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0 învățătură pentru noi.
In timpul din urmă noi Românii 

am avut să suferim erășl multe lo
vituri din partea celor ce au ac]i 
puterea în mână.

Numai a rău ne-a cobit vestita 
devisă „lege, drept și dreptate" a 
ministrului-președinte Szell. De atunci 
șovinismului jidano-maghiar i-a cres
cut crâsta peste măsură și ac}I na
ționalitățile sunt mai turburate chiar 
de violențele și sălbătăciile lui, decât 
cum erau sub guvernul lui Banffy.

Numai în lunile din urmă s’au 
săvîrșit nisce acte dușmănose contra 
naționalităților, cari te fac se-țl stea 
mintea în loc.

Mai întâiă veni ordinul, prin 
care catecheților nemaghiari de la 
șcălele de stat, li-se impune se predă 
de aici încolo elevilor lor religiunea 
în limba maghiară. Apoi au urmat 
taimosele ordinațiunl, prin cari mi
nistrul Wlassics vrea să facă a se 
preda în școlele nostre poporale 17 
bre pe săptămână în limba ma
ghiară.

Numai de curând am înregistrat 
nouă cașuri de atac asupra limbei, 
a școlelor și a autonomiei nostre bi- 
sericescl.

In locurile montane ale Băna
tului guvernul, în urma unei învoiri 
cu societatea căilor ferate austro-un- 
gare, a luat asupră-șl șcblele româ
nesc!, ce erau susținute de acăstă 
societate, însă nu ca să păstreze ca
racterul lor, cum îl îndatora chiar 
legea, ci pentru a-le maghiarisa. Tot 
în Bănat guvernul a ordonat ca șcbla 
confesională, din Satul-nou se fiă în
chisă, pe cuvânt, că în fosta gra
niță militară nu pot esista școle con
fesionale, decât numai cu învoirea 
guvernului. Va să flică ministrul is- 
gonesce din acele ținuturi legea de 
școle, care este valabilă pentru totă 
țâra. Porunca ministerială se ridică 
peste lege, numai ca să potă da o 
lovitura de morte școlei române din 
Satul-nou.

In privința dreptului de limbă 
ministrul Wlassics nu mai vrea să 
scie de nici o lege. Unde numai 
pote, încalcă acest drept. Așa a or
donat de pildă, ca preoții, cari pri
mesc ajutore de la stat să dea chi
tanțe în limbă maghiară. Preotului 
din Bichiș-Oiaba i-s’au spart feres- 
trile și l’au amenințat că’l vor omorî, 
fiind-că a refusat să dea un estras 
de botez în limba maghiară, apărând 
limba oficială română a bisericei.

Cine ar pute însă înșira aici 
tote cașurile de volnicie? A ajuns 
lucrul așa de departe, încât cei de 
la putere se fălesc astăcji față cu 
măsurile lor de maghiarisare. Par’că 
cu cât se apropie mai mult deci- 
siunea asupra pactului cu Austria, 
guvernul unguresc caută anume să-și 
facă nume bun la șoviniștl, ca să-i 
aibă pe partea sa în ora decisivă. 
, Noi Românii am pățit multe și 
nu ne vor descuraja nisce neputin- 
cibse svîrcolirl. Der trebue să tra
gem și o învățătură din cele ce se 
petrec și să înțelegem odată, că în- 
drăsnela cea mare a adversarilor 
noștri vine numai de acolo, că nu 
ne văd strîns uniți și solidari în 
luptele nostre, ci ne cunosc prea 
mult slăbiciunile, micile patimi, certe 
și desbinărl.

Aceste trebue să înceteze.
Mâne și poimâne membrii Aso- 

ciațiunii nostre se întrunesc în adu
nare generală la Oravița. Ei se a- 
dună acolo în semnul limbei și al 
culturii nostre românesc!, a talisma- 
nului, care ne ține sufletul și ne dă 
tăria să ne apărăm și să resistăm 
fără șovăire, în așteptarea isbândei 
ce aștăptă pe toți bravii, stăruitorii 
și curagioșii!

Răspândirea culturei naționale 
prin scriere, și graiu viu: âtă unicul 
mijloc de mântuire pentru noi.

Binecuvântată fie munca acelora, 
cari stăruesc și muncesc în brazda 
culturei, asigurând astfel viața și vii
torul poporului nostru!

Aniversarea luărei Griviței.
(Ordin de di al Regelui Carol I.)

■, Maj. Sa Regele Carol I, cu oca- 
siuhea aniversării luărei Griviței, a 
dat din Ragaz, unde petrece de pre
sent, următorul înalt ordin de c|i pe 
armată:

Ostași,

„ Un sfert de vec se împlinesce astădi 
„de când vitejii oșteni ai țerei au reînviat 
„străbuna virtute militară, cucerind cu 
„jertfă de sânge reduta Grivița. Acest mă- 
„reț fapt de arme a întemeiat renumele 
„armatei și va străluci pururea ca o pildă 
„vrednică de urmat. Cu mândrie puteți 
„privi pe un trecut glorios, care trebue se 
„fie pentru voi neîncetat un puternic în- 
„demn în împlinirea sfintei vostre datorii.

„Sunt deplin încredințat că, decă 
„scumpa nostră patrie va ave din nou 
„nevoie de serviciile vostre, nu veți remâne 
„înapoi de bărbăția și aventul bravilor os
tași din resboiul neaternărei.

„Mare este bucuria inimei Mele pu- 
„tend a ve ura, în amintirea acestei dile 
„de gloriosă memorie, noroc și isbândă.

Dat în Ragaz, la 30 August 1902.
Carol.

Revista politică.
Săptămâna acesta ni-a adus o 

nouă lovitură. Fisolgăbirăul din Pan- 
ciova a închis șcdla confesională română 
din Satul-nou, sigilând ambele uș! ale 
salei de învățământ cu declararea, 
că în fostul confiniu militar (granița 
militară) nu este permis se esiste școle 
confesionale, din care causă comisiu- 
nea administrativă a comitatului To- 
rontal a decis să închidă șcbla ro
mână confesională.

Etă încă unul din nenumăratele 
acte de forță brutală, ce s’au săvîr
șit și se săvîrșesc în contra școlelor 
române. Nu se mulțumesc cei de la 
putere cu introducerea forțată a lim
bei maghiare în șcblele nbstre, ci se 

dedau acum și la acte atât de vol
nice și ilegale, cum este cel cu în
chiderea școlei din Satul-nou.

*

Pe când ni-se aplică lovituri 
atât de durerose din partea dușma
nilor limbii și culturei nbstre națio
nale, corifeii politici maghiari se fac 
luntre și punte pentru a amăgi lumea 
și țera cu vorbe despre marea liber
tate de care s’ar bucura naționali
tățile nemaghiare pe globul ungu
resc. Așa (filele trecute, contele Al
bert Apponyi, presidentul dietei ungu- 
rescl, s’a dus anume la Șvabii din 
Bănat, ca să-i cumințescă și sfătuâscă 
cum să se pbrte în viitor, pentru-ca 
să fie fericiți. Li-a spus în Lovrin, 
că ei n’au să țină la marea națiune 
germană din imperiu, că Șvabii lup
tând tot-dâuna în trecut alături cu 
Maghiarii, n’au să fie solidari cu 
Germanii din afară de granițele țării. 
Ei, dâcă vreu să le mârgă bine, n’au 
decât să se alipescă strîns de Ma
ghiari și să se ferescă de prorocii 
mincinoși, cari țintesc la nimicirea 
viitorului copiilor lor și la invenina- 
rea presentului.

Din Lovrin Apponyi s’a dus la 
Vârșeț unde a vorbit ârășl de proo
roc! mincinoși, apoi a amenințat cți- 
când, că „față cu tendințele și șopti- 
rile ce umblă se otrăvescă inimele 
sincere, trebue luptat până la cuțit, fără 
nici o cruțare și reservă.

Pentru unii vorbe dulci, pentru 
alții sbiciul.

Amenințările acestea au și înce
put să-și dea rbdele. Au aflat adecă 
cei de la cârmă, că redactorul fbiei 
naționale germane din Timișbra, 
„Deutsches Tgblat fur Ungara" Alviu 
Cramer încă ar fi un „prooroc min
cinos". De mult adversarii acestui 
biet redactor german îi portă Sâm
betele, ăr acum în urmă i-au găsit 
lecui: l’au espulsat (isgonit) din Timi- 
ș6ra, pe motiv, că fu osândit ca „agi
tator" într’un proces și că e „om 
primejdios" pentru liniștea obștâscă.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“
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Luarea Griviței.î
(Aniversarea a 25-a.)

Astă4i se împlinesc 25 de ani, 
de când diarul nostru a primit dela 
Turnu-Măgurele următorea scire te
legrafică înveselitore:

Turnu-Măgurele 2 (14) Septemvrie, 
9 ore 45 minute nbptea: Divisiunea a 4-a 
română a luat în 30 August v. cu repețite 
asalturi fortul Grivița. Patru tunuri și un 
stindard turcesc căldură in mânile Româ
nilor. Lupta împrejurul Plevnei continuă. 
Spiritul trupelor este escelent.

Acăsta luptă crâncenă a fost 
•esultatul atacului celui mare asu- 
>ra redutei principale Grivița, cea 
îai tare, și care domina mai mult 
flevna. La acâstă luptă au luat 
'arte două divizii românesc!, divizia 
, treia și a patra, dintre cari cea 

din urmă a reportat victoria dela 
Grivița.

Cu trei <4ile înainte aceeași di
viziune, a 4-a, care a participat la 
acțiunea decisivă asupra Plevnei 
dimpreună cu cele-lalte trupe ale 
armatei de operațiune române-ru- 
sescl, luase o posițiune a inimicului 
și o redută a lui. Acesta f’u întâia 
luptă succesă a armatei române. 
Corespondentul de pe câmpul de 
răsboiu al „Gazetei Transilvaniei" 
scrie despre acest succes cu data 
de 29 Aug. (10 Sept.) 1877 între 
altele:

Diviziunea a patra trimise trei bata- 
libne înainte spre a respinge pe inimic și 
a-se face stăpâne pe posițiunea lui, ca să 
pcîtă. aședa pe ea o baterie.

Un batalion din regimentul al 13-lea 
de dorobanți înainta în totă regula. Tur
cii începură focul, lupta se încinse. Sub 
protecțiunea artileriei ambelor armate, 
bravii Români înaintară și respingând 
complectamente pe inimic, se făcură stă

pâni pe acea posițiune, luând tot-odată și 
o redută. Batalionul de dorobanți se dis
tinse în mod admirabil, nu mai puțin tru
pele din al 5-lea regiment de linie, care 
a cooperat cu ei. Posițiunea inimică de
veni a nbstră sera la 6 ore și bravelor 
nbstre trupe le succese a așeeja pe ea 
peste nbpte o baterie.

După-ce arată apoi cât de crân
cenă, a fost lupta și că Românii au 
avut vre-o 150 răniți și 30 morți, 
corespondentul încheie așa:

In fine întâia întreprindere română 
fu cu succes. Rușii sunt surprinși de pur
tarea trupelor române, încât însu-șl împă
ratul Alesandru, care a observat mișcarea 
din depărtare dimpreună cu Măria Sa 
domnitorul și cu marele duce, a admirat 
bravura trupelor române și a decorat stin- 
dartele batalionelor, cari au fost în foc, 
cu ordinul Sf. George. El dete adecă pen
tru fie-care companie câte două cruci a 
lui Sf. George și câte patru de fie-care 
baterie, din cele ce au fost înaintat în 
contra fortificațiunilor inimice.

Spiritul între oștenii români e admi
rabil și încrederea Rușilor în armata nbs- 
tră e mare. Astădi e Luni și bombardarea 
dureză mereu. In fie-care nbpte Turcii în
cercă a-ne respinge din posițiunile luate, 
însă fără succes. începutul e bun. Să 
trăiască România!

NB. Pote înainte de a primi scrisb- 
rea acesta cred, că vei au<ji, că Plevna 
este luată.

Și’n adevăr, precum constata a- 
tunc! și (ți^rul nostru, după învin
gerea dela 30 August v. căderea ce
tății era numai o cestiune a timpu
lui. Pe la noi se lățise deja înainte 
faima, că Plevna a fost luată.

„Turcofilii noștri", — scriea „Gazeta" 
— au fost profund agitați de sgomotele 
lățite. Esclamațiunile durerbse de „Plevna 
elesett" (Plevna a cădut) erau urmate 
de strigătele de bucurie „Plbvna meg ăll" 
(Plevna mai stă). Noi însă dicem: „Plevna 
va cădb, va trebui să cadă..."

Deja în numărul următor al cjia-
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Cândved,că prin osîndirea Ja în- 
chisore și la amende bănesc! nu pot 
se facă a dispare „proorocii minci
noși11, îșî iau refugiu la ultima armă : 
espulsarea! Nu cumva asta-i „liber
tatea11 de care ne vorbesc șoviniștii 
maghiari mici și mari, și nu cumva 
pe calea acesta și cu mijloce de fe
lul acest voesc cei dela stăpânire se 
facă „buni patrioțiu din Șvabii, în 
cari a început se încolțâscă și să se 
manifeste cu atâta putere de vieță 
sentimentul conscienței naționale?

*

In șirurile măsurile de maghiari- 
sare, noi am avut durerea de a mai 
înregistra una, nou nouță. Și cine, 
dâcă nu ministrul Wlassics, ministrul 
maghiarisării, e urzitorul ei? Acest 
neîmpăcat dușman al limbilor nema
ghiare a dat un ordin cătră episco
pul unit din Gherla. în care îi po- 
runcesce se dispună, ca pe viitor chi
tanțele despre ajutorul de stat al 
preoților din părțile Chiorene și Se- 
lăgiene să se facă in limba maghiară 
de cătră preoți, căci chitanțele de 
pănă acum redactate și tipărite în 
limba română nu vor mai fi pri
mite.

Etă-1 pe Wlassics, ministrul cul
telor, atacând și limba bisericei, fără 
considerare la drepturile acesteia. E 
asta iibertate, ori „lupta pănă la 
cuțit“, de care a. vorbit la Verșeț 
groful Apponyi, care s’a lăudat, că 
vorbesce ca „representantul întregei 
națiuni11?

*
Mult mai rău însă a pățit’o cu 

limba bisericei preotul român gr. or. 
din Bichiș-Ciaba, comitatul Aradului. 
I-s’a cerut acestui preot, din partea 
primăriei, să libereze un estras ma- 
tricular în limba maghiară. Preotul, 
om corect și ținend strîns la dreptul 
de limbă al bisericei, a liberat estra- 
sul în limba română. Atât i-a tre
buit bietului preot, pentru-ca să se 
ridice împotrivă-i tote furiile șovinis
mului. Plebea din Bichiș-Ciaba, ați- 
țată și instigată de foia maghiară 
de acolo și prin pretensiunea ilegală 
a celor de la primărie, a dat năvală 
asupra locuinței preotului și i-au bom
bardat ferestrile cu pietri, amenin
țând pe preot că-1 vor ciomăgi unde-1 
vor prinde. T6te acestea s’au întîm- 
plat într’un orășel cu poliție organi- 
sată, care însă „n’a cutezat11 să gră- 
bescă întru înfrânarea sălbatecilor 
demonstranți.

Etă o formală răscolă contra or- 
dinei de drept în stat. Cel năpăstuit 
și batjocurit însă fiind „Valah11, cui 
să-i pese de ceea-ce i-s’a făcut? — 
Asta încă-i libertate și patriotism!

Serbările din Bistriță.
Adunarea Societății pentru fond de teatru român.

în (filele de 7 și 8 Septemvrie n. c. 
un număr mare de Români s’au adunat în 
frumosul orășel Bistriță, unde s’a ținut adu
narea generală a „Societății pentru fond 
de teatru român11 și festivitățile aranjate 
cu ocasiunea acfista de Românii bistrițenl.

Comitetul Societății a sosit la Bis
triță Sâmbătă. Aici îl aștepta la gară un 
grup de Români, preoți și civili, și după 
presentarea și salutările obicinuite s’au dus 
Cu trăsurile dela gară în oraș. Sera, întreg 
publicul s’a întrunit la o cină comună, 
participând peste o sută de persone. S’au 
rostit toaste și s’a cântat românesce.

