vinuri din pome, de Griaorie Halip, 
prof, la șoola agronomică din Cernăuți. Este 
o carte de 96 pagine, în care se dau espli- 
cații și învățături amănunțite asupra mo
dului, cum este a-se face tot feliul de vin 
și must din felurite pome; carl pome sunt 
mai bune pentru facerea vinului și cum 
este a-se manipula vinul pentru a ave 
gust bun ttc. Prețul 20 cr. (prin poștă 
23 cr.)

ULTIME «CiHI.'
Viena, 13 Aprilie. Principele 

moștenitor Francisc Ferdinand va în
soți pe Majestatea Sa împăratul în că
lătoria la Berlin.

Paris, 13 Aprilie. Mâne se va 
face deschiderea esposiției prin pre
ședintele Loubet. La serbarea deschi- 
derei nu vor participa, decât publi
cul invitat. După ceremonia de des
chidere, porțile esposiției vor fi ărășî 
închise și numai Duminecă se vor 
redeschide pentru marele public.

Milano, 13 Aprilie. Deputăția 
transvaaliană a sosit acțî aici.

Roma, 13 Aprilie. Se afirmă, că 
Papa va adresa Angliei o enciclică 
în interesul păcii.

Cultura cartofilor.
D-l 1. Kalinderu, administratorul Do- 

meniiloi- Coronei, a adresat agenților aces
tei administrațiuni o importantă circulară 
privitore la întinderea culturei cartofilor.

In circulară se constată, că starea 
actuală a agriculturei în România preocupă 
atât pe marii agricultori, cât și pe micii 
cultivatori, încât le impune chiar sohimba- 
rea sistemului de cultură de pănă acum, 
micșorând întinsa cultură a grâului și a 
porumbului (cucuruzului) în favorul altor 
plante, cari în anumite împrejurări produc 
un folos mai mare, cum e de esemplu 
sfecla, cânepa, inul, cartoful etc.

Cartofii (baraboii, crumpenele) în anii 
secetoșl, ca și în cei ploioșl, când recolta 
grâului și a porumbului e slabă pot să 
înlocuiască în mare parte acestă lipsă, 
fiiind ei și forte ușor de introdus în cul
tura țăranului, căci nu-i atacă așa ușor 
schimbarea temperaturei.

Diu aceste motive s’a dat circulara 
de care vorbim și al cărei scop este de-a 
face cunoscută pe lung și pe larg săteni- 
lor originea diferitelor fase prin care a tre
cut cultivarea cartofului și împrejurările 
în cari s’a introdus el în Europa.

Ast-fel circulara se ocupă în partea 
primă cu originea și desfășurarea istoricu
lui întroducerei cartofilor în diferitele state 
ale Europei, er în partea a doua aduce 
alte amănunte nu mai puțin interesante, 
din care reproducem și noi aci urmă- 
torele:

Turcii s’au îngrămădit pe cele trei 
poduri. Mulțl au sărit în apă și s’au îne
cat, mulțl au fost striviți în piciore de-ai 
îor, multi au fost secerați de plumbii creș
tinilor, mulțl s’au ucis ei între ei, credân- 
du-se vrășmași. Erau mulțl aceștia; însă 
Osman cu puțini — nedomolitul Osman — 
stetea încă de vorbă cu Rușii și ca uu 
băl aur din poveste, care se sbate luptân- 
<lu-se cu mortea în propriul său sânge, se 
svîrcolea din resputerile-i din urmă și do- 
bora pe vrășmași. El răspunsese marelui 
duce, că e hotărît să se bată pănă la cea 
din urmă picătură de sânge — și etă-1 că 
se bătea, arătând, că e om și vorbesce nu
mai un fel de vorbă. Vedea' el bine, că 
totul e degeaba, der nu voia să se lase, 
decât numai mort, ea el să fie cel mai din 
urmă din miile sale de ostași, cel din urmă 
pe care vor pune creștinii mâna.

împotrivirea lui era încă de temut; 
pe lângă el erau puțini, der tot unul și 
unul, cei mai voinici dintre Nizami, duș
mani neîmpăcațl ai numelui creștinesc și 
soldați, cari îșl împlinesc datoria. Un obuz 
se sparse lângă Osman și-i ucise calul; 
Osman se lupta înainte, pe jos, și cu tote 

că era om în verstă, frământa pământul 
sub el și era pretutindeni. Veni însă un 
plumb, îi trecu prin picior, și Osman cădu 
jos. Repede ai săi îl ridicară și punându-1 
într’o trăsură cu patru cai, porniră spre 
Plevna.

