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0 serbare înălțătore.
A fost într’adever mare și înăl- 

țătore festivitatea aniversării victo
riei de ia Plevna în Bucurescî. Nu 
prin aceea că s’âr fi făcut -mare sgo- 
mot, ci prin aceea, că s’au sevârșit, 
pentru amintirea și cinstirea gloriosei 
Zile. fapte mărețe, fapte într’adever 
vrednice de înregistrat, și cari 
pot servi numai spre lauda și mă
rirea națiunei române.

Mai întâifi este iubirea și devo
tamentul nestrămutat, căror li-a 
dat espresiune corpul ofîcerilor ro
mâni printr’un dar oferit marelui 
Căpitan, care i-a condus în luptele 
gloriose de acum 25 de ani.

Drept răspuns la acestă iubire 
și la acest devotament vine clementa 
Regelui, care cu acest prilegiu și-a 
dovedit bunătatea inimei prin am- 
nestiarea și gradarea tuturor acelora, 
cari au deșertat ori s’au dosit de la 
serviciul militar.

Legătura neștersă, ce esistă în
tre Regele Carol, Marele Căpitan 
dela Grivița și Plevna, și între to
varășii sei de luptă, a fost întărită 
prin toastul însuflețit, ce l’a ținut 
Majestatea Sa cu ocasiunea prânzu
lui dat la palat tuturor generalilor, 
colonelilor și locotenentilor-colonelî, 
cari sunt în viață și au luat parte 
la resboiul independentei. Eată cu
vintele ce le-a rostit M. S. Regele 
înainte de încheierea mesei:

„Cu viuămulțumire am întrunit îm
prejurul Meu pe vechii Mei tovarăși de 
luptă, ca sâ serbăm împreună a 25-a ani
versare a luărei Plevnei.

„N’am putut da o sfințire mai înăl- 
țătore gloriosei aniversări a resboiului de 
cât ducendu-Me Însumi pe câmpul de bă
tălie, spre a depune, ca semn de veclnică 
recunoștință, cunune pe mormintele acelora, 
cari au cădut în lupte.

r Adânc mișcat am stat în fața osă- 
mintelor bravilor noștri oșteni, cari odih
nesc acum departe de vetrele lor, în pă
mânt strein; încă Mi-s’a pătruns inima, 
când Metropolitul din Vrața, în frumosă 
sa cuvântare, a esclamat arătând spre 
câmpul de luptă: „Sculați-ve din mormin

tele, vostre, Regele vostru a .venit se ve 
mvulțumescă pentru vitejia vostnă“.

„Da! Am mers la Grivița spre a 
Me închina, cu dragoste și venerație, îna
intea acelor vrednici fii ai țerei, oari și-au 
jertfit viața- pentru neatârnarea României.

„Un sfert de veac a trecut de atunci 
și faptele resboinice sunt încă vii în min
tea năstră; inse mai vie trebue sâ remână 
în sufletul nostru amintirea eroilor, cari 
au scris cu sângele lor cea mai frumosă 
pagină a istoriei nostre naționale.

„Serbând astădi cu recunoștință a 
doue-deci și cincea aniversare a întrărei 
triumfale a armatelor aliate ruso-româ/ne 
la Plevna, gândesc la toți acei, cari, sub 
ordinele Mele, au condus trupele la is- 
bândă.

„In amintirea acelora cari nu mai 
sunt și urând vieța lungă celor cari trăiesc 
— ridic paharul Meu.“

Cea mai frumosă ilustrație a 
primit’o aniversarea de Joi prin ma
nifestarea recunoscintei representan- 
tei naționale față cu armata română,' 
care a sângerat în șanțurile Plevnei 
pentru gloria și neatârnarea țării 
sale.

Insu șl președintele camerei, d-1 
Ferechide, s’a ridicat în ședința de 
Joi a camerei pentru-ca, cu cuvinte 
elocente și pline de patriotism, să 
propună a se ridica un monument 
în capitala României, care se aducă 
aminte tuturora eroismul armatei 
române pe câmpiile Bulgariei, erois
mul și gloria strălucită a marelui ei i 
Căpitan.