Duminecă, în 7 Septemvrie, după ser
viciul divin ținut în frumdsa biserică gr. 
cat. din Bistriță, s’a deschis în sala comi
tatului prima ședință a adunării printr’un 
frumos discurs ținut de președintele Iosif 
Vulcan. D-l Vulcan a vorbit despre: „Artă 
și adevăr11.

în numele Românilor bistrițenl adu
narea iu salutată de d-l advocat Dr. Dem. 
Ciuta, er în numele despărțământului „Aso- 
ciațiunei“ a vorbit d-l advocat Dr. Gr. Tri- 
pon. Adunarea a mai fost salutată din 
partea d-lui Ign. Seni, vice-președintele 
reuniunei învățătoresci „Mariana11. La tote 
cuvântările acestea a răspuns președintele 
Vulcan.

După alegerea a doi notari (Vasilie 
Goldiș și Dr. Iosif Blaga), s’a cetit rapor
tul cassarului și raportul și propunerile co
mitetului în cestiunea modificării statutelor. 
Din raportul cassarului, d-nul N. Petra- 
Petrescu, reiese, că cassa s’a sporit anul 
trecut cu 24,375 cor. 24 b. și la 31 Iunie 
a. c. s’a urcat la 310.664 cor. 49 b. Tote 
raportele au fost date spre studiare comi- 
siunilor alese.

Au urmat apoi disertațiunile. D-l I. 
Păcurariu, profesor în Năsăud, a vorbit 
despre influența și desvoltarea artei. Tim
pul fiind înaintat, celelalte lecturi s’au amâ
nat pe ședința a Il-a.

La ora 1 urma banchetul în sala dela 
„Gewerbehaus“. Un public număros și ele
gant a participat la acest banchet, cam 
vr’o 200 persone. S’au ținut numărose 
toaste și publicul îșî petrecea vesel sub 
impresia melodiilor românescl esecutate de 
o musică escelentă.

Dela banchet întreg publicul s’a dus 
să vadă petrecerea poporală, ce s’a dat în 
localul de petreceri poporale „Bombardir“. 
Era adunat mulțime mare de popor, fete 
și neveste și tineri voinici îmbrăcațl în 
costum românesc.

Sâra la 8 s’a dat un concert și teatru, 
la care a asistat un public forte număros. 
Atât concertul, cât și representația teatrală 
au avut un succes din cele mai bune.

Luni, 8 Sept, s’a ținut ședința II în 
sala dela „Gewerbeverein11. S’au cetit ra
portele comisiunilor, cart au aprobat lu
crările comitetului, ale cassarului, precum 
și propunerea comitetului de a nu se 

schimba statutele Societății, ci pe temeiul 
vechilor statute a-se începe o lucrare pre- 
gătitore pentru înființarea teatrului român, 
avend comitetul să presente un plan de 
acțiune la viitorea adunare generală.

în ce privesce succesul material al 
adunării s’a constatat, că s’au înscris 4 
membrii fundatori cu câte 200 corone, 3 
membri pe vieță cu câte 100 cor., 33 or
dinari cu câte 10 cor. și 23 ajutători cu 
sume mai mici. S’au încassat cu totul 
1394 cor. 20 b.

Prin d-nul Dr. 1. Blaga Societatea a 
fost invitată să-și țină adunarea viitore în 
Sebeșul-săsesc.

După terminarea lucrărilor adminis
trative, s’au cetit disertațiunile. D-l Petra- 
Petrescu a cetit lucrarea d-lui Dr. V. Bra- 
nisce (care n’a putut merge la adunare) 
„Cum jucăm teatru11, er d 1 Dr. I. Blaga 
a cetit lucrarea sa „Ceva despre psycho- 
logia plăcerii estetice11.

Președintele închide apoi adunarea 
mulțumind bistrițenilor pentru dragostea 
cu care au fost primiți.

Sera la 8 a urmat balul, la care au 
participat un număr mare de domne, dom- 
nișore și domni.

Marți membrii comitetului și mai mulțl 
fruntași din Bistriță au făcut o escursiune 
la Năsăud. Li s’a făcut primire căldurosă. 
Sâra a fost o convenire la restaurantul 
„Rahova11, er MercurI comitetul s’a reîn
tors acasă.

Din Bucovina.
Execuțiunea deputatului Dr. Florea Lupu.

Dirigența partidelor române unite 
din Bucovina, publică în „Deștepta
rea*  din Cernăuți următorul comu
nicat:

Considerând atitudinea d-lui deputat 
Dr. Florea Lupu de la intrarea d-sale pe 
terenul afacerilor publice, în parlament și 
în publicitate, jignind simțul național și 
interesele poporului român din Bucovina;

cât și în special discursul d-sale la 
ultima adunare a învățătorilor din distric
tul Rădăuțului, în Iulie 1902;

considerând, că broșura apărută în 
Gernăuț, 1902, sub titlul: „Cătră poporul 
român țărănesc, apel dela învețătorime“, 
aptă a produce ură și înstrăinare între 
proprietatea mică, proprietatea mare, nu
mită boerime, și preoțime și a aduce tur- 
burare în sînul întregului popor român 
din Bucovina, nu numai, că este un coro
lar și o parafrasă a cuvântării, ținută de 
d-l Dr. Lupu în Rădăuț pentru apărarea 
și preamărirea d-sale, der chiar, conform 
declarării d-sale din n-rul 4009 al foiei 
„Bukovvinaer Rundschau11 — că domnia 
sa se identifică cu totul cu conținutul și 
cu tonul acestei broșuri — a aflat în pu
blic espresa d-sale aprobare;

considerând, că d-l Dr. Florea Lupu 
a fost declarat de partidul conservator 
român, pe al cărui program a candidat, 
de nedemn a mai fi membru al clubului 
deputaților români din camera imperială;

considerând, că este de datoria nos- 
tră a feri întrega populațiune română, 
precum în cașul present și învețătorimea, 

de a urma sfaturilor d-lui Dr. Florea Lupu 
carî ar fi numai periculose pentru Româ
nii din Bucovina;

considerând în fine, că atitudinea 
d-sale nu pote se aibă alt efect, decât 
discompunerea orî-cărei organisărî politice 
și naționale și prin urmare degradarea na
ționalismului român în Bucovina la un 
factor cu desăvîrșire negligiabil;

Dirigența partidelor române unite 
din Bucovina declară, că nu pfite, decât 
să-l privescă pe d-l Dr. Florea Lupu, în 
consequența atitudinii d-sale, ca pe un 
inimic al intereselor adeverate ale națiunii 
române, și-l va trata în viitor ca atare.

Aniversarea sergentului de la Vaslui.
Marți a trecută s’au împlinit două-fleclși 

cinci de ani de când armata română desfășu
rată înaintea Plevnei a primit botezul focului; 
două-decl și cinci de ani de când a re
purtat prima isbândă.

Sunt două-decl și cinci de ani de 
când regimentul XIII de dorobanți, ajutat 
de un batalion din al V-lea și o secție de 
baterie din al III-lea de artilerie, au cu
cerit primul redan din fața Griviței.

Marția trecută s’a împlinit un pătrar 
de vec de când Sergentul din Vaslui a 
devenit prototipul eroului național; er re
gimentul din care el a făcut parte, al 
XIII de dorobanți, a luat —- cel dintâiti 
dintre tote trupele ce erau în fața Plevnei 
— Marea Cruce a Stelei României.

Și tot Marția trecută fu aniversarea 
când de fapt M. S. Regele Carol a luat 
comanda trupei din fața Plevnei.

Și pentru ca isbânda să fie deplină, 
el adresă trupelor române următorul:

Ordin de di:
Oșteni,

A trecut anul de când lupta de peste 
Dunăre, între Turci și Creștini, pune în 
primejdie hotarele nostre.

Pentru a le apăra, țera a făcut apel 
la voi.

La glasul ei, v’ațl părăsit căminele, 
cu avântul omenilor cari au consciință, că 
de la devotamentul lor atârnă ființa Sta
tului Român.

Pe cât timp oștirile operau în depăr
tare și noi nu eram amenințați de cât de 
năvălirile unor cete de jefuitori, ne puteam 
ține numai de apărarea țărmurilor. Acum 
însă răsboiul se apropie de hotarele nostre 
și decă Turcii vor fi învingători, este în
vederat că ar năvăli cu toții asupra țărei, 
aducând cu dânșii măcelul, predarea și 
pustiirea.

In acestă posițiune, ca să scăpăm 
țâra de sălbătăciile năvălitorilor, este de 
datoria noștri a merge să-i combatem pe 
chiar tărîmul lor.

Ostași români, voi scițl cât de mult a 
suferit i atria vostră în timp de peste 200 
de ani, în care vi-se răpiseră mijlocele de 
a mai apăra bărbătesce, pe câmpurile de 
bătaie, drepturile ei.

AstăclI aveți ocasiunea de a arăta din 
nou vitejia vostră, și Europa întregi stă 
cu ochii țintiți spre voi.

’Nainte der cu inima românescă, și 
lumea să ne judece după faptele nostre.

rului nostru puturăm constata de
plina adeverire a victoriei, scriind:

„Luarea redutei celei mari „Grivița" 
și păstrarea acestei posițiunî tari, este a-se 
mulțumi mai cu semă eroismului admira
bil al bravilor oșteni români, cari despre- 
țuind mdrtea s’au repedit asupra formida
bilului fort de repețite-orî și urcând cu 
scările șanțurile inimicului, l’au respins din 
cuibul acela întărit.

Victoria dela Grivița a făcut să lu- 
cescă paloșul strămoșesc ărăși în vechia-i 
splendore. Tfită pressa europenă admiră as- 
t.ădi eroica atitudine a trupelor române în 
sângerosele lupte dela Plevna.

...Bucuria ce trebue se-o simțim asu
pra succeselor strălucite ale stindardului 
român, care primul a fost plântat pe șan
țurile inimice dela Grivița, se turbură as- 
tădî numai prin soirile, ce ne sosesc des
pre pierderile enorme, ce le-au suferit vi
tezele batalifine române11...

Tot în numerul de la 8 (20) 
Sept 1877 al „Gaz. Trans.u s’a pu

blicat următorul raport sosit de pe 
câmpul de resboiti:

Luarea redutei Grivița.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“ de pe câmpul 

de răsboiii).

Din apropierea Pleinei, 31 Aug. (12 Sept.'i a. c.

Dina de Sf. Alesandru (30 Aug.) fu 
destinată pentru atacul Plevnei.

Disposițiunea atacului fu următfirea: 
Divizia a 4-a română să atace fortul mare 
numit',„Grivița“, care’l avă în față; în ace
lași timp divizia a 3-a română să atace în 
flancul drept, er trei batalifine rusesc! să 
atace în flancul stâng al diviziei a 4-a.

La orele 3 din di colona de atac a 
diviziei a 4-a, formată din batalionul al 
2-lea de vânători, batalionul al 2-lea din 
al 5-lea regim, de linie, 1 batalion din al 
16-lea și un batalion din al 14-lea regi
ment de dorobanți — porni spre atac în 
tfită ordinea și tăcerea.

La orele 8'/2 vânătorii, cari erau des- 
fășurați în linie de tirailori, carî luaseră 
cu sine și tote uneltele trebuinciose pen

tru trecerea șanțului, precum: gablfine 
(coșuri de nuiele, cari se umplu cu pă
mânt și cu așa numite fașine — legături 
de nuiele seu crăcii fașine, scări ș. a. 
ajunseră pe cresta delului, cam la 3—400 
metri depărtare de fort.

De aci începu asaltul cu totă iuțela 
și fără de a trage focuri asupra fortului, 
de unde inimicul îi bătea cu foc de in
fanterie și cu șrapnele, într’un mod în
spăimântător. Colona, cu totă ploia de 
glonțe, înainta repede pănă la șanțul for
tului, de unde însă atât focul, cât și baio
netele inimicului o respinseră astfel, încât 
se retrase cu mari pierderi, der în regulă.

După o jumătate oră sosiră și Rușii 
(3 batalifine), cu cari dimpreună se reîn
cepu asaltul, care fu respins pentru a doua 
oră. Abia al treilea asalt, care se esecutâ 
cu o vigore ne mai pomenită, reuși într’un 
mod decisiv. Turcii fură respinși perdend 
4 tunuri, un stindard și multe arme. Ro
mânii rămaseră stăpâni pe fort pe la firele 
6’/2 sera.

Timpul în acesta di era urît, plfiie 

și ceță. Turcii respinși se retraseră într’un 
al doilea fort de la spatele lor, de unde 
împreună cu cei de acolo trăgeau tfită 
nfiptea asupra fortului ocupat de noi, 
încât era imposibil de a da întăriri și ar
tilerie trupelor din fort. Tfită nfiptea se 
petrecu într’o fuziladă (împușcături con
tinue), er dimineța la 4 ore Turcii proce
dară la atac asupra fortului, ce l’au pier
dut, și înaintând pănă la parapetul șan
țului respinseră trupele, în cea mai mare 
parte ruse, ce se aflau afară de fort.

Atacul Turcilor era de o vehemență 
estraordinară. Trupele din fort încă înce
pură să clatine și era p'aci să lase fortul 
în manile vrășmașului. In momentul acesta 
suprem tocmai ajunseră două batalifine și 
jumătate (1 batal, din regim, al 13-lea de 
dorobanți și 1 batal, din al 14-lea de do
robanți), care erau trimise ca trupe pros- 
pete să susțină fortul. Un Urra puternic 
făcu să se cutriere aerul. Dorobanții se 
aruncaseră ca leii asupra Turcilor și după 
o luptă înfricoșată, îi respinseră cu baio
neta.
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Reîncepem astădl luptele gloriose ale 
străbunilor, alăturea cu numărosele și bra
vele armate ale uneia din cele dintâiiî 
puteri din lume. Armata română, deși mică, 
șe va distinge, sunt sigur, prin bravura șt 
disciplina ei. Ea va reda astfel Bomâniei 
rangul ce a avut altă dată și care i-se cu
vine între națiunile europene.

Acesta este și credința Augustului 
împărat al tuturor Rușilor. De aceea, nu 
numai Românii vor lupta alături cu Rușii, 
pe același câmp și pentru același scop, 
dâr încă comanda superioră a ambelor 
armate despre Plevna îmi este încredin
țată mie.

Acâsta este o ondre, care se res
trânge asupra țării, asupra vostră.

Faceți der să fâlfâie din nou cu glo
rie drapelul românesc pe câmpul de bătaie, 
unde strămoșii au fost, secol! întregi, apă
rătorii legii și ai libertății.

’Nainte dar, ostași români, ’nainte cu 
bărbăție, și in curend vă veți întorce în 
familiile vostre, în țera vostră liberă prin 
voi înșivă, acoperițl de aplausele întregei 
națiuni.

Carol.

Veclnică onore primei isbânde pre- 
mergătore a eroismului armatei române 
dovedit în renumitul asalt de la Grivița.

Veclnică onore Sergentului legendar 
de la Vaslui și cu cei none ai lui!!SOIRILE D1LE1.

31 August v.

„Albina" institut de credit și de 
economii, Filiala în Brasov. Cetim în 
„Revista Economică": Domnul Nicolae 
Petra Petrescu, dirigentul actual al Filialei 
„Albina" din Brașov și tot-odată cel mai 
vechili funcționar al primului nostru ins
titut financiar, fiind trecut cu 1 Ianuarie 
1903 la cererea proprie în pensie, direc
țiunea „Albinei" în ședința sa dela 4 crt. 
a numit dirigent al Filialei din Brașov pe 
d-1 Dr. Nicolau Vecerdea, actualul secre
tar al institutului. Pentru serviciile prestate 
institutului „Albina" în curs de 30 de anî și 
mai bine, direcțiunea a esprimat d-lui N. 
P. Petrescu mulțămita și recunoscința sa. 
— Asociându-ne Ia aprețiarea favorabilă 
ce-o face conducerea institutului activi
tății vechiului, zelosului și consciențiosului 
seu funcționar, dăm espresiune tot-odată 
convingerei nostre, că d-1 P. Petrescu, 
care iese la pensie încă în deplină vigore 
și sănătate, nu se va retrage la odihnă, 
ci va continua a fi activ pe alte terenuri, 
spre folosul nostru obștesc.