El nu soia ce e pe șes.
Pe când alerga trăsura spre Plevna, 

se iviră de-odată în cale-i Românii. Osman 
mirat cu totul, când a vădut pe Români 
venind spre el. a dat vizitiului poruncă să 
întorcă trăsura. Se isprăvise cu intrarea 
oștirei lui prin redute. Der unde să mergă? 
Dincoce îl strîmtorau Românii, dincolo Rușii. 
Rana îl durea, oștirea lui era strivită. S’a 
oprit atunci la o căscioră de pe șosea, ca 
să-și lege rana și să vadă ce mai e de făcut.

Turcii, credându-1 ucis, și-au pierdut 
cu totul sărita: par’că li-se prăbușise sd- 
rele de pe cer și li s’a scufundat pămân
tul. începură să fugă, peste Vid, lăsând 
puscile, tunurile, descingându-șl săbiile, ca 
să potă fugi mai ușor, și unii de bunăvoiă 
s’aruncară în rîu, alții periră în chipul ce
lei mai jalnice morțl.

Atunci doi oficerl turci porniră, tri
miși de Osman, în fuga calului, unul spre 

Vid la Ruși, er altul pe șesul Plevnei la 
Români, să ducă vestea, că Turcii se dau 
prinși. Oficerul care porni spre Români, 
veni la colonelul Cerchez și-i spuse, că 
Osman voesce să-i vorbescă.

Ducându-se colonelul, găsi pe Osman 
în căscioră de pe șosea, stând pe o ladă 
cu plumbl și ținând piciorul întins, er un 
doctor îi căuta rana. Osman voia să scie, 
sub ce condițiuni i-se va primi predarea 
armatei sale; colonelul nostru ’i spuse, că 
acâsta atârnă de voia comandantului dela 
Plevna, a Domnitorului Carol.

Colonelul voi să pornescă un oficer 
la Domnitorul nostru, căci numai lui ’i se 
putea preda Osman și numai lui să-i dea 
sabia. Der într’aceea vreme sosiră generalii 
ruși — într’un târdiu și ei! — și siliră pe 
Osman să se predea lor.

Osman, far’ a dice un cuvânt, îșl des
cinse sabia cea cu mâner de aur, o privi 
o clipă cu înduioșare șl-apoi o dete unui 
general rus.

Atunci uficerii turci ieșiră și ridicară 
stegurl albe. Insă pănă-ce să bage de semă 
Românii și Rușii, că Turcii îșl închină ste- 
gul, au tot împușcat în ei și i-au ucis. 

Abia după un sfert de ceas s’a sciut pre
tutindeni, pe șesul Plevnei și pe dâlurl și 
prin văi, că Turcii se predau.

Batalionele turcescl s’au adunat atunci 
la un loc, răniții cu cei teferi împreună, și 
împrejurul lor s’au făcut rotă oștirile creș
tine. Apoi rând pe rând înainta câte un 
batalion turcesc pănă la locul unde avea 
să-și pună jos armele.

Indată-ce soldații batalionului îșl pu
neau puscile pe grămadă, âr oficerii îșl 
descingeau săbiile și le puneau de altă 
parte, răniții turci erau dațl de-o parte, 
încărcațl pe cară și duși la spitale. Er cei 
teferi — fără nici o armă la dânșii, se în
șirau patru câte patru la rând și erau luațl 
între pusei de cătră soldații noștri, cari îi 
duceau sub pază de cealaltă parte a rîului 
Vid. Cu Osman de-odată fură robiți dece 
generali turci, 130 de oficerl, dela maior 
în sus, și 2000 dela maior în jos. Apoi 
vr’o patru-decl de mii de soldați pedeștri, 
cam la vr’o miie cinci sute de călăreți și 
vr’o 80 de tunuri.

Periră în luptele dintr’acestă di peste 
șâse mii de Turci.
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„în Europa a fost introdusă, mai în- 
tâiu o singură varietate de cartofi; astădl 
însă esistă o mulțime de neamuri ce provin 
din felurile de culturi la cari au fost su
puse de cătră grădinari și cultivatori. Va
rietățile cartofului se mai înmulțesc și as
tădl. Regretatul botanist și grădinar Vil- 
morin a clasat tote varietățile de cartofi 
în patru secțiuni, er botanistul Girardin în 
trei secțiuni după conformația lor esteriâră.