In unanimitate și cu însuflețire 
a primit camera proiectul de lege, 
prin care se votâză cinci sute de 
mii de lei din escedentul bugetar 
pentru ridicarea unui monument în 
capitală spre veclnică amintire a răs- 
boiului Independentei și în onârea ar
matei.

S’a aprobat urgenta și imediat 
camera s’a constituit în secțiuni unite, 
alegând ca delegați pe președinții ' 
secțiunilor. Delegații și-au ales pe ! 
raportor așa că încă în aceeași Zi 
raportul a fost depus pe biuroul ca
merei.

O aniversare în adevăr dâmnă '

de gloriosele fapte săvârșite pe câm
pul de resboiu înainte c’un pătrar 
de veac. Ea va servi viitârelor ge- 
nerațiuni pentru tâte timpurile ca 
îndreptar pe drumul, pe care trebue 
se stărue pentru întărirea și înflori
rea țerei și a națiunei române.

Duminecă în 7 Decemvrie n. la firele 
2 d. m. s’a săvîrșit înmormântarea lui loan 
Rațiu, despre a cărui trecere din vifiță 
am vorbit deja în ultimul număr de Du
minecă.

Jalnica ceremonie a fost celebarată 
de cătră însuși metropolitul din Blașiti 
Dr. Victor Mihalyi, asistat fiind de cano
nicul Dr. Is. Mârcu, protopopul din Clușiă 
Dr. Elie Dăianu, adm. protop. Din Sibiiu
N. Toganu, preoții Arsenie Bunea și Aurel
O. Domșa, precum și de diaconii Iuniu 
Brut Micu și lacob Popa.

I. P. S. Sa metropolitul loan Mețianu, 
însoțit de II. Sa Dr. Ilarion Pușcariu, ar- 
chimandrit și vicariu, Dr. M. Gristea, M. 
Voileanu și alți fruntași bisericesc! a 
asistat de la început pănă la sfîrșit la ce
remonia funebră.

Frumdse și numerfise cununi au fost 
depuse pe cosciugul răposatului president 
al partidului național român. Amintim 
aici pe lângă ale familiei: cununile din 
partea Românilor din Brașov, din munții 
apuseni, Lugoșifl, de la Tinerimea română 
universitară din Olușiu, Tinerimea română 
din Sibiiu, și Brașov, de la comitetul par
tidului național, de la damele române din 
Abrud, de la cluburile române: din comi
tatele Oojocnei, Sibiiu, Arad, de la inteli
gența română din Turda, dela „Arieșana11, 
Eforia șcfilei române din Turda.

Intre cununile particulare înregistrăm 
pe a d-lui Take lonescu, o cunună uriașe 
din lauri, stejar) și palmieri cu tricolor; 
dela Zoe și Virgil Arion, familia Herșan 
dela Dr. A. Frâncu, Dr. O. Rusu, Oasiu și 
Iuliu Manin etc. Parte mare din amintitele 
cununi erau împodobite cu pantlicî trico
lore române.

Din multe orașe și ținuturi mai de
părtate Românii erau representați prin 
delegațiuni: In afară de membrii comi
tetului central veniți de departe în 
frunte cu d-I Pop de Băsesci, notăm pe 
representanții Eforiei școlare din Turda, 
a băncei Arieșana, a tinerimei române din 
Clușiă, (prin universitarii I. Meruțiu, M. 
Dobreanu și Lucian Balint), a meseriașilor 
din Blașiti, a Bistrițenilor (prin Dr. G. 
Tripon), apoi representanții din Deva: 
Francisc Hossu Longin, din Brașov: Dr. A. 
Mureșianu și N. P. Petrescu, din Munții 
apuseni Dr. L. Pop, din Orăștie Dr. A. 
Vlad, din Alba-Iulia și din mai multe alte 
comune.

Prohodul s’a făcut în biserica gr. 
cat. din Sibiiu, unde s’au rostit mai multe 
cuvântări. Cel dintâiu care a luat cuvântul 
a fost canonicul Dr. Augustin Buneu, care 
cu cuvinte oratorice espune urgia, ce s’a 
descărcat asupra lui Ioan Rațiu în anii 
din urmă și ranele, ce i-le-au înfipt cei 
din nemul său, pănă ce stejarul maiestos, 
a început a se clătina și <ji bună n’a mai 
avut. Apoi trece la apreciarea activității 
publice a repausatului, care începând din 
anul 1848 și pănă astădi a fost între cei 
dintâi luptători. Pe urmă continuă:

Tfită ordinea socială și morală s’a 
susținut tot dăuna și se susține și astădi 
prin aceia, cari în tote acțiunile lor sunt 
conduși de principiul, că esistă o ființă 
infinită, atot-sciutfire, ale cărui judecăți 
sunt milă și adevăr, și dreptate în veac.