Monumentul dela Mirislău. Mâne, 
Duminecă 14 Septemvrie n. se va face 
inaugurarea solemnă a monumentului de 
la Mirislău, ridicat la 1900 de societatea 
archeologică și istorică din comitatul Albei 
inferiore întru amintirea învingerii oștirilor 
lui Basta asupra lui Mihaiă Vităzul. Intr’u- 
nul din numerii din acest an ai „Gazetei" 
de Dumineca, am publicat descrierea aces
tui monument. Pietra comemorativă are 
forma unei prisme în patru fețe, înaltă de 
vr’o 3 metri, aședată pe partea dreptă a 
„văii Mirislăului" între drumul de țeră, ce 

duce de la Aiud spre Turda și între linia 
ferată.

Dar dedicat Regelui Carol. La 28 
Noemvrie anul acesta, împlinindu-se 25 de 
ani de la luarea gloriosă a Plevnei, ofi
țerii de infanterie din întrega țeră vor 
oferi M. S. Regelui Carol ca dar o statuetă 
de bronz, representând Dorobanțul, pe care 
o esecută tînărul sculptor Spăthe. Cu 
acăstă ocasiune, toți ofițerii de infanterie 
din întrega țeră vor oferi, în sala arsena
lului din capitală, un mare banchet in ono- 
rea M. S. Regelui, care va fi presidat de 
însu-și Majestatea Sa.

Aniversarea luărei Griviței. Vineri 
a. m. în diua aniversărei luărei. Griviței 
un Te-Deum a fost oficiat în Catedrala 
sfintei Metropolii, de cătră Metropolitul 
Primat la orele 10 dim. La acest Te-Deum 
au luat parte: generalul Brătianu, coman
dantul institutului geografic al armatei, 
general Arion, comandantul corpului al 
doilea de armată, generalul în reservă 
Hercht, colonelul Mavrocordat din partea 
palatului, colonelul Hiotu, colonelul Gheor
ghiu, comandantul regimentului 21 de in
fanterie, colonelul Popovic! din artilerie, 
majorul Staur Simionescu comandantul 
batalionului 7 de vânători, major Preto- 
rian comandantul jandarmilor călări, ma
jorul Balmez căpitanul Brezoianu, etc. etc. 
Din partea guvernului și autorităților ci
vile, fapt regretabil, nu se afla nici un re- 
presentant. In curtea Metropoliei "se afla 
o campanie din batalionul 7 de vânători, 
sub comanda d-lui căpitan Caracaș. După 
oficiarea serviciului divin, d-1 general Arion 
trecu în revistă compania de vânători.

Statorirea listei viriliștilor în Fă
găraș. Ni-se scrie din Făgăraș: Se fac 
atenți toți acei contribuenți români din 
comitatul Făgărașului, cari au drept a 
pretinde ca la compunerea listei viriliști
lor se li-se socotescă darea duplu, (art. de 
lege XXI din 1886 § 26), că pănă în 15 
Septemvrie a. c. se înainteze rugarea în 
scris cătră comisiunea verificătdre a co
mitatului, prin care să ceră a li-se socoti 
darea duplu, căci altcum dreptul nu li-se 
va lua în considerare. Asemenea, decă nu 
li-s’a luat totă darea în conspectul oficiu
lui de dare, să pretindă întregirea datelor. 
Are drept fie-care contribuent a-și socoti 
la darea sa și darea soției și a copiilor 
săi minoreni. Spre orientare înșir aci pe 
cei cu dare mai mare din conspectul ofi
cios și cari au dreptul a pretinde compu- 
tarea duplă.

1) Nicolau Garoiu, advocat, Zernești 
890 cordne 01 ban. 2) Ioan de Pușcariu, 
jude de Curie în pens în Brașov, 649 co
rdne 07 bani. 3) Dr. Iancu Mețian, pro
prietar, Zernești 590 cor. 64 bani. 4) Dr. 
Andreii! Micu, advocat în Făgăraș 353 cor. 
36 bani. 5) Dr. Șenchea, advocat Făgăraș 
318 cor. 44 bani. 6) Dr. Turcu, advocat 
Făgăraș 304 cor. 20 bani. 7) Dr. N. Mo- 
tocu, advocat Făgăraș 252 cor. 47 bani. 

8) Dr. N. Manoiu, advocat Brașov 243 cor. 
09 bani. 9) D. Chisereanu, preot Făgăraș 
208 cor. 84 bani. 10) Dr. Octavian Vasu 
adv. Făgăraș 194 cor. 30 bani. 11) lacob 
Zorea preot Vlădeni 185 cor 47 bani. 12) 
Enescu George, Moeciul-inf. 171 cor. 44 
bani. 13) Serbau Necolae, preot Voila 
165 cor. 53 bani. 14) Ioan Dan, preot Zer
nești 144 cor. 70 bani. 15) Ioan Pop, preot 
Sâmbăta-superidră 136 cor. 24 bani. 16) 
Iosif Pușcariu, advocat Brașov 122 cor. 
74 bani. 17) Ilariu Plotogea, preot Toha- 
nul-nou 117 cor. 32 bani. 18) Solomon 
Făgărășan, preot Draguș 114 cor. 16 bani. 
19) Moise Micu, preot Poiana-Mărului 107 
cor. 02 bani. 20) Neculae Stanciu, inginer 
Viștea-de-jos 105 cor. 72 bani.

Toți ceilalți (dintre cei îndreptățiți) 
au dare mai puțină de 100 cordne. Pen
tru a fi virilist se va cere o dare de peste 
200 cordne.

Insciințările se pot adresa comisiunei 
verificătdre comitatense seu și oficiului de 
vice-comite. — Lista viriliștilor români o 
voiu comunica la timpul său. — Censor.

Procesul „Cărții de aur". Eri i-s’a 
înmânat d-lui T. V. Păcățian actul de 
acusă în procesul, ce i-s’a intentat pentru 
„Cartea de aur" vol. I. In terminul legal 
de opt dile, d-1 Păcățian își va înainta es- 
cepțiile asupra cărora va ave să se pro
nunțe tribunalul reg. din Clușiu.

Alegere de învețătore. Din Podanul 
vfchiă ni-se scrie, că în 8 Septemvrie n. 
s’a făcut acolo alegerea pentru ocuparea 
postului de învățâtore la școla comunală. 
Dintre opt concurente a fost alăsă cu 
unanimitate d-na Rosa Manoilă n. Țințar, 
soția d-lui cooperator Gregoriu Manoilă.

Eposițiile industriale din Sibiiu, 
Comitetul arangiator al esposiții-or indus
triale compus din comitetele Reuniunei 
agricole și al celei a sodalilor noștri, a ți
nut sub presidiul profesorului seminarial 
Demetriu Comșa, — prima ședință. Din 
hotărîrile mai de căpetenie, și pănă la pu
blicarea unui comunicat oficial, anticipăm 
următorele: După constituirea biuroului, 
s’a hotărît ca deschiderea esposiției se se 
facă Duminecă în 19 Octomvrie n., er în
chiderea opt dile mai târdiu, Duminecă în 
24 Octomvrie st. n. c. In legătură cu es- 
posițiile, între altele se proiecteză aran- 
giarea unui concert în stil mai mare și 
conținând puncte esclusiv poporale cu con
cursul „Reun. române de musică din Si
biiu", a „Reun. sodalilor români din Si
biiu", a unui cor al elevilor din semina- 
riul „Andreian", al „Reuniunei meseriași
lor și comercianților români din Sebeș 
„Andreiana" și eventual cu al unui cor 
de țărani din Ocna-Sibiiului. Pentru diua 
încheierii esposiției de asemenea sunt pro
iectate unele serbări mai mari. Probabil 
se va representa piesa teatrală „Ruga de 
la Chiseteu" de Iosif Vulcan și se va de
clama o „Odă ocasională", datorită profe
sorului Andreiu Bârseanu din Brașov.

Obiectele pentru esposiție să se trimită 
cel mult pănă în ,'14 Octomvrie n., adecă 
5 dile înainte de deschidere.

Fidanțare. D-șora Elena Pișcă s’a 
fidanțat cu d-1 loan Balca absolvent de 
teologie, Bran.

Contele Tolstoi, marele scriitor ru
sesc, care a scăpat din grena sa bolă și 
s’a reînsănătoșat, a reluat de mai multe 
săptămâni activitatea sa literară. Ilustrul 
scriitor este acum ocupat să revadă ma
nuscriptul unei noue cărți, arătând viața 
sa militară în Caucas, cătră 1850, în aju
nul marei răsvrătiri de la Schamyl. Car
tea va apăre probabil înainte de sfârșitul 
anului. Tolstoi a împlinit Mercur! 50 de 
ani de când a început să facă literatură 
și împlinesce acum al al 74-lea an al 
vârstei sale. Tote societățile literare și 
științifice l’au felicitat prin telegraf. Dia- 
rul „Novoje Wremja" îi consacră un ar
ticol călduros.

Dela universitatea din Clușiu. Ni
se scrie din Clușiii: Tînărul student Emil 
Hățeganu a depus la universitatea din 
Clușiu, Joi în 11 Septemvrie, ultimul esa- 
men de doctorat în drept cu distincțiune. 
Bravul și zelosul tînăr a depus tote esa- 
menele fundamentale și tdte trei riguro- 
sele pentru doctorat cu distincțiune una
nimă. Asemenea a făcut și esamenul de 
maturitate la Blașifl cu eminență. Deci ni
mic nu-i lipsesce, de-a fi promovat „sub 
auspiciisu, decât puțină bunăvoință din 
partea profesorilor universității, cari, cred, 
că deși e Român, îl vor recomanda înain
tea forurilor mai înalte de a fi promo
vat „sub auspiciis". Putem felicita pa ta
tăl amintitului student, pe protopopnl 
Cojocnei loan Hățeganu, cel ce cu atâ
tea jertfe își cresce și pe ceilalți fii, cari 
și ei sunt toți studenți eminenți.

Târgul de vite, ce era să se țină 
Miercuri și Joi în Sibiiu, a fost oprit din 
causă că s’a constatat boia de gură și de 
unghii între vitele cornute din Mohu. Pănă 
la alte disposițiunl sunt oprite și târgurile 
de săptămână.

Cununie. In 31 August s’a celebrat 
în biserica gr. cat. din Căuaș cununia d-lui 
Vasilie Bran, proprietar în Țeghe, cu 
Maridra Filip din Căuaș.

Rectificare. In nr. trecut de Dumi
necă am publicat în rubrica „Soirile dilei" 
o notită privitore la petrecerea din Uidra- 
de-Mur6ș. Se dicea între altele, că sala în 
care s’a ținut petrecerea, a fost scump plă
tită. Corespondentul nostru ne rogă să 
rectificăm acâsta în sensul, că „sala a fost 
scump plătită" ce i drept, însă nu cu bani, 
ci prin aceea, că li-s’a făcut celor câțl-va 
străini hatârul, de a juca un „clardaș".

Bietul muncitor! „On. Redacțiune! 
Mai dilele acestea mi-s’a dat ocasiune a 
ceti în prețuita ndstră „Gaz. Trans." soi
rea despre cașul întâmplat cu bietul Să- 
lăgian. Etă că s’a ivit și la noi un lucru

Reduta său fortul rămase erășî în po
sesiunea ndstră. L’am plătit destul de 
scump. Perderile nostre în soldați și ofi
țeri sunt forte mari. Ca să vă puteți face 
o ideă despre perderile suferite, vă spun 
aci perderile batalionului al 2-lea de vâ
nători, care dintre tote a suferit mai mult. 
Ele după cum s’a constatat până acum 
sunt: 350 răniți și morți din 700 de dmeni.

Divizia ndstră a 4-a este am pute 
cjice, mai decimată — der obiectivul ata
cului ei, fortul, îl are cel puțin în posesiune, 
ceea ce este un avantagiu din cele mai 
însemnate pentru luarea celorlalte întăriri 
ale Plevnei.

Să ne întdrcem Ia divizia a 3-a. Acesta 
avu asemenea mari pierderi, der nu suc
cesul diviziei a 4-a, căci fiind respinsă, nu 
mai putu a se pune în stare de a reataca 
în diua aceea. Astădl la 31 August v. 
Rușii (corpul de armată al 4-lea) atacară 
Plevna din spre șoseua Lovcei la sud. In 
ora ce vă scriu canonada durdză. Resulta- 
tul ne e necunoscut.

Acum ne adunăm și ne recoraplectăm 

forțele, așteptând alt ordin. Dumnedeu 
cu noi și cu causa ndstră !

*
* *

Reanrintindu-ne astfel momen
tele sublime de bucurie de acum un 
pătrar de secol, bucurie pentru 
reînvierea gloriei străbune, nu putem 
se completăm mai bine datele de 
mai sus, decât reproducând scrisorea, 
pe care Domnitorul Carol I, coman
dantul suprem al oștilor ruso-române 
înaintea Plevnei, a adresat’o Măriei 
Sale Domnei tocmai în sera bătăliei 
dela Grivița:

„Avem înaintea ndstră, — scria M. 
S. Domnitorul cătră M. S. Ddmna — un 
adeverat Sebastopol, care ne va costa încă 
mii de vieți omenesci până se va lua. Din 
primele dile, după ce ne-am convins de 
situațiune și am recunoscut tdte posițiunile, 
am declarat, că Plevna nu pote fi luată 
fără un asediu în regulă și cu masse mari 
de trupe. Nu voiau se me credă la început, 
der acum au ajuns la aceeași convingere, 
și generalul Totleben a fost chemat aici.

„Singurul lucru ce am putut obține 
atunci, a fost o amânare de cinci tjile, în 
care lucrările de pământ ale Turcilor au 
fost bombardate cu 256 tunuri.

„Acesta încă a fost mai de nici un 
folos. împăratul, Marele duce și cu mine 
ne aflăm dilnic pe o colină înaintea Plev
nei, pentru a observa efectul focului ar
tileriei.

„In <jiua de 27 August regimentul 13 
de Dorobanți, sprijinit de artilerie, a ese- 
cutat o recunoscere ofensivă și a respins 
pe Turci din posițiunile lor întărite. Re
gimentul s’a purtat în acestă înprejurare 
așa de strălucit, încât Împăratul a conferit 
câte 2 cruci Sf. Gheorghe fie-cărei compa
nii. Eu am împodobit drapelul cu cordo
nul ordinului român.

„Artileria, care puse tunurile sale în 
posițiune sub un foc omorîtor, s’a distins 
asemenea; o baterie a primit patru cruci 
Sf. Gheorghe.

„Diua de 30 August, onomastica îm
păratului, fusese destinată pentru atacul 
general.

„Vremea era miserabilă, o ceță așa 
de desă, încât nu se putea vedâ la doi 
pași depărtare. Eu părăsii cuartierul în dori 
de <jiuă, pentru a mă înțelege încă cu 
comandanții de corpuri, asupra disposițiu- 
nilor ce subscrisesem sera în ajun. împă
ratul sosi la 11 dre; un Te-deum fii ce
lebrat în mijlocul unei canonade violente. 
Serbarea era mișcătdre și înfrumsețată 
prin cântece magnifice. Ingenunchiarăm cu 
toții și ne rugarăm pentru victorie. împă
ratul plângea.

„După ce serviciul divin se termină, 
ne îmbrățișarăm. Se dejuna pe Ioc, bem 
în sănătatea împăratului, care beii în urmă 
pentru armata română adăogând, că ea 
a făcut proba focului în mod strălucit. 
Răspunseiu printr’un toast, pentru brava 
armată rusă.

„La orele 2 încălecaiu, spre a mă 
duce la punctul unde trebuia se mă gă- 
sdscă raportele.