La noi în țeră se pot împărți în pa
tru feluri după colore, gust și cantitatea de 
feculă ce conțin: astfel avem cartoful gal
ben, alb, roșu și vânăt; la cele doue din- 
tâiu, coja e mai mole la pipăit și sunt mai 
bogate în feculă, er la celelalte două fe
luri. coja este mai aspră la pipăit și au 
mai multe materii făinose. Tote aceste va
rietăți prind forte bine în țâra nostră.

Se credea mai înainte, că cartoful 
produce o periculosă bolă numită „Scro- 
fule“, care se propagă din generația în ge
nerația ; astăzi însă este bine constatat, 
precum se vede și în scrierile d-lor doc
tori Felix și Istrate, că scrofula nu pro
vine câtuși de puțin din hrana cu cartofi, 
ci din alte pricini bine cunoscute.

Acestă plantă, pe lângă că procură 
o mâncare bună și sănătosă, atât pentru 
om, cât și pentru animale, mai are cali
tatea de a fi folositore și pentru însu-și pro
gresul agriculturei, căci fiind plantă prăși- 
tore, ca și porumbul, contribue a curăți 
locurile de buruenl și a-le prepara pentru 
cultura altor plante, astfel, că în orî-ce 
asolament, rotațiunea se pote începe cu 
cultura cartofului.

Cartoful se mulțumesce cu orî-ce fel 
de pământ; chiar și cele sărace dau resul- 
tate satisfăcetore, numai să fie permeabile, 
adecă ca apele de ploi se se potă scurge 
cu înlesnire și arătura să fie adâncită și 
afenată. Cu deosebire îi convin locurile mai 
de curând desfundate, islazurile și țeliniș- 
tele, pe cari prin cultura sa le pregătesce 
mai cu semă pentru livedile artificiale.

Francia, Germania, Austria, Italia au 
dat o deosebită atențiune acestei plante, 
care astădl jocă un rol însemnat, mai cu 
semă în alimentațiunea populațiunei rurale, 
căci tuberculele sale prefăcute în făină și 
amestecate, fie cu făină de grâu, de po
rumb, ori de secară, ne dă o pane destul 
de gustosă și hrânitore, în afară de numă- 
rosele întrebuințări, ce le au în bucătăria 
fie-cărui locuitor bogat seu sărac.

Tuberculele cartofului sunt asemenea 
și un escelent nutreț pentru vite, între- 
buințându-se sub orî-ce formă, fie crude, 
fie ferte. Industria estrage din cartofi fe
culă, glucoza, care se întrebuințâză pentru 
îndulcirea vinului și a berei, cum și al
coolul.

Alcoolul de cartofii are nevoiă de o 
perfectă rectificare, căci altminteri e din 
cale afară de otrăvitor. In Germania, din 
producțiunea a peste patru milione hecto
litri alcool, aprope a treia parte se fabrică 
din cartofi. Agricultorii acestui stat dau pe 
an peste 40 milione hectolitri cartofi pen
tru velnițe. Rămășițele dela fabricația al
coolului de cartofi se întrebuințeză cu mult 
folos pentru alimentațiunea vitelor.

După „Statistica Română44 se vede, 
că și în România unii fabricanți au în
ceput a estrage alcool din cartofi; așa, în 
anul 1895, s’a întrebuințat, în acest scop, 
10.856,700 kilograme, din care fabrica M. 
et. G. Fischer 1.383,600 kilograme, L. et. 
S, Costiner 1.399.000 kilograme, Kleinberg 
et Kern 1.481,500 kilograme, Fr. Fischer 
3.148,100 kilograme.

Deși alcoolul estras din cartofi este 
otrăvitor, așa încât unii susțin, că cartoful 
ar trebui esclus dela fabricațiunea alcoo
lului, totuși, decă se iau precauțiuni și se 
supune la o perfectă rectificare, se înlătură 
aprope cu desăvârșire principiile sale otră- 
vitore. Așa se face în Germania și în alte 
state.

Cartoful cultivat în bune condițiunl 
produce, în termen mediu, 30.000 kilogr., 
la hectar și după esperiențele lui Aimâ, 
Girard, făcute în anul 1890 cu varietatea 
Richter’s Imperator, acestă recoltă, trans
formată în alcool, ar da 4300 litri alcool 
la hectar, căci 100 kilograme au produs 14 

litri 33, care echivaleză cu cea produsă de 
40 kilograme de porumb, sâu 250 kilograme 
de sfeclă. Acest resultat esperimental nu 
fusese atins pănă atunci nici în Francia. 
In România, regretatul Ionescu dela Brad 
spunea, că atunci când cartofii sunt bine 
lucrați dau la falce (14.322 m. 2) și 570 
hectolitri44.