înaintea acestui judecător mare stă 
acuma și Dr. Ioan Rațiu.

Decă nimenea nu trage la îndoiălă, 
că iubirea de-aprfipelui este un semn al 
iubirii de Dumnedeu, și că cu cât iubesce 
cineva mai tare pe de-apropele seu, cu 
atâta dovedesce mai mare iubire, față de 
Creator; dăcă mai departe Mântuitorul 
lumii prin vărsarea sângelui seu pentru 
toți fimenii ni-a dat pilda cea mai per
fectă despre iubirea sa față cu Dumnedeu 
Tatăl și ne-a învățat, că celui ce iubesce 
mult, mult i-se ertă, atunci trebue să 
avem bună încredere, că marele judecător 
nu va respinge de la sine pe servitorul 
seu Dr. loan Rațiu, tocmai pentru dra
gostea, ce acesta a arătat’o nu numai 
cătră cei de un sânge cu el, ci cătră un 
popor întreg, jertfindu-și pentru el cele 
mai prețiose bunuri pămentesci și prin 
acesta dând dovadă despre iubirea sa cea 
mare față cu Dumnezeu.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

28 Noemvrie (10 Dec.) 1877.
Joia trecută, în 28 Noemvrie 

st. v. 1902, s’au împlinit doue-Zeci 
și cinci de ani, de când formidabila 
cetate Plevna, apărată de trupele 
eroicului Osman-pașa, după o înde
lungată și viteză resistență a căZut 
în mânile oștirilor aliate ruso-ro- 
mâne.

Victoria dela Plevna, la care 
au luat parte însemnată trupele ro
mâne, a lost resultatul unor încor
dări și lupte aprige și sângerose, 
cari au durat nu mai puțin decât 
cinci luni întregi și între cari lupta 
dela Grivița, ce a acoperit stindar
dele armatei române cu glorie, va 
străluci in veci cu litere de aur în 
cartea istoriei.

Mii de viteji au căZut dinain
tea Plevnei Totă lumea aștepta cu 
încordare se vadă cum se vor sfârși 

giganticele lupte între armatele a- 
liate și oștirile musulmane, conduse 
de „leul dela Plevna“ Osman.

In fine sosi și Z^a decisivă, 
Ziua în care mândrul Osman-pașa 
a închinat stâgurile sale oștirei ro
mâne care-1 încunjurase de tâte 
părțile.

In cuvinte simple, sobre, der cu 
atât mai petrunZetore, se reamin- 
tesce în prețiosa publicație „Tei-deci 
ele ani de domnie ai Regelui Carol Iu 
istoria acelei Z^e epocale:

„28 Noemvrie (10 Decemvrie)... Avan
posturile brigadei Sacbelarie și ale Divi- 
siunil IV observă peste nopte o mișcare a 
inimicului, care aduna trupe spre gura Plev
nei și începuse construirea uoui pod peste 
Vid. în dori de 4* uâ Turcii părăsesc re
duta Nr. 2, care e imediat ocupată de tru
pele române din tranșee (regimentul 4 de 
linie și un batalion din Regimentul 6 de 
linie). Brigada Sachelarie și brigada Boră- 
nescu ocupă trei redute pe înălțimile dela 
Upanez. Bateria Crimeanu deschide un foc 
violent asupra celor două redute, ce se mai 
află în mâna inimicului, și trupele fac asal

tul. 2000 prisonierl și 6 tunuri cad cu acăstă 
ocasiune în mânile trupelor române birui- 
tore. Brigada Cantilli, precedată de bateria 
călăreță Alexandrescu, ia inimicul în flanc 
pe șosăua Sofia. Colonelul Cerchez înain- 
teză în același timp despre Bucova direct 
asupra Plevnei și regimentul 6 de linie 
este primul care scoboră în oraș. Peste 
Vid se urmeză luptă crâncenă între capul 
colonelor turcescl și trupele rusescl, cari 
caută să închidă drumul de eșire al inimi
cului. în acestă luptă Osman-Pașa este ră
nit. Vădendu-se bătut și împresurat din 
tfite părțile, inimicul arboreză drapelul alb 
în mai multe puncte.