„La orele 3 începem atacul din tdte 
părțile. Urmăresc cu bătăi de tinimă tote 
mișcările. Puteam se văd totul. Focul era
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nemai pomenit în felul seu. Muncitorul 
(cosac) Neculae Arsu din comuna Ghim- 
bav (c. Brașov), a luat nisce jugere de lu- 
țernă (după cum se vorbesce) spre a-le 
cosi în tovărășie cu alțî doi soți ai sfii, 
de la economul sas Iohann Daniel jun. 
din Brașovul-vechitî str. de mijloc. Omenii 
după-ce șî-au isprăvit lucrul, au plecat la 
stăpân, ca să-și ia paralele tocmite. Eco
nomul sas însă nevoind a-le da suma în- 
tregă, ci a-le detrage o părticică din ea, 
muncitorii n’au vrut se ia nicîo para cu lipsă; 
și făcând gălăgie, unul dintre muncitori a 
recurs la oficiul polițienesc din localitate, 
spre a-i împăca. Pănă sfi sosescă aceștia 
la locul cu pricina, economul sas a sărit 
asupra celui care făcuse arvuna și l’a cio
măgit și l’a călcat în piciore ca pe un ani
mal, așa că bietul muncitor român a ră
mas ca mort pe loc, pierdendu-și simțirile. 
De aici a fost dus la spitalul civil, unde 
— după cum se spune — puțină speranță 
de însănfitoșare, ca să-și mai potă câștiga 
bietul om, pânea de tote dilele. Ar fi lu
cru cuminte, decă astfel de stăpâni ar fi 
ocoliți din partea muncitorilor români.— R.u

Adunare de controla. Magistratul 
orășenesc face cunoscut, că adunarea de 
controlă a honvedimei, din acest an, se va 
ține în (jilele de 1, 2, și 3 Octomvrie la 9 
dre a. m. în casarma honvedilor. Sunt 
obligați a-se presenta honvedii, cari se află 
aici (în Brașov), fără considerare, decă sunt 
stabiliți ori nu în acest oraș ori la despăr
țământul de honvedi căruia aparțin. Vor 
fi obligați a-se presenta și acei honvedi, 
cari aparțin honvedimei din cealaltă parte 
a monarchiei, cari de la 1 Oct. 1901 și 
pănă inclusiv la finea lui Septemvrie n’au 
fost înrolați nici pentru serviciul activ, 
nici pentru deprinderea de arme. In fine 
au a-se presenta toți aceia, cari în anul 
1891 au fost asentați pentru armata per
manentă și cu finea anului 1901 au fost 
trecuți la honvecjime. Honvedii cu domi
ciliul în Scheiu se vor presenta la 1 Oct., 
cei din Brașovid-vechiu "și Stupini la 2 
Oct., cei din Cetate, Blumena, Timișul-de- 
jos și de sus, Derste, Predeal și cei de la 
fabrica de zahăr la 3 Oct. Pentru hon
vedii, cari din motive legale au lipsit de 
la adunarea de controlă, se va ține în 20 
Noemvrie în localul arătat'mai sus o con
trolă suplementară.

Din Africa de sud. După o carte 
albastră publicată rjilele trecute la Londra, 
numărul trupelor trimise în sudul Africei 
de la 1 August 1899 pănă la 31 Maiti 
1902, împreună cu garnisonele de la 1 
August 1899, a fost de 448,435 omeni. 
Din acfistă cifră 337.219 au fost trimiși 
din insulele britanice; 18,534 din India en- 
glesă; 30.328 din colonii și din Canada, 
52.414 din sudul Africei. In aceste cifre 
nu se cuprind eclerorii, ștafetele și con
ducătorii de convoiurî, de rasă indigenă. 
Pierderile au fost de 5774 uciși, 22 de mii

829 răniți și 16,168 morțl în urma rănilor 
și a diferitelor bole.

Rescolă țerănescă, în Italia. Un 
număr de 400 greviști muncitori agricoli 
din comuna Oondela (provincia Foggia) au 
ocupat tote barierele satului, voind să îm
piedece pe ceilalți muncitori, cari nu s’au 
asociat la grevă, de a continua munca. 
Gendarmeria și armata trebuind să inter- 
vie, au fost primite cu pietri. Mai mulțl 
soldați au fost răniți. Trupa a ripostat, 
trăgând focuri în greviști. Sunt 7 uciși și 
10 răniți.

Erupțiunî vulcanice. Erupțiunile vul
canului Pelee din Martinica continuă. în
tinderea noului desastru nu se pote cu- 
nosoe esact, de ore-ce comunicațiunile cu 
insula sunt întrerupte. — Din Saint-Si-bas- 
lien ('Spania) se semnaleză sensibile cutre
mure de pământ în regiunea Pirineilor din 
apropierea acestei localități. — Vesuvul și, 
Strombol>, doi vulcani stinși din Italia, după 
cum se telegrafeză din Roma, au reintrat 
în activitate, aruncând lavă topită și ce
nușă. — O telegramă din NewYork anunță 
erupțiunea craterelor vulcanice din șirul 
munților AnzI.—Insulele Bermude, după o 
telegramă din Londra, au dispărut sub va
luri, în urma unui puternic cutremur de 
pământ. — Vulcanul Soafriere din insula 
San-Vincenzo e din nou în erupțiune. Nu 
se cunosce numărul victimelor.

Concert. Musica orășenescă va da 
mâne Duminecă 14 Sept. n. un concert 
în sala de la hotel „Europa" cu program 
variat. Se va cânta și o piesă românescă. 
începutul la 8 dre sera. Intrarea 60 bani

Toți medicii consideră „Apa amară 
Francisc Iosif“ ca unicul mijloc purgativ 
salin, care luat în dose mici are efect si
gur, disolubil și durabil. Premiată la 10 
esposiții universale cu medalia de aur. Se 
capătă pretutindeni.

In Villa Kertsch etagiul al doilea, 
constătător din 4 odăi, bucătărie, cămară 
etc., dela 1 Octomvrie de închiriat.

Dela „Asociațiune“.
Oravița, 13 Septemvrie n. Comi

tetul central al Asociațiunei și dele
gații despărțemintelor au sosit acjî 
aici la 11 ore a. m. în frunte cu 
președintele Dr. Ales. Mocsonyi și au 
fost primiți de un numer mare de 
public cu ovațiunl entusiastice. Os- 
pețl au sosit pănă acuma puțini.

Ordine înțelepte.
Sunt forte rare cașurile când 

putem să înregistrăm ordine date 
de organe oficiale mirene cu privire 
la respectarea religinnei și la in- 
demnarea spre religiositate. Un ast
fel de ordin a dat cjilele trecute 
vice-șpanul comitatului Cianad, prin 
care ordonă oficiilor de sub juris-

dicțiunea sa (pretuii, notariate, etc) 
se nu mai pună termine de pertractări 
pe <fyle de Dumineci și sărbători, căci 
în aceste cțile creștinii trebue se 
mergă la biserică, spre a-șl face da- 
torințele religiose. — Al doilea or
din l’a dat comandantul de gen- 
darml din Szentes Hunyetz Kâroly. 
Estragem următorele din acest or
din :

. ..Dâcă ore cine trebue să fie reli
gios, apoi în prima linie soldațil și gendar- 
mii trebue se fie-, ei îșl fac serviciul între 
mii de primejdii, cari au deosebită trebu
ință de ajutorul lui Dumnedeu. Despre 
Sfântul Ștefan, primul nostru rege ungar, 
a însemnat istoria, că odată un răufăcător 
s’a fost ascuns sub patul regelui, cu scop 
ca peste nopte să-1 ucidă. Regele a ador
mit, ăr răufăcătorul se pregătia să-și înde- 
plinescă fapta. Gând a ridicat însă cuțitul 
să-l împlânte în pieptul regelui, acesta în 
vis a rostit următorele cuvinte: „Când 
Dumnedeu e cu noi, cine pote fi contra 
nostră!" Ucigașul s’a îngrozit așa de tare 
audind cuvintele acestea, că a scăpat din 
mână cuțitul și cădând în genunchi înain
tea regelui, care se trezise, i-a mărturisit 
cu pocăință grozăvenia ce era s’o facă.

Oh! de ar ave în vedere acest prin
cipiu și gendarmii mei, cari — c]ău — des
tui dușmani au, și de și-ar pune încrede
rea în Dumnedeu și de s’ar ruga lui 1 Du
rere însă, că la o parte a feciorilor sunt 
mai bine desvoltate înjurăturile și blasfe- 
marea lui Dumnedeu, de cât rugăciunea. 
O vedem acesta la sub-oficerii trupelor, 
cari amăsurat facultății de judecată morală 
a lor, forte slabă, văd chiar „sciință" în 
acestă prostie a lor.

Der Dumnedeu, deși nu bate cu bâta, 
totuși bate amar pe astfel de blastemătorl 
ai numelui Său.

De aceea rugați-vă une-orl! Rugăciu
nea să fie aceea ce nobilitâză și ușureză 
ocupațiunile nostre, căci prin ea ne ocu
păm cu cel mai demn obiect al gândirii, de 
ore-ce în cursul rugăciunii inima nostră se 
împreună cu Dumnedeu cel infinit de bun 
și ca păcătoșii slabi și neputincioși implo
răm îndurare de la Dumnedeu, care a dis: 
„Nu void întorce fața mea de cătră cel ce 
vine la mine1*.

Religia ne învață, că e mare păcat 
dâcă cine-va, fără nici o causă binecuvân
tată, nu merge la biserică în Dumineci și 
sărbători.

De aceea doresc, ca în Dumineci și 
sărbători personalul, ce nu e în serviciu, să 
mărgă la biserică și acolo să petrâcă timpul 
în mod vrednic, meditând despre Dumne4©u 
și rugându-se. Eu cred, că Dumnecjeu va 
ajuta gendarmilor mei.

Am cuvent și cătră sub-oficerl: să 
premergă cu esemplu bun, și decă mă vor 
înțelege, atunci intențiunea mea, respective 
scopul meu a ajuns în pământ roditor și 
binecuvântarea lui Dumnezeu va fi cu noi.

Invețămentul primar în România, 
(învățământul practic agricol. — Predarea istoriei 

naționale. — îmbrăcămintea învățătbrelor,'.

D-l Sp. Haret, ministrul cultelor 
și instrucțiunei publice, a adresat ur- 
mătorea circulară revisorilor școlari 
din țeră:

Domnule Revisor!
Anul școlar 1901 — 1902 se va număra 

printre cei mai însemnați în istoria învă
țământului nostru primar, pe de-o parte 
pentru-că într’însul s’a pus început temei
nic nouei îndrumări a acestui învățământ, 
er pe de alta, pentru-că corpul didactic 
primar a dovedit, că înțelege și este des
toinic să împlinfiscă rolul său în acestă în
semnată operă.

Este adevărat, că lucrarea va fi vastă 
și grea; der nici un sacrificiu nu va fi prea 
mare pentru a o duce la bun capăt, pen
tru-că însu-șl viitorul țărei atârnă de 
densa.

De alt-fel trebue să fie bine înțeles, 
că ministerul însu-șl nu voesce să impună 
institutorilor și învățătorilor sarcini mai 
presus de puterile lor. Acâsta ar fi în 
prima linie contra chiar a interesului în- 
treprinderei sale. Noi ne mulțumim, ca fie
care să răspundă măcar la una din chemă' 
rile nâstre, cerem ca fiecare să facă ceva, 
cât pote și cum pote; der să facă bine. 
Decă spre esemplu, un învățător a reușit 
să fondeze o bancă populară și să o facă 
să prospereze, el deja a răspuns dorințelor 
nostre, căci s’a făcut util consătenilor săi 
și în afară de școlă. Altul va pute face 
alt-ceva. Trebue însă ca fie-care să ia parte 
în limita puterilor sale în lupta întreprinsă 
pentru ridicarea sătânului, pentru îndruma
rea practică a învățământului primar, pen
tru instruirea claselor de jos ale poporului. 
Lucrând cu zel în direcția acesta, institu
torii și învățătorii nu numai îșl vor crea 
drepturi la recunoscința țărei, der îșl vor 
ridica propriul lor prestigiu: căci nimic nu 
înalță pe om mai mult, decât serviciile pe 
cari le face.

Chiar greutățile, nedespărțite de-o în
treprindere ca a nostră, pot fi dese ori în
lăturate prin pricepere și îndemânare.

Așa mulțl învățători au obiectat, că 
nu pot face cu destul succes învățământul 
practic agricol, pentru-că nu au unelte, 
vite, semințe etc. Casa școlelor s’a sfiit să 
facă față, pe cât se pote, acestor nevoi; 
dei- este evident, că ea nu va pută nici
odată împlini tote trebuințele. învățătorii 
înși șl trebue să găsescă mijlocul de a eși 
din dificultate, fie-care după împrejurările 
pe cari le are la îndemână. Să nu uite, că 
o gospodărie este ceva care produce venit, 
așa că acopere ea însă-șl cheltuiala ce s’a 
făcut pentru înjghebarea ei.

Să facă și el ceea-ce face orl-ce să- 
ten tînăr, care îșl începe așezarea casei. Și 
mai cu semă, că un învățător dispune de-o 
înlesnire pe care simplul sătean nu o are:

îngrozitor pe tdtă linia, un bubuit de tu
nuri și o pârăelă de împușcături absolut 
asurcjitore; trei magazii de pulbere sbu- 
rară în aer. Colonele ndstre se aruncară 
din t<5te părțile, der fură cosite de glon- 
țele inimicului. Câmpul de bătae fu aco
perit cu mii din bravii noștrii; Turcii res
pinseră atacurile nostre în mai multe rân
duri și cel din urmă nu reuși, decât cătră 
ndpte. Dfir perderile nu erau în raport cu 
slabul resultat, căci nu am reușit, decât 
a lua reduta înaintată, care p<5te ușor a 
ne fi luată din nou, de orece este dominată 
de o linie forte tare fortificată. Diua de 
eri, care nu e o victorie, ci numai un suc
ces militar, ne costă cel puțin 14000 de 
omeni, din cari peste 2000 omeni și 50 oft- 
țeei din partea Românilor; numărul exact 
nu se pdte încă fixa. Der ambele armate 
s’au bătut eroic. Sera visitaifi ambulanțele 
române, cari presintau un spectacol sfâ
șietor.

„După 6 ore mfi găseam lângă împă
rat, căruia nu-i puteam să-î aduc decât

triste noutăți; el era adânc mișcat. De
odată veni scirea, că cavaleria turcescă 
forțase liniile nostre. împăratul fu rugat 
cu stăruință de a se întdrce la cartierul 
său.

„Marele duce și eu petrecurăm totă: 
noptea înaintea Plevnei, în haine ude și1 
sub o ploe neîntreruptă. Se aprinse’ u'h' 
mare foc, la care ne uscarăm, se aduse 
un batalion, pentru siguranța nostră per
sonală. Ndptea fu furtundsă, situațiunea 
nostră displăcută și agoniosă. Mii de ca
davre acopereau câmpul de bătae și tdtă 
noptea ambulanțele lucrară.

„Focul bateriilor inamice ținu până 
la diuă, devenind din ce în ce mai slab ; 
Turcii încercară în mai multe rânduri să 
reia reduta.

„Am răpit un drapel turc,pe care ți’l 
trimit-, voiii trimite asemenea la Bucuresci 
în curînd tunurile cucerite. Batalionul 2 de 
venători din Ploești s'a bătut strălucit- 

1 împăratul și eu am decorat mai mulțl dmeni, 
1 am dat asemenea decorațiuni mai multor

oficerî și soldați ruși, pe cari le vor purta 
cu permisiunea împăratului. Rusia prin ur
mare a recunoscut ordinul nostru.1*

Unul dintre militarii români 
preșențl la luptă, oficei’ de Stat ma
jor, descrie într’un stil prescurtat, — 
așa cum a putut face, în acele mo
mente teribile, — următorele scene 
petrecute la marele cuartire generale:

După bătălie M. S. Domnitorul se 
duce însoțit de marele duce Nicolae la 
împăratul și-i presintă marea cruce a or
dinului național Steaua României, împo
dobite cu spade, pe care Alexandru 11 
îl primesce forte emoționat și la rândul 
său atârna cu mâna sa la gâtul M. S. 
Domnitorul nostru crucea Sf. Gheorghe.

Bombardările nu înceteză, Grivița 
Nr. 2 este aprdpe și fdrte periculdsă pen
tru armatele creștine.

Domnitorul visiteză bateriile, pănă 
sub focurile inamice și pregătesce asaltul

pentru a doua di, spre a se lua și Grivita 
Nr. 2.