După t6te acestea, circulara arată, 
cât de puțin este introdusă în România 
cultura cartofului și cât de mult este răs
pândită în alte state. Statistica spune, că 
în fie-care an se produce pe globul pă
mântului un miliard și jumătate hectolitrii 
de cartofi, pe când recolta totală a grâu
lui abia atinge 870 milione hectolitrii. Eu
ropa singură dă 7—8 părți din producțiu
nea anuală a cartofului. In fine circulara 
termină îndemnând pe agențl, ca mai ales 
în ținuturile, unde fiă asprimea climei, cum 
e în ținuturile muntose, fiă felul pământu
lui, face anevoiosă cultura cucuruzului, să 
îndemne pe țărani a se ocupa cu cultura 
cartofilor, căci prin introducerea cartofilor 
în hrana țăranilor va succede pote a îm- 
pedeca și lățirea înfricoșatei bole pelagra, 
despre care mulțl cred, că provine din hră- 
nirea cu cucuruz stricat.

Negoțul cu oue și galițe.
Țera, Oltului, Aprilie 1900.

Un preot, care se vede, că cu tot 
adinsul voesce a ferici pe poporenii săi și 
le stă neinteresat într’ajutor, a arătat într’o 
corespondență dată din Hotoan și publicată 
în Nr. 58 al „Gazetei44 de Duminecă, ne
goțul, ce-1 fac unii poporenî ai săi cu cule
gerea și liferarea de oue și gâlițe, câștigând 
omenii de acolo cu un capital abia de 200 
corone, investit în acel negoț, câte 24—28 
corone în totă săptămâna.

Bun lucru a făcut preotul acesta prin 
sulevarea acestei cestiunl, cu care publicul 
românesc de doi ani încoce nu se mai 
ocupă și afacerea era ca adurmită, deși 
seim, că diarele nostre se ocupau în anii 
1897 — 1898 cu tot adinsul și cu publicarea 
de articoll soriși anume, și cu multă cu- 
noscință de causă despre prăsila galițelor 
și comerciul ouălor.

După-ce din an ce merge grânele și 
alte bucate în grăunțe, tot se eftinesc, eco
nomii noștri îndeosebi cei mici, numai așa 
vor pută suporta mai ușor sarcinile cele 
multe, împreunate cu cultura pământului, 
cum sunt dările erariale, aruncurile și al
tele, dâcă se vor ocupa mai cu deadinsul 
cu prăsila animalelor domestice, între cari 
se pote pune în primul loc ținerea galițe
lor și negoțul cu ele.

Noi, în țera Oltului, încă avem co- 
mercianțl, cari anume se ocupă cu culege
rea și vinderea ouălor de galițe, între aces
tea cunosc pe Moricz Lehman din Cărți- 
șora, pe A. Grunfeld din Porumbacul in
ferior. Am mai audit, că cu negoțul acesta 
se ocupă și Frideric Hain în Sighișora (str. 
Bayer), apoi Bernard Deutsch în Vurpod 
(lângă Nocrich). Aceștia sunt comercianțl, 
cari fac negoțul în mic și, cari s’ar pută 
înlocui și cu comercianțl români, aflători 
în diferite localități ale țărei, pe unde lo- 
cuesc Românii.

D-l preot din Hotoan cere însă în co
respondența sa mult lăudată, ca gazetele 
nostre să sciricescă după firme și debușeurl 
la Budapesta, Viena, Berlin ș, a. spre a da 
inviațiunile de lipsă, unde să se adreseze 
omeni de ai noștri, cari ar voi să între
prindă un astfel de negoț, atât de rentabil 
pentru poporul nostru, ca punendu-se în 
înțelegere cu astfel de firme, să stea și să 
potă lifera direct. M’am interesat de afa
cere și m’am adresat pe la cunoscuții mei 
din orașele numite de d-l preot. Dâr și pănă 
când void căpăta informațiunile de lipsă 
pot numi unele firme, cari desfac negoțul 
cu ouă în mare. Intre acestea este A. Czi- 
tron în Mediaș și Haydecker în Solnok 
lângă Tisza, Hrebl în Hatvan, Âlatkert 
Igazgatosăg în Budapesta (Vârosliget) și 
„Magyar Ki vi teii es csomagszâllitâsi resz- 
veny târsasâg'- în Budapesta V. Merleg 
uteza 11.