„Trupele române proceddză la desar- 
marea inimicului și la adunarea prisonie- 
rilor. Un ofițer superior turc se presintă 
înaintea colonelului Cerchez cu vestea, că 
Osman-Pașa așteptă se se înțelegă asupra 
sorții trupelor sale. Colonelul Cerchez merge 
la locul indicat unde găsesce pe Osman- 
Pașa, care-i declară, că se consideră ca 
prisonier“.

Er în publicația „30 de ani din 
domnia militară a Regelui Carol I*  ce
tim mai departe următorele însem

nări, în formă de memoriu al ace
lei Zile:

„Osman-Pașa este rănit și prins; el 
s’a predat Românilor și se găsesce acum 
într’o casă albă situată lângă Vid, cam la 
patru kilometri dela locul unde se află Dom
nitorul și asupra căreia el îșl îndrepteză 
ochii fără voie. Domnitorul însciințeză pe 
împăratul.

„Apoi Domnitorul se îndreptăză cătră 
divisiunea 111-a, care a luat cu asalt Opa- 
nezul, și este primit aci cu urale nesfîrșite. 
Tunuri și prisonierl turci trec pe dinaintea 
sa, in lung convoiu. în urmă, se duce spre 
podul de peste Vid. Pe șoseua Plevna- 
Sofia și nu departe de acest pod, întâlnesce 
trăsura în care se găsia Osman-Pașa rănit, 
sub o escortă de călărași români din al 
3 lea regiment. îndată-ce Osman-Pașa află 
cine este acela, care înainteză cătră trăsura 
sa, se ridică cu tote durerile sale și nimeni 
nu pote să-l reașeze. Domnitorul îi întinde 

I mâna și-i exprimă cu cuvinte mișcălore 
admirațiunea sa pentru eroica aperare a 
Plevnei

*
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Der dâcă acest gând mângăitor stră
bate adi ființa nostră, a celor ce ne-am 
adunat în jurul acestui sicriu, nu pot lăsa 
acestă ocasiune, fără a pune întrebarea, 
că cu ce vom sci îmblândi noi pe Dum
nedeu, pe care atât de des l’am vătămat 
cu păcatele ndstre nenumărate? Au dâră 
cu invidia și răutatea nostră, isvorul atâtor 
certe, calumnii și prigoniri între cei din 
clasa cultă a poporului nostru? Au doră 
cu pofta nostră de mărire deșertă, de 
plăceri trecetore sensuale? Au doră cu 
stdreerea și esploatarea bietului popor, 
pentru-ca să avem cu ce ne mulțămi pa
timile cele rele și coperi cheltuelile unui 
lux nebun? Au ddră cu născocirea de 
defecte neesistente, și cu esagerarea mi
celor scăderi în bărbații, cari se espun 
pentru binele poporului românesc, pen
tru-ca prin acesta apucătură să ascundem 
lașitatea ndstră, seu să motivăm neparti- 
ciparea ndstră lâ acțiunile pentru înain
tarea nemului nostru? Au doră prin scan
dalul ce-1 dăm în conținu țărănimii nostre, 
când îi cercetăm așa de rar bisericile. îi 
respectăm așa de puțin obiceiurile bune 
și folositore, și nu-i dăm nici un ajutor la 
susținerea instituțiunilor ei culturale?

Cu astfel de scăderi, păcate și viții 
presentarea ndtră înaintea marelui j de- 
cător trebue se ne înspăimânte. De aceea 
pănă când nu este târdij, să ne întdrcem 
la Dumnedeu și la virtuțile cele adevărate 
ale religiunii creștine, dr de la marele de
funct Dr. loan Rațiu să luăm pildă de 
iubire de neam, de abnegațiune și de 
fertfă pentru fericirea lui.