El nu uită să mulțumescă sraeilor 
săi, cari au luptat 'și le adreseză urmă- 
torele ordine de di:

OsZa.pi,
In bătălia de la 30 August, ca și 

în luptele cari au precedat și urmat acesta 
memorabilă di, voi ați dovedit, că virtuțile 
străbune n’au perit din rendul oștenilor 
români. Sub focul cel mai viu al inami
cului, ați înfruntat mortea cu bărbăție, ați 
luat o redută, un drapel și trei tunuri. 
Țera ve va, fi recunoscătore de devotamentul 
și de abnegațiunea vostră, er Eu, ca Dom
nul și comandantul vostru, simt mândru 
de voi și ve mulțumesc. De și am avut 
simțitore perderi, de și deplâng împreună 
cu voi bravii camaradi, căduți pe câmpul 
de onore, cler sângele vărsat nu va fi în 
zadar; dintr’ensul vor rodi mărirea, și in
dependența patriei.

Dat în domnescul Nostru Cuartier ge- 
1 nera,l al armatei de Occident.

Carol.

APA AMARA „F HAIT CISC I0SIF“ Singurul mijloc purgativ ușor de luat. Se capătă pretutindeni.
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învățătorul este cel puțin asigurat de tra
iul dilnic, în multe părți el are și pămân
tul în condiții avantagiose ceea-ce sătânul 
nu are. Pe urmă băncile populare formâză 
adl o resursă puternică, care pănă mai 
anul trecut lipsia.

Unii au găsit și alte mijloce pentru 
a ocoli greutățile.

Ast-fel un harnic și priceput învăță
tor din județul Buzău a organisat o tovă
rășie cu școlarii săi și cu părinții lor, pen
tru cultivarea pământului școlii. La bene
ficii iau parte cu toții; dâr cultura se face 
după regule raționale, sub conducerea în
vățătorului, așa că se folosesc de învăță
mântul practic nu numai copiii, ci și pă
rinții lor; er beneficiul bănesc se împarte 
între toți, potrivit disposițiilor minis
teriale.

Sistemul acesta va pute fi întrebuin
țat peste tot.

Direcțiunea practică, pe care voim să 
g imprimăm învățământului primar, nu ne 
face să perdem din vedere și alte lucruri 
importante.

Ne mulțumim în acestă circulară să 
ne ocupăm numai de două din ele.

Cel dintâiU este învățământul istoriei.
Pre adese-orl am observat, că acest 

învățământ este redus la un simplu eser- 
■cițiu de memorie. Cu acesta se altereză cu 
totul scopul și caracterul acestui însemnat 
învățământ. Studiul istoriei trebue să fie 
un mijloc de a infiltra în sufletul copiilor 
•consciința națională; de a-i face să înțe- 
lâgă rostul chemării în lume a poporului 
din care fac parte; de a-le insufla încre
dere într’însul, iubire de țâră și dorința 
■de a-se devota pentru dânsa. Istoria trebue 
să le arate suferințele trecute ale poporu
lui român, venite tote din neunirea din 
uăuntru seu din vrăjmășia celor din afară; 
•ea trebue să-i facă să înțelegă deosebirea 
dintre adl și ieri, virtutea și înțelepciunea 
■națiunei, care a sciut să se înalțe acolo 
«unde este, numai prin înțelepciunea și vi
tejia ei și a conducătorilor ei.

Ast-fel privit, studiul istoriei nu mai 
este numai un esercițiu obositor și inutil, 
ei devine unul din cele mai puternice mij- 
loce educative.

A doua observație, ce avem de făcut, 
este asupra unor rele esemple pe cari mai 
.ales unele învățătore dau sătenilor, prin 
îmbrăcămintea lor. Deprinderile lucsdse, 
gătelile costisitore nu se potrivesc nici cu 
mijlocele, der nici mai cu semă cu rolul pe 
■care trebue se-1 joce învățătorea în sat. 
Invățătorea are datoria de a servi de mo
del în tote; și luxul nu e un lucru pe 
-care trebue să-l dăm de model sătenilor 
-noștri.

Esemplul învățătorelor este de vină, 
<eă sătencele îșl părăsesc costumul lor tra
dițional, pentru a lua costumul orașelor. 
Acesta este un rău nu numai din punotul 
•de vedere estetic și al conservării deprin
derilor naționale, der și din punctul de

Ostași,

In diua de 30 August, virtutea vostră 
a încununat cu victorie stegurile române. 
Regimentul 14 de Dorobanți și batalionul 
2 Venători, împreună cu trei batalione din 
gloriosa armată imperială rusă, au luat 
din manile inimicului reduta, ce el apera 
cu atâta înverșunare, și un drapel și trei 
.tunuri au fost cucerite de trupele nostre.

Aceste trofee, Eu ordon a se trimite 
în Capitala țerei și a se păstra acolo ca 
o vecinică dovadă a vitejiei armatei româ
nesc! Drapelul se va aședa cle-ocamdată 
'■în Arsenal, pănă se va hotărî definitiv 
load unde are se se păstreze.

Eră tunurile luate de la vrăjmaș, 
»doue se vor aședa de ambele părți ale 
statuei lui Mihaiu-Vit^zul. Umbra măreță 
a gloriosului Domn va vede astfel, că oș
tenii români au remas pănă ustăcli fii ai 

•eroilor de la Călugărenl.
Cel de al treilea tun se va așefia 

înaintea marelui corp de gardă de la Pa
latul Domnesc, pentru a fi pururea pentru 

brava nostră armată un glorios exemplu 
,de imitat.

vedere igienic și economic. îmbrăcămintea 
cumpărată la oraș este mai urîtă, mai ne- 
sănătosă, mai prostă și mai scumpă, decât 
aceea făcută în casa țăranului...

Catastrofa din Caucas.
piarul „Tiflis Nervs“ publică următo- 

rea descriere a teribilei catastrofe întâm
plată acum câte-va cWe, în Caucas, prin 
prăbușirea unui ghețar de pe muntele 
Kasbek și care a pricinuit mortea a peste 
700 persone :

Catastrofa se datoresce unei vaste 
prăbușiri de teren, care s’a produs — după 
cât se crede — în urma unui cutremur de 
pământ.

Pagubele sunt mari și se crede, că 
perderile totale, în case și vite, se urcă la 
40 milione de ruble.

Pe costa nordică a muntelui Kasbek 
se află, într’o vale întinsă, stația termală 
Tmenkan, cercetată mai ales de bolnavii 
atinși de gută.

Isvorele calde, cari alimenteză aceste 
băi, țîșnesc dintr’un ghețar aședat în ve
cinătate.

In cjina catastrofei, la cesurile 5 di- 
minâța, acest ghețar începu se se aplece și 
pietri și sloiuri de ghâță eșiau dintr’o cră
pătură, ce se formase.

La orele 7 s’a observat, că apa isvo- 
relor, de obiceid fârte limpede, luă o co- 
lore sură.

Scăldătorii de ambele sexe, în număr 
de mai multe sute, nu se îngrijară de acest 
lucru și urmară baia.

La orele 8, un sgomot asurditor și 
sămănând cu tunetul, umplu valea și în 
același timp se audi un bubuit subteran.

Rîulețul luâ imediat dimensiunile unui 
puternic torent, cărând enorme sloiuri de 
ghâță și blocuri de stâncă.

Scăldătorii căutară atunci să fugă, 
dâr era prea târdiu.

Costa de nord a muntelui cu gheța
rul începu să înainteze cu o iuțâlă enormă, 
nimicind totul în trecerea sa.

Valea lungă de 20 kilometri și largă 
de 1 km. fu cu totul pustiită.

Pătura de stânci, de gheță și pă
mânt, care umplu valea, ave o înălțime de 
300 metri.

Numai 4 scăldătorl au scăpat ca prin 
minune de la morte, și.acestă descriere a 
fost făcută de cătră unul din tr’inșii.

El adaogă, că a văcjut omeni și ani
male tîrîțl de uraganul, care însoția catas
trofa, la o înălțime considerabilă și apoi as- 
vîrlițl cu violență de stânci.

Mai multe domne au fost d’asemenea 
ridicate în spațiu și cadavrele lor au fost 
regăsite în depărtare de 6 kilometri.

Acest supravețuitor al groznicei ca
tastrofe declară, că ea s’a produs în mai 
puțin de 3 minute.

Cultura bucatelor în vechime.
Cultura bucatelor este mai tot așa 

de veche ca și neamul omenesc, de ore-ce 
acesta fără de acelea nu ar fi putut esista 
nici decum seu numai forte cu greu pe 
pământ. De aceea cele mai multe popore 
din vechime credeau, că bucatele sunt un 
dar din cerifl, cu care zeii au dăruit pe 
omenii de pe pământ.

Dat în Domnescul nostru cartier ge
neral al armatei de Occident, în Poradim.

Carol.

Marele duce Nicolae, coman
dantul armatei rusesc!, uimit de tă
ria fortificațiunilor ce armata română 
îșl făcuse, ruga pe M. S. Domnitorul 
s§ ordone și trupelor rusesc! se se 
fortifice la fel.

Der tote acestea se petreceau 
cu iuțela fulgerului și nu-i dădeau 
nici răgaz măcar pentru odihnă, der 
Carol I găsesce timp să scrie duiosei 
sale soții, în care vede atât pe fe
meia iubită, cât și Țara lui.

Nbptea, când toți se odihnesc, 
când toți se împuternicesc, la lumina 
unei luminări, El vrea se împartă 
bucuria Sa sufletescă și grija Sa de 
Domnitor cu Țera, care în acele 
momente solemne o representa M. 
S. Domna:

„Mâne trupele române vor ataca re- 
„duta Grivița Nr. 2, care n1 a putut fi luată

Astfel cei vechi credeau, că în India 
au învățat pe omeni la cultura bucatelor 
zeul Brama, în Egipt Iris, în Grecia De
meter, âr în Roma Ceres. Ei mai credeau, 
că la început înșiși zeii se scoborau din 
ceriîi, de lucrau pentru âmenl; mai credeau 
și aceea, că la început bucatele erau mai 
roditore ca acum. Un singur paiu de grâu 
se dice, că era încărcat de spice de jos 
pănă sus. Dâr omul ispitind zeii, aceștia 
s’au coborît mânioși pe timpul secerișului, 
au tras cu mâna pe un spic de din jos în 
sus și ca prin minune au căcjut tote spi
cele laterale, rămânând numai cel din vârf 
după cum îl vedem și astădî la grâu, să- 
cară și orz.

In vechime cultura bucatelor nu se 
făcea pe întinderi așa mari ca acum, de o 
parte pentru-că nu se simția așa tare lipsa 
lor, fiind omeni mai puțini, de altă parte 
pentru-că nu aveau nici așa unelte bune 
pentrti lucrarea pământului.

Vechii Egipteni susțineau, că plugul 
Far fi aflat zeul lor Oșiris. Acesta o de
duc ei de acolo, că pe unele statue s’ar 
fi aflat unele icone cu plug, la cari erau 
înjugați doi boi, după cari mergea econo
mul sămenând.

De aci se deduce, că scrierile lui He
rodot, cu privire la vechia cultură a buca
telor în Egipt, nu consună întru tote cu 
adevărul. Herodot susținea adecă în scrie
rile sale, că vechii Egipteni nici nu arau, 
nici nu grăpau, nici nu săpau bucatele, ci 
le sămănau numai în nămolul rămas de 
rîul Nil, âr pentru astuparea acelora în pă
mânt, mânau animalele mai mărunte, oile 
seu porcii.

Der unele din vechile popore nu vo- 
esc să lase Egiptenilor gloria de a fi 
aflat ei mai întâiîî cultura bucatelor și 
plugul, ci susțin că acelea au fost cultivate 
și pe alte locuri, er despre plug susțin, că 
acela a fost aflat mai întâiQ în China, 
unde omul privind la rîmătorl, cum des
fundă pământul, a Dăscocit și el un fel de 
cârlig de lemn, cu care sgăria pământul 
întocmai ca și aceia.

Fie cum va fi, în ceea-ce se ține de 
cultura bucatelor și aflarea plugului, este 
pe deplin constatat, că Egiptul și China 
au fost cele dintâiîî țări, cari încă pe la 
anul 2800 înainte de Christos se ocupau 
cu cultura acelora. Dela Egipteni cultura 
bucatelor a trecut la Fenicieni, de la aceș
tia la vechii Greci, er de la Greci la ve
chii Romani.

In mormintele unor mumii (trupuri 
înbalsamate) din Egipet s’au aflat grăunte 
de bucate, cari sunt asemenea grăunțelor 
nostre de grâu. Proba făcută cu acelea, de 
a-le sămăna și a scote astfel grăunțe nouă 
se elice că într’un cas ar fi și reușit. Gră
unțele de grâu aflate în Pompei, cari s’au 
putut cultiva mai departe și din cari și 
astădî se mai cultivă pe câte un loc în 
partea de cătră apus a Helveției, ne dau 
o dovadă sigură despre cultura bucatelor 
în. vechime.

fia 30. Numai după luarea acesteia, vom 
„pute să îngropăm morții, cari zac încă cu 
sutele în tot jurul ei. Turcii nu respec- 
„teză drapelul alb, ci trag în soldații, cari 
„caută să îngrope pe camaradii lor, totuși 
„ai. poștri au reușit acum trei cu pe- 
„rișplul vieței lor să adune o parte din 
„răniții de la 30 August.

„Eri am inspectat cu marele duce 
„trupele române și posițiunile lor. Am 
„fost mulțumiți de bunul spirit, ce am 
„constatat în tînera armată și la masa de 
„la marele cuartier general român, Marele 
„duce a lăudat în toastul său bravura și 
„ținuta escelentă a armatei. Eu am mul
țumit și ridicat pentru sănătătea împăra
tului și a comandantului superior al ar
gatelor ruse.“

„De fapt, resultatul durabil dobândit 
„la 30 aparține trupelor mele. Noi am 
„luat reduta, înaintea căreia Rușii au fost 
„bătuți, pierdend 7000 omeni în a doua 
„bătălie de la Plevna....“

Pe acolo, pe unde pământul nu prea 
era priincios culturei bucatelor, se îngrija 
ore cum însăși natura, ca să producă plante 
de acelea, cu cari omenii să se potă nutri 
Astfel în insulele de mia4ă-di ale oceanu
lui mare și indic, unde cresce pomul de 
pâne, locuitorii n’au prea avut lipsă de 
cultura bucatelor, ci ei așteptau cu ore- 
care nerăbdare timpul acela, pănă când 
se cocea, atunci îl tăiau, scoteau mă- 
duha din el, pe care o cerneau, apoi o 
fierbiau în apă și astfel pânea era gata. 
Un asemenea arbor de pâne da câte 200 
—400 chilograme de făină. Care va să dică, 
pânea crescea acolo în pădure, precum 
cresc pe la noi arborii.

Despre cultura bucatelor în vechime 
mai aflăm urme numărose și la vechii Is- 
railtenl. Cain, ne spune vechiul testament, 
că era lucrător de pământ. Moise ne spune 
în cartea sa cap 25 vers 4: „Să nu legi 
gura boului, ce treeră“; patriarchul Iacob 
a trimes pe timpul unei fomete feciorii 
săi în Egipet după bucate, unde era fra
tele lor losif ca diregător, er împăratul 
Solomon vindea multe bucate, pe săma re
gelui Hiram din Egipt.

Herodot ne spune în scrierile sale, 
că cultura bucatelor la nici un popor din 
vechime nu era mai desvoltată ca în Ca- 
naanul vechilor IsrailtenI, unde cum cp' 
ceau ei: „Curgea lapte și miere“. In ade
văr însă nu curgeau de acestea, ci apa 
din rîurile Tigru și Eufrat era introdusă pe 
canale printre holde, și grăunțele acestora 
așa erau de mari, în cât după spusele scri
itorului susnumit, se apropiau de mărimea 
grăunțelor nostre de cucuruz.

De cultura bucatelor era legătă în 
vechime ore-cum și civilisațiunea, pentru 
că poporele acelea, cari se ocupau cu cul
tura lor, trebuiau să se așede stabil în
tr’un loc, pe când acelea, cari nu se ocu
pau cu cultura lor, trebuiau să se ocupe 
cu vânatul, seu cu viața nomadă (de călă
tori).