Ca și pănă atunci să aibă publicul 
interesat în afacere ore-care cunoscință 
despre modalitatea pachetării ouălor me
nite pentru comerciul în mare, am să ob
serv, că într’o ladă trebue să fie pachetate 
în câlțl, tărîțe de ferestrău sâu gioagăr 
1440 bucăți de ouă de găină nesortate, 
adecă mestecate micuțe și mari, âr o ladă 
umplută cu ouă mari sortate dela găini de 
specialitate alese, are să cuprindă numai 
1080 de bucăți, și o ladă umplută su ouă 
mici dela găinele nostre de rând are să cu
prindă 1620; 12 lădi încap într’un vagon 
dela calea ferată.

Și din datele aceste, pote ori și ce 
laic să vadă ce mare avantaj are un pră
sitor de galițe de specialități alese, față 
cu acela, care ține, precum a eredit dela 
strămoși numai găini de rând, căci la es- 
portul de ouă nu se considera numărul, ci 
cantitatea lor, așa încât unul, care vinde 
ouă mai mari, are să pună într’o ladă nu
mai 1080, pe când cela dela găinile sale 
de rând, la greutatea acelora are se pună 
1620, prin urmare cu 540 mai multe, că
pătând pentru ele tot numai prețul acela, 
care-1 are un prăsitor după ouăle de găini 
de specialitate.

Un învețător poporal.

Din pățanîiie unui prîsonîer
pilele trecute se presentâ înaintea 

șefului de polițiă din Paris un prisonier de
șertat din Guyana, locul unde se trimit 
din Francia cei osîndițl la muncă silnică. 
Desertorul a mărturisit pe față, că el a 
fugit de acolo, fiind-că n’a mai putut să-și 
stăpânâscă dorul de patriă.

Nenorocitul Nicolau Roncamps, așa 
se numesce desertorul, când era în etate 
de 16 ani, păcatele l’a pus și a furat dela 
o precupâță o lubeniță. Pentru acest fapt 
a fost osîndit la închisore pe trei luni. 
CâțI-va ani mai târdiu a făcut o escursiune 
într’o Duminecă cu mai mulțl prietini de-ai 
săi. La reîntorcere însă au întârdiat trenul; 
voiră deci să se reîntorcă pe jos acasă, în 
calea lor însă au dat de o trăsură fără 
stăpân, sau urcat în ea și au mânat la o 
gară din apropiere, de unde apoi voiau 
se mârgă la Paris cu trenul. Aci la gară 
însă gendarmeria deja îi aștepta pe tinerii 
escursioniștl și i-au escortat pe toți la Pa
ris. Poliția la toți ceilalți le-a dat drumul 
ținând în închisore numai pe Răncamps, pe 
care judecătoria la osîndit la 2 luni arest. 
Aici a făcut cunoscință c’un spărgător, 
cu care eliberându-se de-odată, au făcut 
spargeri în mai multe locuri. Tribunalul 
pentru acest fapt l’a osîndit la 8 ani muncă 
silnică. Roncamps a fost transportat în Gu
yana unde ca măestru lemnar, a fost forte 
diligent și cu purtare bună, încât după scurt 
timp l’au pus ca supraveghetor peste alțl 
20 muncitori. In acestă deregătorie el câș
tiga cjilnic 20 franci.

Patru ani a petrecut el astfel, când 
îl ajunse un dor nespus de familia și pa
tria sa. într’o di i-se dădu bună ocasiune 
de a pute scăpa din robiă și el folosi 

Fabncat berăriei din bteinbruch, societate pe acții.
Beutură plăcută și răeoritâre. Are efect vindecător la morburi 
de anemie, nervositate, nemistuire, insomnie, slăbiciune. Re
comandabilă peatru reconvalescență de domnii profesori de 
universitate: Dr. Angyan, Dr. Elischer, Dr. Herczel, Dr. Ketli, 
Dr. Korâuyi, Dr. Lauienauer și Dr. Liebmann.

Se capetă în butelii în prăvăliile d-lor Karl Irk strada 
porții, Heinrich Petersberger, Brașovol-vechî, strada lungă, în 
cafenbua Malcher, cafenbua Pleustădtter și Cari Ferenczi și la de
poul de bere Heinrich Hermann Bîumena, strada învățătorului Nr. 12.