Chiar și sălbaticii aveau dre-care res
pect față de cultivătorii de bucate din ve
chime, ceea-ce se deduce și din aprecia- 
rea unui sălbatic, care să fie dis odată fii
lor săi: „Nu vedețr voi, că noi trebue să 
așteptăm câte 30 de luni pănă când cresce 
vânatul, care și după ce cresce are patru 
piciore, ca să potă fugi, âr noi avem nu
mai două ca să-l putem prinde? Etă vă 
spun, că neamul sămânătorilor de grăunțe 
în scurt are se stîrpâscă pe neamul mân
cătorilor de carneu.

Și acel sălbatic avea ore-care drep
tate, de ore-ce s’a constatat, că pe când 
aceia puteau să trăiâscă numai câte 80 pe 
un mii pătrat, pe a.tuncl nomaclii puteau 
se trăiescă câte 800, âr cultivătorii de bu
cate câte 8000.

La nici unul din vechile popore însă 
nu era desvoltată cultura bucatelor într’o 
măsură așa mare, ca la vechii Romani. 
Acâsta este a se atribui împrejurărei, 
că într’un timp cei mai de frunte coman
danți și consuli se ocupau cu cultura bu
catelor. Mai târziu pe timpul lui IuliuCe
sar cultura bucatelor se restrîngea numai 
la provință, adecă în jurul cetăților. Iuliu 
Cesar, ca să se facă mai popular nutrea 
câte 300,000 de cetățeni pe spesele sta
tului.

Pe timpul împăratului August cultura 
bucatelor a mai decăzut, fiind-că poporul 
dedat cu „pâne și jocuri", nu mai voia să 
lucre, ci aștepta tote d’a gata dela guvern 
Acesta s’a și văcjut apoi silit în cele din 
urmă, ca să cumpere bucate încă și de 
prin Africa, Galia. și Tracia.

De la vechii Romani cultura bucate
lor a trecut în Galia (Francia) și Germa
nia de miadă di, âr cu prilegiul răsboelor 
cruciate s’a împământenit presto tot locul, 
pe uude și clima a fost priinciosă cultu
rei lor.

Astădî nu esistă petec de pământ pe 
unde să nu se cultive bucate, din cari se 
pregătesce „pânea cea de tote dilele“ în 
casa bogatului ca și în aceea a săracului, 
ba în unele țări mai constituesc chiar și 
un isvor nesăcat de bogăție privată și na
țională.

loan Georgescu.
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Povețe despre păstrarea sănătății.
Locuința.

Dâcă casa nu este bine clădită și 
bine îngrijită, ea pote vătăma sănătatea 
nostră. Locuința este sănătosă, decă este 
încăpătore pentru toți cari șed jntr’ensa, 
decă păreții și pardosela ei sunt uscate și 
curate, dăcă are destulă lumină, decă se 
pdte bine încăldi, decă aerul este curat și 
se pdte lesne premeni (preschimba) prin 
deschiderea ferestrilor, decă în casă și în 
prejurul ei nu zac necurățenii, decă nu se 
află aprope de casă băltoce, mocirle, șan
țuri murdare și alte ape stătătore.

Clădind o casă, trebue s’o aședăm pe 
un loc sănătos. Decă locul pe care o clă
dim este jos, atunci să-l înălțăm cu pă
mânt sănătos, bine bătut, înainte de a în
cepe zidirea. Să ne ferim a clădi casa în- 
tr’un loc băltos, mocirlos, umed, unde se 
adună apele de ploie, într’o luncă, care la 
fie-care viitură mare de apă se înecă, lângă 
malul unei gârle, care din când în când 
iese din albia ei, și să alegem pe cât se 
pdte un loc mai înalt, mai depărtat de pa
tul unei ape curgetore, de baltă, de eleș
teu. Se nu se zidescă casa pe un loc um
plut cu băligare și cu alte necurățenii, nici 
într’o vale adâncă înfundată, în care nu 
străbat razele sdrelui. Băltocele, apele bâh- 
lite, stătute, șanțurile necurățite, aflate în 
vecinătatea locuinței, o fac nesănătosă, 
produc friguri, lipsă de sânge, slăbiciune, 
umflătura pântecelui și alte bole, de aceea 
trebue se înlesnim scurgerea și secarea 
acelor ape stătătdre.

Locuința îngropată în pământ, numai 
puțin ridicată d’asupra pământului, o nu
mim bordeiQ. Bordeiul este locuința cea 
mai rea, cea mai nesănătosă, obicinuit în- 
tunecosă și umedă, aerul ei se premenesce 
anevoe, și numai omenii neprevăzători, le
neși seu forte săraci, îșl mai adăpostesc 
familia în bordeie; un bun gospodar nu 
va cruța munca și cheltuiela mai mare, ce 
cere clădirea unei case, și va asigura co
piilor săi o locuință uscată, luminată, ae
rată și încăpătore. In unele sate se mai 
fac case de pământ bătătorit între două 
rânduri de scânduri tease de ciamurl), care 
se usucă anevoe.

Casele de gard (de nuele, de vălă
tuci), să se lipăscă pe din năuntru, pe din 
afară și pe jos, cu lut curat (cu pământ 
galben), seu cu lut amestecat cu pae to
cate, și nici de cum cu baligă ; apoi să se 
spoiască eu var și să nu se locuescă îna
inte de a fi bine uscate, căci umedela pă- 
reților produce bole. Decă trebuința cere 
ca casa să se lipescă din nou, atunci să 
se facă acesta în timrul verei, când se 
pote usca mai curend și când ferestrele se 
pot ține deschise totă diua ; pentru ca să 
se scotă din case mirosul păreților umedl 
care este nesănătos. Asemenea, să nu se 
lipescă casa pe jos în timpul tomnei și er- 
nei, când nu se pote lesne usca. Casa să 
se văruiăscă (să se spoâscă) de două-oripe 
an, primăvara și pe la finele verei. Casa 
de gard, de ntiele, lipită cu pământ, are 
obicinuit pereți subțiri și este frigurosă în 
timpul ernei; de aceea este bine ca se în- 
groșăm pereții prin alicire (cu alicărie), 
aruncând îndată după lipirea nuelelor, bu
căți de cărămidă și de pietră în pământul 
cu care s’a lipit, și mai lipind deasupra cu 
lut. In casa lipsită de pardoselă de scân
duri și lipită pe jos cu pământ, se face 
praf și umedelă; o asemenea casă nu se 
pote tot-deuna ține curată.

Omenii cu dare de mână și îngriji
tori de sănătatea familiei lor, tencuesccasa 
de gard cu var și cu nisip, seu îșl fac 
casa de cărămidă bine arsă, podită cu 
scânduri, cu pivniță de desubt, cu învăli- 
tăre de șiță, de șindrilă, de table de fer 
ori de tinichea. Acoperișul casei de trestie 
de coceni, de paie, se apiinde ușor și pu- 
tredesce degrabă. Asemenea se pot zidi 
case sănătose din pietră. La munte se fac 
case uscate și căldurose de lemn, din bârne 
și blănl încheiate la caj etela lor și lipite 
cu lut, ori tencuite cu amestecătură de 
var cu nisip

Este folositor ca casa să aibă prispă, 
căci ea opresce umedela de a străbate la 

pereți; numai casa de zid, de petră ori de 
cărămidă bine arsă și cu temelie de zid se 
pote lipsi de prispă. Este trebuincios ca 
casa să aibă mai multe încăperi, ca ca
mera în care durmim să nu slujescă și de 
bucătărie, ci ca bucatele să se gătâscă în
tr’o cuhnie osebită ori în tindă, în săliță. 
Chiar decă casa are numai o singură ca
meră de locuit, ea trebue să fie destul de 
mare, căci îngrămădirea într’ânsa a mai 
multor suflete de cât au loc, este vătămă- 
tore; ea cată să fie destul de încăpătore 
pentru aședarea unui răsboiii de țesut său 
pentru înlesnirea unei alte meserii în tim
pul ernei, când sătenii nu sunt ocupați cu 
munca câmpului. Strașina și prispa să nu 
fie prea jose, ci înalte, ridicate, ca să nu 
împiedece lumina ferestrilor; tavanul să 
aibă înălțimea de cel puțin 3 metri (de un 
stânjen și jumătate).

încăperile casei trebue să aibă lumină 
deajuns, căci lumina înviâză totul și lipsa 
de lumină aduce slăbiciunea corpului și 
ofilirea feței, mai ales la copii. Fie-care 
încăpere trebue să aibă ferestre mișcătore 
destul de mari, cel puțin de un metru înăl
țime, cu tocuri de lemn cari se pot lesne 
deschide; o odae cu ferestre mici și cari 
nu se pot deschide, este nesănătosă, căci 
este trebuincios ca ferestrele să se deschidă 
in tote dilele, chiar în timpul ernei, cel 
puțin de câte două-ori pe di, pentru câte 
o jumătate de oră. Aerul din casă se pre
menesce numai prin deschiderea ușilor și 
a ferestrilor; el nu se curăță prin afuma- 
rea cu oțet vărsat peste cărămidă ferbinte, 
nici prin arderea de zahăr ori de ienupere 
pe cărbuni aprinși, nici prin alte fumuri 
mirosităre, cari nu sunt de nici un folos.

Decă putem, vom aședa casa astfel, 
ca ferestrile să dea spre răsărit, seu cel 
puțin spre miaZă di, pentru-ca razele so- 
relui să între de-a dreptul în casă. Numai 
la nevoe, decă nu ne stă în putință a așe- 
Za ferestrile spre răsărit seu spre miaZă Zi 
să le punem spre apus, pentru-ca camera 
să vadă sorele cel puțin înaintea apunerii 
lui. In nici un cas nu vom aședa feres
trile casei spre miaZă nopte, căci o aseme
nea casă care nu vede nicl-udată razele so- 
relui, ar fi negreșit nesănătosă. Pentru ca 
lumina să între cu lărgime în cameră, fe
restrile trebue să aibă giamurl de sticlă 
curată și să nu fie lipite cu țiplă (cu 
schembeâ) seu cu hârtie.

(Va urma.)

Un „ profet “ londones.
In suburbiul Clapton Commons din 

Londra se află o biserică frumosă, edificată 
cu cheltuiala întemeiătorului unei secte 
nouă, la 1896. Respectivul se numia Prince, 
și a murit in 1899. El se numia pe sine 
„profetul mântuitorului, care se reîntorce“. 
La început putea să asiste și publicul la 
rugăciunile din biserică, mai târdiu însă 
nu aveau întrare, de cât cei cari erau 
membrii sectei.

In jurul acestei biserici s’au creat 
adevărate legende, și un Zlar din Londra 
sciricind după lucrurile, ce se întâmplă în 
biserica acesta, a primit următorul răs
puns :

— Lumea se află în ajunul unei mari 
crise; numai DumneZeu scie, ce se va în
tâmpla. Pot să se întâmple lucruri gro
zave.

S’a întâmplat săptămâna trecută, că 
s’a dat întrare liberă și publicului în bise
rică. piarul amintit istorisesce următorele 
despre lucrurile, ce s’au vădut și auZit 
acolo:

Interiorul bisoricei e clădit numai din 
pietrii albe, cioplite ; băncile sunt din lemn 
alb, scările cari duc la altar sunt constru
ite în semicerc. In Z'lla „marelui eveni
ment'* *,  înaintea altarului se afla un tron, 
er dinaintea tronului o masă de marmoră. 
In tron se afla un bărbat înalt și estraor- 
dinar de slab, cu fața rasă, păr lung ne
gru și purtând haina preoților anglicani. 
Biserica strălucea în lumină electrică și se 
vedea, că comunitatea religiosă constă din 
omeni bine îmbrăcațl și bine situați. Car
tea de rugăciune din care cântau, avea 
titlul: „Glasul Feciorei ceresclu și cânta

Apărarea trifoiului contra de- 
gerâl’ii. In regiunile sărace de ză
padă, trifoiul degeră în mare parte, 
mai ales în pământurile cam umede 
bogate în lut și expuse vânturilor 
de mia^ă nopte și apus. Pentru a 
întâmpina asprimea gerului și a scuti 
trifoiul de îngheț, ajunge un așter
nut subțire de plâvă, buruenl seu 
paie de orl-ce soiu.

*

Cum se opresce mai ușor 
scurgerea sângelui din nas? Când 
căpătăm scurgerea de sânge pe nas, 
de obiceiă se stă plecat și se lasă 
a curge sângele, trăgând apă pe 
nas. Acâstă procedură nu este toc
mai bună; în loc de a face acesta,, 
pe bolnav îl apucăm de subsuoră 
și-1 punem lungit pe pământ, în aer 
liber și răcoros, seu dâcă se află în 
odae, în apropierea ferestrei des
chise. După aceea îi ridicăm am
bele brațe în sus și le aducem pănă- 
la crescet, în care posiție îi Z'cem 
se le țină. Liberăm apoi pieptul de 
orl-ce apăsare, desfacem toți nas
turii și tote legăturile și învățăm 
pe pacient se inspire cât se pdte de 
încet și profund aer prin nas în plă
mâni, df*r se nu expire imediat, ci 
se ție răsuflatul cât se pdte de mult. 
Acâstă procedură repețită mai1 de 
multe ori și cu putere, opresce scur
gerea cu siguranță în câte-va mi
nute. Pacientul pote sta și în pi- 
cidre ridicând mânile, și ținând în. 
sus cu deosebire mâna dreptă. După, 
acâsta este bine, ca pacientul se ia 
o bae caldă la picior^, în care se^ 
pune și săpun, seu făină de muștar..

*
Mijloc de a scăpa pentru tot- 

dăuna pereții de umedâlă. Un pa- 
roch Bucovinean serie în fdiia bise- 
ricescă „Candela44 din Cernăuț, ur- 
mătorele:

Am cetit prin cele Ziare multe 
anunțuri pentru mijldce contraume- 
Zelei păreților. Avut’am prilegiu a 
mă și folosi de ele în felurite ca
șuri, însă tot-deuna s’au arătat cu 
timpul ârăși urme de umeZelă și 
udâlă în păretii reparați.

De la un practic vechiu am dc 
prins un mijloc, care s’a adeverit 
ales de bine. Cred că voiQ face fra
ților, cari au nenorocirea a locui 
într’o casă parochial» umedă, un 
serviciu bun, dâcă le voiu comunică, 
mijlocul acesta:

Mai întâiu se dă jos tencuiala^ 
(„văcălașul14) de pe aid, și crăpătu
rile dintre pietre sâu cărămiZl se- 
curățesc cât se pdte de bine, apoi 
crepăturile acelo se astupă bine cu 
o amestecătură de una parte de ci
ment și două părți de nisip. In 1 — 2c 
Zile se usucă tencuâla acesta. La.

rea obscei era însoțită de o mică orgă. 
Când se sfîrși cântarea, o liniște adâncă 
umplu biserica. După aceea, se ridică omul 
cu păr negru, păși înainte și în timp ce 
ochii lui sclipiau neamical, începu să vor- 
bescă încet și ca și cum ar cânta. „Fra
tele Prince — Z’S0 — a trebuit să 
moră, ca să fie în ceriti mijlocitor pentru 
noi și să pregătescă a doua venire a lui 
Mesia44.

După ore care pausă continuă cu 
pathos:

— rEu, care aZl vă vorbesc vouă, 
sunt Dommtl, și am venit din nou în formă 
de om, ca să mântuesc pe aceia, cari din 
morte și din blestăm se rogă cătră mine. 
Da, eu sunt vieța și trăesc în veci14.

Vorbi lung, dâr ceea ce spunea, de
venea tot mai neînțeles și mai încurcat și 
oonsta cu deosebire din citate din noul 
testament, fără ca între singuraticele pro- 
posiții să fi fost ceva legătură. In urmă cu 
capul plecat se coborî în tron, șeZu, și 
timp îndelungat îșl acoperia fața cu păl- 
mile. Din rândurile credincioșilor eși de-o- 
dată o femeie și Zise:

— Ceea-ce a vorbit, DumneZeu a 
spus. Văd pe Domnul dinaintea altarului.

Un bătrân cărunt spuse cu voce 
tare:

— Priviți, acolo este Domnul!
Altul Zise:
— S’a împlinit dorința poporelor ! 

Acolo stă Domnul.
Alții Zi0eau:
— Mărturisim, că am vădut pe 

Domnul.
Un om c&Zu în genunchi și Z's® că- 

tră soția lui:
— Oh Dumnedeule, Annie, uite colo 

e Domnul.
Sqenele de felul acesta s’au repetat 

în întrega biserică, cântarea se audi din 
nou și la fine „profetul14 se ridică în tron 
și Z’se în extas:

— Pace! Pace vouă!

Dări de semă și mulțumite publice.
Cu ocasiunea petrecerii aranjate de 

inteligența română din Mur&ș-Uidra cu 
concursul tinerimei din împrejurime pentru 
înființarea unui cor la biserica gr. cat. din 
localitate, s’a incassat un venit brut de 232 
cor. 70 b. Din suma acesta substrăgendu-se 
spesele de 132 cor. 70bani, resultă un ve
nit curat de 100 cor.

Cu acestă ocasiune s’au făcut urmă
torele contribuirl marinimose:

Felix Karoly director la fabrică de 
soda 6 cor., Societatea „fabrica de soda11 
‘20 cor., Friiz Păi șef al oficiului de băi, 
Pop Bazil câte ‘2 cor., Virăg I. 3 cor. 40 
b., Bojthe K protopretor ‘2 cor. 60 b., Io- 
nasz I., Rus N. notar, Dergan I. esecutor 
reg., Dr. Pătăcean G. când, de adv., Ba
ciu N. preot câte 1 cor., Horvath M. 1 
cor. 40 b., Kastaleto H. 1 cor. 80 b., Ga- 
jia A. st. fii., Iancso Lajos preot ref, Buz
dugan M., Mesaros I. când, de adv., Maior 
N. medicinist, Moldovan V. st. fii.. Truța 
I. subnotar, Erdelyi A., Iavorschi I., Pop 
A., Orășan B. preot câte 80 b.

In numele comitetului aranjator es- 
primăm și pe calea acăsta mulțămite P. 
S. Domni pentru contribuirile marinimose.

Murtiș-Uidra, la 6 Septemvrie 190*2.
Dr. Sebastian Radu, Dr. Aurel Sava, 

president. casar.

Zlatna, 1 Sept. 1902.
Cu ocasiunea petrecerei aranjate de 

Reuniunea fem. rom. gr. cat. din Zlatna 
în Ziua de 28 August n. 1902, s’a încassat 
suma de 253 cor. 50 bani. Au binevoit a 
suprasolvi următorii st. d-nl:

Lukacs Lâszlo ministru de finance, de 
present b> Zlatna 10 cor., Ludovic Giurca 
preot, Trimpoele 5 cor., Procopopiu Herlea 
notar, Cujir 3 cor. 60 bani, d-șorele Dar- 
vaș ,Blașiă, V. Folberth corner,:. Zlatna, 
Traian Radu notar Feneș câte 3 cor., Iuhu 
M. Montani protopop, Iubu V. Albini no
tar, Aiiha.il Moldovan ospătar, Moskovics 
Bela hotelier toți din Zlatna câte 2 cor., 
Venetschek M. consilier de mine, Gold- 
berger Ignăcz, Măly Sandor, consil. minist. 
Angyal Jozset cons, mine toți din Zlatna, 
și Nic. PopovicI pr< ot Cib câte 1 cor. 5" 
b., D-na Octavia Vișa, d-nii: Kiss Ferencz 
primar din Zlatna, I. Dumitreanu prop. 
Șard câte 1 c., Nic. Todorescu preot Fe
neș, T. Dușa capelan, PătrîngenI, Dr. Eu
gen Porea med. cerc. Basna, George Da

nila Meteș, Pompeiă Andrea asp. de off. 
Ighiu, Emil Caliman stud. abs. Meteș, Au
gusto Mazuchi Brașov, Dr. loan Rece med. 
cerc., Carol Oelberg, Gusztav căp. demine. 
Stitz Păi dir. școl. elem. de stat, Contes- 
vellen, Carol farmacist, Lobstein Arpad. 
Czeteni lozsef jun. Szunega Iozsef, Dr. 
Szontagh, Adolf medic erarial, loan Cis- 
maș subnotar, Pomp. Popescu și Victor 
Ilea toți din Zlatna câte 50 bani, G. Chi- 
rila, Alb. Gongolia, Farkas Daniel, Carol 
Lengyel din Zlatna câte 1 cor.; Tanislav 
George, Ioan Cristea, Ana Fazakoș, Maria 
Vasiu, Eug. Popescu, George Presecan, 
Maria Tanislav, Ciora Simion câte 50 b.r 
și Medruțiu Ana 30 bani.

Din suma sus amintită subtrăgându-se 
cheltuelile de 101 cor. 82 bani, rămâne un 
venit curat de 151 cor. 68 bani, care sumă 
s’a predat d-nei cassiere a Reuniunei.

Tuturor acestor marinimoșl contribu- 
ențl în numele „Reuniunei fem. rom. gr. 
cat. din Zlatna11 și pe acâstă cale le espri- 
măm căldurose mulțumiri.

Constantin C. Eremia, I. Crlșan, 
controlor cassar.

POVEȚE.

Aiiha.il
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simbră dureză uscarea o cți mai 
mult.

Fiind tencu&la de ciment bine 
uscată, se fierbe într’un vas de ti
nichea o cătătime potrivită de văp- 
sea de sticlă (glasfarbe), pănă ce 
se face de tot fluidă pe locurile 
ude. Cum vine văpsbla în atingere 
cu zidul, e dej.a și învârtoșată. Și 
zidul peste tot îndată se pbte ten- 
cui cu o teneuelă de var sâu de ci
ment (tencuela din urmă este mai 
bună). Vasul unde s’a făcut văpsela 
de sticlă, nu se mai pote întrebu
ința.

La un metru pătrat de zid se 
cer 2 kgr. din văpsela numită; 1 
kgr. costă 24 erucerl.

Mai observ., că numai odată se 
se tragă eu periuța într’un loc, înse 
așa de sus, în cât să nu remâie nicî 
un ochișor gol. Putrejunea, muce
gaiul sâu udâla nu se vor mai arăta 
nici odată.

Tofi cei ce se folosesc de acest 
remediu, află deosebită bucurie în 
sigurul resultat.

Fabrica, care produce acesta 
văpsea de sticlă, nu mi-e cunoscută, 
der se pote căpăta în fie-care dro
gherie mai mare.

MULTE ȘI DE TOTE.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 12 Septemvrie 1902.
H. Europa; Lăzăreanu, Kopp, Mavrocor- 

datu, BucurescI; Stantceff, Rusciuc; Wieting Con- 
stantinopol; Blum, Sternberg; Handel. Budapesta ; 
Kropp, Klauss, Guttmann, Vjena.

H. Pomul verde: Mețianu, ZernescI; 
Carp, Trifon. Ionini, BucurescI; Dietrich, Brașov ; 
Mihailescu. Sinaia; Gngig, Viena.

H. Orient: Iakab, Clușiu ; Vilmossy, Buș
teni ; Alexianu, BucurescI.

Literatură școlară.
In editura librăriei H. ZEIDNER în BRAȘOV
au apărut numai acuma următorele cărți 
trecute la noi din editura Librăriei N. I. 
C iur c u.

In editura proprie:
I. Dariu, „Fisica pentru șeolele popo

rale*  edițiunea a IV leg. . 60 fii.

Cocosul Iui Voltaire.
1

Marele scriitor frances Voltaire, fiind 
bolnav la Cirey și găzduit la domna du 
Châtelet, ceru mai înainte de tote, ca în 
timpul bolei lui să nu se facă nici unsgo- 
mot, fiind-că sgomotele îl enerveză peste 
măsură. Der tocmai atunci când întrega 
împrejurime se ținea în cea mai mare liniște, 
un cocoș din curtea easei, tocmai într’a- 
dins par’.oă, cânta mereu și așa de tare, 
cum nu-1 audise nimeni pănă atunci. Vol
taire se supără forte mult și spuse domnei 
du Châtelet să-l omore. „Este cu putință, 
4ise el enervat, ca un astfel de animal ne 
însemnat, care nu scie nici scrie, nici ceti, 
<oare n’a resolvit nici odată probleme des
pre puterea luminei, nici n’a făcut tragedii 
și romane, nici n’a compus poeme epice, 
să se bucure de-o sănătate așa de mare, 
să cânte diua întregă și să mă împiedece 
de a durrni, pe când Voltaire, care cu- 
tnosce t6te farmecile poesiei și le scie es- 
prima, care înțelege pe Newton și-l pote 
esplica altora, care a făcut: „Poema ligei 
Oedip și scrișorea cătră Urania", este mis
tuit de friguri, nu pote dormi, nici vorbi, 
■nici cânta4... Domna du Châtelet rise mult 
de acestea și omori cocoșul.

*
Șahul Persiei șl dentistul.

In diua sosirei Șahului Persiei la Pa- 
-fis, el a suferit de o teribilă durere de 
dinți, încât a fost silit să morgă la un 
dentist, care a amânat pe a doua di sc6- 
terea mai multor măsele. Șahul a fost 
■exact la ora întelnirei; ne mai simțind nici 
o durere, n’a vrut să i-se mai facă nici o 
•operație.

— Fiind-că nu vreau ca totă încor
darea să fie de geaba, dise el dentistului, 
.ai să scoți câte o măsea de la fie-care 
dintre consilierii mei.

A vorbit cu ochii plecați jos; când 
se uita în jurul lui, văcju că numai marele 
vizir a rămas rece și nepăsător la cuvin
tele sale. Pote că în inima sa, marele vizir 
.a ascuns un dinte pentru suveranul său.

*
£tatea animalelor.

Ursul ajunge etatea de 20 de ani; câ
inele nu traesce mai mult de 20 de ani; 
.lupul tot asemenea; vulpea de la 14—16 
ani. Leii ajung la verstă forte înaintată. 
Rasa de lei numită „Pompei" este cea mai 
-trainică. Versta de mijloc a pisicilor e de 
14 ani. Epurele trăesce de la 7 — 8 ani. 
Elefanții ajung versta de 4C0 de ani. Por
cii trăesc pănă la 30 de ani. Rinocerul 
trăesce numai pănă la 20 de ani. Un cal 
ajunse odată 62 de ani, dâr versta lor mij- 
flocie este între 20—25 ani.

— „Istoria patriei pentru șeolele po
porale" edițiunea a V, broș. 50 fii.

— „Carte de cântece" pentru tinerimea
școlară, prețul broșat ... 50 fii.

— „Carte de cântece diverse pentru
toți" prețul broș........................50 fii.

N. Bogdan, prof. „Manual de limba ma
ghiară", partea III, pentru clasa III 
gimnasială, reală și civilă, prețul 
broșat.......................................1.50 cor.

— „Partea a IV pentru clasa IV gim
nasială, reală și civilă, broș. 1.80 cor.

Fr. Koos și V. Goldiș: „A doua carte" 
pentru limba maghiară legat. 50 fii. 

N. Stoicovicl: „Elemente de musică" pen
tru școla poporală, pr. broș. . 50 fii.

Pilția-Sulică: „Curs sistematic de gra
matica limbei române" pentru gim- 
nasil, școle reale, civile, ce va apără 
în curând broșat. . . . 1.80 cor.

St. C. Alexandru: „Cartea copiilor" ilus
trată pentru clasa II primară, prețul 
legat .... 1 cor. broșat 80 fii.

— întâia carte a copiilor" seu „Abe
cedar ilustratu, pr. legat . 50 fii
(Carte aprobată de Consistoriu diecesan din

Caransebeș în anul 1902 sub nr. 5476.)

Calendarul septemânei.
SEPT. (1902) are 30 tjile. RAPCIUNE.

pilele Călend. Ini v. Călend. Greg.

Dum. 1 -j- C. Simion stei. 14 -j-Inftlț. Gruci
Luni. 2 M. Mamaut 15 Nicodim
Marți 3 M. Antim 16 Corn, și Cipr.
Mere. 4 Prof. Moise 17 Lambert
Joi 5 Prof. Zaharia 18 Iosif Cup.
Viner 6 Arch. Mihail 19 Sidonia
Sâm. 7 M. Sozoute 20 Eustaehius

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 12 Septemvrie 1902.

Tergul de rimători din Stembnich.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitate».

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 11 20
fl Grâu mijlociu . . . 10 80
If Grâu mai slab . . . 10 40

Grâu amestecat . . 8 _
Săcară frumosă. . 7 70

fl Săcară mijlocia. . . ' 7 40
fl Orz frumos .... 7 _

Orz mijlociu. . . . 6 80
fl Ovăs frumos. . . . 4 60
n Ovăs mijlociu . . . 4 50
A Cucuruz .................... 10 60
fl Mălaiu (meiti) . . . 8 —,
a Mazăre........................ 18 _
a Linte........................ 16 _
a Fasole........................ 10 _
fl Sămânță de in . . . 24 —
fl Sămânță de cânepă . 7 —

Cartofi........................ 1 70
71 Măzăriche................... _ _

1 kilă Carne de vită . . . _ 96
fl Carne de porc . . . 1 04
fl Came de berbece. . — 72

100 kil. Său de vită prospăt . 44 —
fl Său de vită topit . 64 —

Starea rî mă tori lor a fost la 9 
Sept. n. de 46,528 capete, la 10 Septemvre 
au întrat 279 capete și au eșit 586 capete, 
rămânând la 11 Septemre n. un număr de 
46,221 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 104—106 fii. tînără greadela 

112 — 113 fii., de mijloc dela 111 — 112 fii. 
uș6r ă dela 111 — 112 fii. — Serbescă:grea 
109—112 fii., de mijloc 108—110 fii., u ș 6 r ă 
106—108 fii. kilogramul.

Cursul la bursa din Viena.
Din 12 Septemvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4%......................120.85
Renta de corone ung. 4% . . . 98.25
Impr. căii. fer. ung. în aur 472% . —.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y2°/0. —•—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. —.— 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.70 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 205.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163.— 
Renta de argint austr........................101.15
Renta de hârtie austr....................... 101.—
Renta de aur austr.............................121.45
LosurI din 1860.................................. 152.15
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.02
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 732.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 691.50
NapoleondorI...........................19.06
Mărci imperiale germane .... 117.—
London vista.................... 239.60
Paris vista............................. 95.10
Rente austr. 4°/0 de corone . . 100.30
Note italiene.......................... 94.85

Cursul pieței Brașov.
Din 13 Septemvrie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vând. 18.94
Argint român. w 18.80 fl 18.88
Napoleond’orl. fl 19.04 fl 19.07
Galbeni fl 11.20 n 10.30
Ruble RcsescI fl 2.54 a —.—
Mărci germane fl 117.25 a —.—
Lire turcescl 21.40 a 21.50
Scris fonc. Albina 5°/n 101- n 102-

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 11 Sept. 1902.

Semințe
duali
tatea 
per

Hect,

Prețul per
100 chilograme

(lela pănă la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.10 7.40
Grâu dela Tisa . . . « 80 7.05 7 35
Grâu de Pesta 80 7.— 7.85
Grâu de Alba regală . . 80 7.— 7.20
Grâu de Baasku .... 80 .— .—
Grâu unguresc de nord . 80 .—
Grâu românesc 80 •— •—

Cuali-
Semințe vechi tatea Prețul per

ori nouă per 
Hect.