Tut-odată sunt puse în ventjare diferite sorturi de Bere 
de Steînbruch în butelii calitatea cea mai bună. La cum- 
perare de 5 butelii se trimite acasă.

acâstă ocasiune, îmbarcându-se pe un va
por ce tocmai era gata de plecare spre 
Europa. Sosind Roncamps la Paris, și-a 
cercetat familia. Părinții lui l’au ascuns, 
der fiind dedat muncitorul cu aerul liber, 
n’a mai putut suporta o astei de viață. 
După 14 cjile, cât au stat ascuns pe acasă, 
s’au presentat șefului de poliție, dâr mai 
întâiu li-a dat părinților 800 franci câști
gați în Guyana. Pe șeful poliției întratâta 
la mișcat sortea amară și dorul de patriă 
al prisonierului, încât a cerut el personal 
grațiarea lui.

*
La joc de cărță.

Bărbatul și nevasta vor să joce cărți. 
Bărbatul: (întrebă) Cum să jucăm, 

iubita mea, în bani ? — Nevasta: Nu! mai 
bine pe-o haină frumosă de catifea pentru 
primăvară. — Bărbatul: Dâr ce să fac cu 
haina decă s’ar întâmpla s’o câștig eu ? 
— Nevasta: înțeleg astfel: decă câștig eu, 
am dreptul să-mi aleg haina, âr dâcă vei 
câștiga tu, atunci tu vei avâ dreptul să 
mi-o alegi.

W* Domnii abonenți, cari îneft 
nu și-au reînoit abonamentul, să 
binevoi^scA, a-1 reînoi neamânat 
ca s6 nu li-se întrerupă regulata 
espedare a (parului.

Administrațiunea

„©acelei Transilvaniei^.

Oă»lend.a,rnl septemânei.
MARTIE. are 31 dile. GERMEN AR.

pilalo Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni 
MarțiJ
Mere.
Joi.
Viner
Sâm.

2 6. f Florii. Titu
3 Cuv. Nichita
4 f Cuv. și Georgiu
5 Teodul
6 Eutichie
7 C. p. Georg, p. M.
8 S. Irodion Agav.

15 f Pasc!Tiberiu 
16flP»scî Olimp.
17 Rudolf
18 Apolonia
19 Antoniu
20 Sulpitius
21 A doi ar

Prețurile serealeler din jsăața Brașov.
Din 13 Aprilie 1900

MSsura 
sâu 

greutatea
Calitatea.

V aluta 
austr.

Kor. lil.

1 H. L, Grânl oel m*>i fretțaos 12 40
n Grâ>- ițtijlaciu 11 80
n Grâu meu *lab . . 11 40
n Grâu «jeetreat 9 60
D Săcar* f'rujaâsă . 7 «0

Săcar*. mijlociă . . 7 —
Orz frumos 7 40

M Orz mijlociu . . . 7 —
Ovăs frumos . . . 5 20
Oră* mijlociu 4 60
Cuouruz .... 8 60
Milaiu ..... 8 60

7 J Mazăre ..... 14 20
D Linte ...... 20 —
î) Fasole ..... 9 —
D Sămânță de in 24 —

SămâDță de cânepă 9 60
J? Cartofi ..... 1 90
1 * Măz^riche .... — —

£ kilă Carne de vită . . . — 88
»î Carne d« porc . . . *•---  V .96

Carne de berbece . . —
100 kit Său de vită prospăt 50 —

Său de vită topit 72 —

Proprietar: Dr. Aure! fâureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu fâator.

lrJJ



Nr. 75.-1900. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 7.

Nr. 6260—1900.

PUBLICAȚIU.NE
Un teren de zidire situat în Blu- 

mena Strada Fântânei din sus de 
restaurația la „Gr6pa lacrimilor41, 
(Thrânengrube) în apropierea de hal 
ta Tramvaiului, în eetindere de circa 
2750 □ metri se vinde pe cale de 
licitație orală și scripturistică.

Condițiile de licitație ee pot ve

dea la oficiul orfanal orășăneec, str. 
Porții Dr. 63, partere în drepta, în 
orele de oficiu.

Licitația se va ținea tot acolo, 
Marți in 15 Mai 1900 la 9 ore a. m.