10C chilograme

dela pănă la

Sâcara . . . .0- 72 6.10 6.25
Orz . . . nutreț. . 60- 62 6.90 6.—
Orz. . . . de rachiu 62- 64 5 25 5.40
Orz . . . de bere . 64- 66 5.15 5.25
Ovăs . . . — — .— .—
Cucuruz . . bănățen . 7E .— .—
Cucuruz . alt soiu . 73 —.— —,—
Cucuruz . , 11 11
Hirișcă 4.50 5.—

Producte div. Soiu 1 C u ren]

dela păli â
Săm. de trifoii! Luțernă ungur. O

„ transilvană fl —.— —.—
M „ bănățenă d —
n „ roșiă — —.—

Ulei de răpi fă rafinat duplu 0 r-i —

Ulei de in . . •rl<1 —.— —.
Unsâre de porc dela Pesta 0 72.— 72.50

11 11 dela țeră . 0 — —
Slănină . . . sventată . ■d 61.50 62-
Prune .... diu Bosnia 0 —. -

0 . — —• —
Lictar .... Slavon și Serbia rl —.— —,—

Nuci . . . • slavon nou ft __ t__
Gogoși. . . • sârbesc H

n din Ungaria fl —,— —.—
Miere . ... unguresc!. • —.—

serbescl țlj .— —
Ceră .... brut —.— —
Spirt .... Drojdiuțe de s. ——

Cursul tasurilor private
din 10 Sept. 1902.

oump. •iude

Basilica.................................... 19.40 20 40
Credir. .................................... 428.- 431 —
Clary 40 fi. m.......................... 204.— 206 -
Navig pe Dunăre.................... — —
Insbruck ............................... 88.- —.—
Krakau ............................... 78 — 82.—
Laibach.................................... 75 — 61.—
Buda......................................... — —
Pa'fiy......................................... 198. •X)5—
Crucea roșie austriacă . . 190.— 193 —

„ „ ung..................... 54 70 ■5 70
„ „ ital..................... 27.60 28 60

Rudolf.................................... 76 — 79.-
Salm......................................... 248.— 250—
Salzburg...............................  . 83— S4.35
St. Geuois .......................... 264— 274—
Stanislau.............................. —
Trientine 4'/,% 100 m. c. . 424— 223 —

„ 4"/„ 50..................... 43.— 41 30
Waldstein............................... 67 — 69.- •

„ de 10 franci . . . 34.25 35 2 'i
Banca h. ung. 4% ....

Proprietar: Dr Aurel ItFureșianu. 
Redactor responsabil: Traian JH. Pop.

La subscrisul se primesc 
școlari în cuartir cu totă în
treținerea. Conversație ger
mană.
i-2.(664,) Friedrich Richter, 

Strada negră nr. 7.

00000000000000000 
o------ ---------------------------------o o o se primesce cu întrega
8 întreținere la 1-3 0

g Julie Gutsch oo 0
q Scheiu, Strada Catennei 30. q

o o o o o o o oooo o o o o o o
99999990 99 999909 99

• In atențiunea On. părinți! •
9 9
o La subscrisul se primesc băieți 9 
o de școlă în cuartir lunar seu e 
0 anual cu tâtă întreținerea c 
0 seu fără, dela 12—16 ani, în- s 
Q tr’un loc liniștit, cu curte mare o 
0 și grădină, în Strada Sf. Nicolae c 
e Nr. 6/B (Dosul bisericei). 9

® George Moldovan. •
*009999090099099 09

SXXXXXXXXXXXXXXXS

Be primesc unul seu doi copii 
la o familie germană în apro

pierea de șeolele române și germane 
cu totă întreținerea, unde pote înveța 
limba nemțească, cu preț moderat.

La E. L. Schiller. iQ Strada Or
fanilor nr. 5, (parter în drâpta cătră 
stradă).
IXXJOOOOCXXXXXXX»

privată de musică

y „KAISER“,
concesionată de înalta autorit. școlară c. r.

Viena, districtul 7, 8 și II.
— '*•  jA-xlvlI școlar a,l 29-lea. -<------ •

Are anual cam la 350 frequentanțl 
din țară și străinătate, profesori distinși 
între cari artiști de primul rang. Instruc
ție comună și privată. Cantul (opere, 
concert bisericeso și cor. C-lavir, și 
în orl-ce specie de instrumente musica- 
le cu corde seu metalice, în tdte ramu
rile teoretice. — Curs de 2 ani pentru 
învățători de cântări. — Curs de 7 luni 
pentru pregătire la esamenul de stat c. 
req. în Viena și Praga, pentru postul 
învăț, de cant la șeolele medii și pre
parandii, precum și la conducerea șco- 
lelor de cant private, (75 candidați au 
depus acest esamen, o parte, dintre ei 
cu distincțiune). — Curs pentru orche
stră și măestru de musică (civile și mi
litare). — Seețiă, pentru instrucție teoretică 
pe cale de corespondență. — Curs special pen
tru instrucție superiori. — Curs ferial și spe
cial de două luni.

PROSPECTE, precum ori și ce informațlunî 
se dă de cătră biroul institutului “W 

2—7.(653) Viena, VII/1 Zieglergasse 29.

:esc celui ce va 
mai capeți vre-odată 
de dinți, ori îl va 
după ce va folosi

500 fi. durere 
mirosi gura,

apa de
a lui Bartilla, o sticlă 70 bani.
(Pentru pa^ hetare 20 filler deosebit)
Erezii A. Bartilla (E. Winkler)

VIENA, 19/1., Sommergasse I.

Să se ceră [.retntindenea aptiat apa 
de dinți a Ici Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
rile, unde nu se pdte căpăta, t.rim>t 7 
sticle cu 5 cor. 20 fii. franco ; 16 sticle 
cu 9 COI’, franco.

Se capelă în BRAȘOV la farmacia 
D-iui Victor Rotii și ia farmacia în
gerul păzitor, Tergu grâului Nr. 7.



Pagina 8. Gr AZBT A TRANSILVA NI®I. Nr. 191 —Î902.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru tote realitățile aparținetore moștenitorilor defunctului Dr. 

Otrobân Nândor s’a fixat 4iua de vencjare

pe 20 Octomvrie st. n. a. c. dîmineța la 9 ore 
în cancelaria d-lui notar public regesc Schnell Kâroly (strada Vămii nr. 15) 
și unde nu se va lăsa nimic din prețul strigărei. Oferte se vor primi
și în scris.

1) Casa de lemn, în Brassd (Scheift) Podu Crețului nr. 107 Corâne. 
nou (676 vechii!) indusă în cartea funduară nr. 2660, n-rii
top. 3348, 3319........................................................................................... 700

2) Villa din Predeal, cu tot mobilarul din ea și cu aranja
mentul, indusă în cartea funduară din Brasso, nr. 10,961 A f 
25.404/12 nr. top.......................................................................  10,000

3) In Bâcsfalu, casa cu nr. 446, cu 9 apartamente de locuit 
cu o grădină de pome, odăile folositore pentru locuință de vară, 
dimpreună cu mobiliarul, indusă în cartea funduară nr 598 A f 
1659/1, 1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 n-rii top. . 12,000

4) In Bâcsfalu casa nr. 445, cu patru locuințe și grădină,
indusă în curtea funduară nr. 589 A f 1358, 1359/2, 1360/2, 
1361/2, 1363/2, 1364/2 n-rii top........................................................... 5 000

5) In EISpatak stațiune balneră așa numită „Villa Zona“. \ / 
cu întreg aranjamentul, cu mobilele din ea, cu dreptul la băi,
la apa minerală, indusă în cartea funduară nr. 318 A f 1535, 
1546/1, 1546/2, 1546/3, 1547, 3744 nr. top........................................... 8,000

6) Oasele din Brasso, Strada Porții nr, 16 și cel vechiu 
488, indusă în cartea funduară nr. 2560 nr. top. 5434. și casa 
din strada Spitalului nr. 11 nou și <>el vechiu 475, nr. top. 5420,
doue case legate una de alta (fost Hotel Baross.)..................... 80,000

: a t.
•7

Subscrisul aduc la. cunoscință, că primul și cel mai mare 

; Atelier de uniforme din Ardeal 
‘ este din nou bogat asortat, 
1 pentru elevi dela tote scoiele

©IhiigBmHSe mele sunt 
1 mătasă în trei colori. Prețul 
! cu fl 1.80, său corone 3.60. 
’ cialiști e separat 10 CT. său

Tot-odată aduc la cunoscință și Domnilor, care își fac 
! anul de voluntar, că în Atelierul meu îșl pote procura numai 

pentru 65 fl. seu 130 corbne în sus: 1 manta, 1 blusă, 1 
chipiu, 1 cravată, 1 roc (tunică), 1 pantaloni, 1 curea de 
lac, 1 păr. de mănuși; tote aceste sunt din ștofă fină și 
se confecționeză strict după regulamentul presei is milita
rilor. O singură probă ajunge ori și cui pentru a se con- 

■ vhige despre aptitudinea și prestațiunile mele.
Cu deosebită stimă

Dumitru Platoș,
BRAȘOV, Strada Mihail-Weiss

cu tot felul de châpâMB’I, 
centrale române din Brașov.
de I-a calitate, căptușite cu 
este de bucată, fără, deosebire 
— Emblema pentru corner- 
20 fileri.

1—10.(662) 20. &
7) Imobilul din Apâcza loc de zidire, indus în cartea fun

duară nr. 1011, n-rii top. 1601/2, 1602/2, 1603/3 ........................... 100
8) Livadea din Tușnad nr. 976 indusă în cartea funduară

nr. A f 12,508/12 ..................................................................................... 1,000
9) Realitatea aflâtore în Bblon nr. 634 indusă în cărțile

funduare sub nr. A f 2759/3 ........................................................... 200
10) O șură aflătbre în Agostonfalva........................................... 800
11) O baie de fer în Fels6-Râkos,........................................... 600
12) Realitățile aflătbre în Bardocz sub nr. 674 și 736 in

dusă în cartea funduară sub nr. A f 263, 266 și 267/1, 267/2 1,400
Din prețul strigărei ofertanții au a depune un vadiu de 10°/0 în 

bani gara seu în hârtii de valore.
IuformațiunI se pot lua în cancelaria d-lui advocat Dr. Zakariâs 

Jânos (Brasso, Strada Spitalului militar nr. 3) unde se va lua în con
siderare condițiunile date de d-1 notar public regesc Schnell Kâroly.

Brasso, în 2 Septemvre 1902.

Szabo Alexandru,
660,1—8 esecutorul oficial al rămasului D-rului Ot.roban Nânddr.

Cătră Domnii Studenți Români!
îmi permit a face cunoscut Domnilor Studenți dela gim- 

nasiu și școlele comerciale române din loc, că mi-am asortat 
magasinnS men cu

tot-felnl de chipinri studențesc! 
și adecă, pentru clasele gimnasiale, superiore și inferiore, clasele 
comerciale și reale.

Prețul este de bucată 1 fl. 75 cr, seu 3 Cor. 50 fileri, 
Embleme comerciale bucata 8 cr. seu 16 fileri. ‘ 
pmri de cSase 1 îl. 70 cr.

Cât despre trăinicie și bunătate iau asupră-ml 
garanție.

Reparaturi se efectueză bine, prompt șl ieftin.
In speranță, că d-nil Studenți mă vor sprijini și cerceta 
mai mult, semnez

Chs-

orl-ce

I

cât
cu distinsă stimă

iW EȘ OTĂ,
Magasin român de pălării și cliipiiiri

Strada. Orfaniior nr. 3.
' Di
11-1—I

ȘgfljPsQll*  *110=111  a»» «HQssQllH-

AVIB PB1ALABIL
cunoscut Onor, public, căSebscrisul are ondre a face

cu începerea dela 1 Octomvre a. c vgbm Bisa erășE asu 
pira

„ieștarații (Jambrinus 
BSrașovraS-vechîia, Grinda Ajwngă ksf.

Bucătârâa renumită stă sub priviglierea consortei 
mele Frâu Kless.

Mă rog de o cercetare numerosă

SSB

O st

Fluidul Kwizda. E p ii e psL

cu totă stima

Georg ttless.
* IOs<W

Fluid
pentru
Kwizda fluid 
pentru soldină.
Fricțiune probată 

contra soldinei. în
trebuințată de Tu
riști, BicicliștI și 

călăreți cu succes, 
pentru recreare du
pă ture mai mari.

Prețul o sticlă cor. 2. -, V, sticlă cor. 1.20.
-- Veritabil se capătă In tote farmaciile. —

Deposit principat ia

Frausz; Joi». Kwizda
k. u. k. Oest.-ung. kon. Rumân, u. flirstl Bulg. Hoflif. 

Kreis-Apotheke KORNEUBURG, bei Wien.

•X

8
I
li 
a

Cine sufere de epilep
sie, cârcei, de nervi 
să ceră broșura în pri
vința acăsta, se trimite 
gratis și franco dela 
Schwan’en-Apotheke,

Frankfurt, a. M.

J i k
DEPOSIT ® DEPOSIT 
de articole f flg gțjjjjj

igienice. din Paris.

J.EWSpscIdajISBA
I., B r an <i h t itt t e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis

Trimiterea în provincie cu Rambnrsă.
Discreț. â K. 2, 4. 6, 8, 10 etc.

Pentru morburi de stomac!
Celor ce prin rece ă, îiibuibare, mâncări greu de mistui', ferbințell, prea 

reci, său viață neregulată și’au tra- un morb de stomac și anume:
CMtar «ie shuuae, cârcei, dwreri, mistnire rea, 

se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai mulțl ani cu efect bun 

Vinul ie buruenl (Kriitenreii) a lui Huberth Ullrich.
\ Vinul! <2e buruieni este preparat din buruieni excelente și vinde- Ș 

călare cu vin bun, întăreace stomacul și organismul de mistuire al / 
omului. Vinul de buruieni delătură mistuirea rea, și ajută ia forma
rea de sânge sănătos. c

Foiositea vinului de buruieni delătură morburile de stomac deja la început. 
De aceea s*  se folose-că de timpuriu. Simptome ca: dureri de cap, râgăială, 
greță, slăbic une, vomare, dispare adese-orl după folosirea a câteva sticle de vin 
de buruieni.

tașțhaț

> 
h 
i

,SX Ș’ urmările cu : neastimper, colică, bătaie de inimă, insom- 
- n ă. congestiune la ficat, splină, hemoroide, se delătură în- 

tr-huițând vinul de buruenl. Asemenea curăță din stomac materii stricăciose prin 
eșirea ușoră la scaun.

Slăbiciune^ paliditatea feței, anemia, iei RT b provin 
adese

ori din mistuire rea și din disposiție Lolnăviciosă a ficatului. Persons cari pă- 
i timesc de linsa de apetit, nervositate, durere de cap, insomnie, tăngesc cu în- 
■ cetul Vinul de buruei.I dă impuls puterii de viață, Vinul de buru

ieni excita apetitul, ajută mistuirea și hrănesce, mișcă prefacerea substanțelor, 
: aliuă nervii excitat! și produce vioiciune de viața. - Mulțime de scrisori de 
’ mulțumire confirmă acestea.

Win de bnrnieni se capetă în sticle â 3» cor. și 4 cer. în far 
maciile diu : Brașov, Săcele, Cristian, Heșnov, Codlea, ȚiuțarI, Helchiu, Bod, Feldiora. Ilye- 
falva, Uzon. Magyaros Nagypatak, Zâgon, Papolcz, Kovâszna, Beresnyo, Sepsi-Szt.-Gyorgy, 
Bolon, Nagyajta, Baroth, Miklosvăr, h.-Baczon Zsombor, Darocz, Homorod, lvdhalom, Ugra, 
Kacza, Zsiberk, Lemnek. Bârânykut, Boldogvăr_s, Boholcz, Szăsztyukos, Bethlen, Sârkânv, 
Alm.ăsmezo, Zernest. Torcsvâr, Vnjdarec.se, V ila, N.-Sink, Aiud, Panticeu, Kezdivasârhely, 
Erzsebetvâros, Segesvâr, Nagyszeben și în tote farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal 
și din țările streine. — Farmaciile din Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert și Victor Roth tri
mite 3 seu mai multe sticle ou prețurile originale în ori și ce localitate din Austro Ungaria.

———Se se ferescă. de imSteție. 
cereți intime Vin de buruieni a toi Hubert Ullrich.

I

Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 450'0, spirt de 
vin 100.0, Glicerin 100'0, Vjn roșu 240 0, sirop de fragi 150'0, sirop de cireșe 320 0, fincen, 
anason, rădăcina helen, rădăcini americane, rădăcini de mzian, rădăcini calmus aa. 10'0. Aces
te părți constitutive se se amestece.

1!
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Tipografia A. Mureșiauu, Brasov.
’■'x
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Vnjdarec.se