Brașov, 6 Aprilie 1900.
Din ședința oficiului orfanal oră

șenesc.
Efiiemeseb, 

919,2—3 primar.

cÂLETORIA c®Lmai bună ?j.ieftJnă 
esposația din

S -WB
Prețul clasa a Il-a cu tren accelerat

dela. tote stațiunile căilor ferate reg1. ting'.
la 1® ar îs să ret «star

•

împreună cu cuartir șl alimentațiune pe 10 dile în Paris

002 ccxone.
Călătoria la Paris și retour fără cuartir și alimentație:

clasa I 372 cor., clasa II 252 cor., clasa III 140 cortine.

ia

Recomand on. pu’blic depo
sits meu bogat asortat, cu 
—■== prețuri s o I â d e =— 

și mă rog de o cercetare numărosă
cu totă stima

SOEEE TIMJEILE 

magazin de ciorapi și împletituri 
IBrașov, gir. MirseSoei* 3.

RUTA CĂLETORIEI: prin Budapesta—Viena—Linz — Salz
burg—Miinchen—Strassburg la Paris și retour prin Basel—Zurich 
Innsbruck—Salzburg—Linz—Viena și Budapesta.

Biletele de călătorie TOUR și RETOUR eunt valabile : 
cu alimentație 30 cțile, — fără alimentație 60 dile.

Călătoria 8e pbte întrerupe la Budapesta, Viena, cum 
tote stațiunile din Austria și străinătate.

Prospecte detailate se pot căpăta gratis dela

Biroul orășenesc pentru bilete
a căilor ferate reg. ung.

Brașov (Piața Francisc Iosif).

la

920,1-1

OOOOOOOOO O O O O O O O O O O O'

Avem onăre a recomanda on. public 
fabricatele năstre recunoscute ca fărte 

solide și durabile pentru COStll 111 nil ȘÎ pardiseiU’l, > 
lucrate fărte fin și solid.

Postavurile și Stofele noetre de Loden pentru spoit, 
economi și țerani.

T®FIE pentru uniforme de ofîceri și amploiațî, . 
Pleduri pentru bărbați, plapdme, și Covtire, 

în iote asortiment iwșgat. “Wl
Invităm deci pe clienți noștri din oraș și din afară, 

cari pune preț pe un fabricat indigen bun, frumos și 
ieftin, a ne cerceta cât mai număros.

Cu totă stima
WIOEEMf 8C1IERG €2 

fabrică sie postavuri, Brașov.

>000000 O O O o G O O O O O O O~OO

Se aduce 
lor clasei I.,

FU O A
la cunoscința publică, că după ce înaltul Minister reg. ung. de finanțe prin organele sale de controla a făcut 
a loteriei a Vl-a de clasă reg. ung. priv. sau predat losurile colectorilor principali spre venjjare.

revisia losuri-

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

Planul Loteriei a a reg.
Clasa intâie

Depunere 12.— cordne.
nașa ii d©ua Cfiasa a treia.

Depunere 32.— corone.Depunere
Tragerea: în

20.—
12 și

cordne.
13 Iunie 1900.Tragerea în 17 si 18 Mai 1900. Tragerea: în 10, 11 și 12 Iulie 1900.

Câștiguri Cordne. Câștiguri: Corooe Câștiguri: Corone.
1 ă 60000 1 ă 70000 1 ă 80000
1 â 20000 1 ă 25000 1 ă 30000
1 ă 10000 1 ă 10000 1 ă 200C0
1 â 5000 1 ă 5000 1 ă 15000
3 â 2000 6000 3 â 3000 9000 3 â 10000 30000
5 â 1000 5000 5 â 2000 10000 5 â 5000 25000
8 â 5C0 4000 8 â 1000 8000 8 â 2000 16000

30 â 3Q0 9000 20 â 500 10000 10 â 1000 10009
50 â 100 5000 60 â 300 18000 70 â 500 35000

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

Clas» a p a t r a. CSasa a cin cea.
Depunere 40.— corone. Depunere 32.— corone.

Tr agerea în 1 și 2 August 1900. Tragere a în 22 și 23 August 1900.

Câștiguri; Corone. Câștiguri: Corone.
1 â 90000 1 ă 100000
1 â 30000 1 ă 30000
1 ă 20000 1 â 20000
1 â 15000 1 ă 15000
3 â 10000 3<XX)0 3 â 10000 30000
5 â 5000 25000 5 â 5000 25000
8 â 2000 16000 8 â 2000 ignrd

10 â 1000 10000 10 â 1000 10000
70 â 500 35000 70 â 500 36000

3900 â 170 663000 3900 â 200 780000
4000 câștiguri----------------------------—_— Corone 934000 4000 câștiguri Corone 1061000

Clasa a șesa.
Depunere 24.— corone.

Tragerea: din 12 Sept. până, la 10 Oct. 1900.

Cel mai mare câștig în cas favorabil

g

— **
Z, *X O m

uft.

0) 41.2 
UI * c 

WC
4) U 41 
4.0 4.
rana
_.E 
= -â 

•?>s 
* r S’E 

c.
O 3

' V vp

C O 2=
1
1
1
1
1
1
2
3

20
50

400
720

1000 
27800

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

0
6 OT

600000
400000
200000
100009
60000
40000
30000
^0000
10000
5000
2000
1000
500
200

Un
MILION

600000
400000
200000
100000
60000
40000
60000
60000

200000
250000
sootmo
720000
500000

5560000
30000 Câștig, și premii cor. Q55OOOO

Tragerea câștigurilor clasei L, va ave ÎOC ha O și 18 Mai a. c. în presența oficiului de control reg. ung. și a unui notar public reg. 
ân Salânele Redutei. LoBurile se capătă la toți colectorii loteriei de claBă reg. ung. priv.

£3W£Î«jsestes 15 April 1900.
DBRECȚBUREA

ÎLeteriei de clasă reg-. ttsjg;. privilegiată.

ii
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ALStifteSTtR GEwiNt'iînmjcmjCKSTOmiiE, |

Scrisore de comandă de tăiat.

intreprindere e pusă sub gu
statului.
original al losurilor stabilit,

Domnului T O R O K & O®*, Budapest.
Binevoiți a trimite .............. Losurî originale clasa I. a Loteriei de clasă

reg. ung. împreuna cu planul oficial.
Suma de fi.......... 1 a se lua cu ramburs, ur- 1 (Ce nu convine

...................I meză cu mandat, postai. / să ștergeți).

In total viu ta’CESpredece ebuSBî®' 
bec corwBae ia sortite.

Intrega 
praveghierea

Prețul 
după plan : 
pentru o^cptime (’/s) fi. —.75 său'cor. 1 5G fl[

» un pătrar (7.,) „ 1.50 „ „ 3.- „
„ o jumătate (’/2) „ 3.— „ „ 6 - „

„n un întreg ț‘/2) „ 6.- „ „ 12.- „
se irimet cu ramburs seu pe Jângă trimi
terea înainte a sumei. Liste oficidse se. es- 
pedeză după tragere. Planuri ofici6se;gratiș.

Ke rugăm pentru comande tie losurî or ~ 
ginale a se trimite direct la noi pslaiă bbb 

2! Aprilie a. c.

A. T0ROK & C°
si® b^ewă

Budapesta, V. Waitznerw 4|a.
Multe și forte mari câștiguri am sol

vit noi prea stimaților noștri cliențl Ai anu
me in timp scurt peste trei milione 
de corone.

CONSPECTUL 
tuturor celor câștiguri,

Ce! mai mare câștig în cel mai 
fdvorabil cas 

looo,ooo corone. 

Câștigurile speciale sunt împărțite cnin urmeză: 
< ’«» r w as e 

Prâtr.18 KW®®®

i SSOOOOO
3 ’ ’ 1O4OOO 
» ” ’ ®@®O©

« ss_j ani w ® es w ph ss ■ ■ ■
Nu paehetat în pungi (tocuri) 

ci we^itabil ramă m ^tidrfe

(ca® BaosMcSe făclier iha.-)

Ânncitn 0 C t G aî u^°rul cel mai hun și radical 
uUutd UulU contra plagei a ori și ce insecte.

Se atFlă de veredare: în Brașov: La. Domnii I. L. et A. Hesshaimer, 
Heinrich Zinz. Dimibie Eremias nepoții, Emil Por, Karl Irk, Julius Muller, Carol 

B Schuster farmacist, Teutsch et Tartler, N. Grădinar, Eduard Kugler farm., Julius 
®| Hornung farma ist, Heinrich G. Obert, Ferdinand Jekdius farm., Victor Roth farm., 
|| Karl Earth, Rudolf Stingi, T. Kelemen farm., W. Siadlmiiller, Lazar <P Verzar, Henrich 
® Peter sb er ger. în Făgăraș: La Domnii: lohann P. Hermann, R. G. Romonțianu, I. 
R) larosch Heinrich Schul, Alexander Nehrer, Iacob Fleissig. în Cohalni: La Domnii: 
l|j Ernst Wolff, Eduard Victor Melas, și unde sunt a ti 8 n t e plac u t, e.

W „Gazeta Transilvaniei “ cu numeral ă 10 fii. se vinde
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

fediisy £1
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