După d-1 Dr. A. Bunea a rostit o 
cuvântare d-1 G. Pop de Băsesci, în nu
mele comitetului, dicând emoționat pănă 
la lacrămi între altele:

Noi din partea nostră în fața sicriu
lui tău, te asigurăm și punem vot sacru 
înaintea lui Dumnezeu și a dmenilor, că 
stegul falnic, sub care ai luptat și pe care 
l’ai purtat cu demnitate în numele liber
tății, frățietății și egalității, și pe care cu
rat și nepătat îl primim de la tine, cât 
ne va da bunul Dumnedeu vieță, pe ur
mele tale și după esemplul tău vom lupta 
mai departe. II vom țină sus, îl vom păs
tra nepătat., și așa îl vom transpune ur
mașilor noștri, fiii credincioși ai neamului.

A treia cuvântare a rostit-o d-1 ad
vocat din Bistriță Dr. Gavriil Tripon, care 
cu vorbe avântate a schițat vieța, luptele 
și virtuțile marelui bărbat al neamului, 
luându-și un rămas bun, care a emoționat 
pe toți.

Metropolitul a dat deslegârea și pe 
urmă a vorbit studentul în filosofie de la 
universitatea din Clușifî 1. Meruțiu, în nu
mele tinerimei.

După înmormântare Esc. Sa metro
politul Dr. Mihalyi a visitat împreună 
cu canonicii și preoții asistenți pe Esc. 
Sa metropolitul Mețianu, unde au fost 
primiți cu mare cinste și poftiți la cină, 
petrecând acolo, pănă după drele 9, când 
apoi s’au întors cu trenul la Blașiii.

*
Fdrte numerdse telegrame de con

dolență au fost adresate jalnicei familie 
din tote ținuturile ardeiului, ale Bănatului 
și ale țărei unguresc!. Românii din ora
șele cum e Brașovul, Olușiul, Viena, Lu- 

goșul, Orăștia, Timișora, Alba-Iulia, Arad, 
Turda etc. au trimes telegrame de con
dolență colective. Dr. Ales. Mocsonyi 
a condolat printr’o telegramă de la Ca- 
pâlnaș. Diarul „Tribuna" n’a terminat încă 
nicî acum cu publicarea tuturor depeșilor 
de condolență.

Din Bucovina a condolat Eudocsiu 
Hurmuzachi în numele dirigenței partidu
lui român din Bucovina.

Numărdse telegrame au sosit din Ro
mânia, între care cele mai însemnate sunt 
ale Senatului și ale Camerei române. Au 
mai condolat între alții: Gr. Cantacu- 
zino, Take lonescu, loan Grădișteanu, 
Nicu Filipescu, loan Kalinderu, membru 
al Academiei române, Delavrancea, Di- 
sescu, d-nii Faur, Ghețianu, Dr. Drăgescu, 
Străjanu din Craiova etc, Secțiile Ligei 
de Ia Azuga, Iași, Craiova etc.

*
Senatul și Camera deputaților din 

Bucuresci au trimis dcîmnei Emilia Rațiu 
câte-o telegramă de condolență, pe cari 
le reproducem aici:

Telegrama Senatului:
BncurescI, 8 Dec. c.

Senatul aflând de încetarea din vidță 
a ilustrului vostru soț, mult regretatul Dr. 
Rațiu, m'a autorisat de a-ve transmite în 
numele seu condolențele sale pentru dure- 
rosaperdere ce a ți încercat, lmplinindu-mi, 
domnă, acesta tristă datorie, ve rog tot- 
de-odată se primiți simțămintele mele de 
adenci regrete.

Președintele senatului, 
F. S. Aurelian.

Telegrama Camerei:

Adunarea deputaților în ședința de 
la 23 Noemvrie 1902, luând cunoscință de 
încetarea din vieță a ilustrului domniei 
vostre soț, a votat în unanimitate propu
nerea a esprima sentimentele ei de profund 
regret și condolențele pentru ireparabila 
perdere ce ai încercat. Cu profund respect 
îndeplinesce acesta misiune

Președintele adunării deputaților, 
M. Pherechide.

Revista politică.
A mai trecut o septemână, fără 

ca dieta din Peșta se fi isprăvit ceva. 
De doue luni aprope se „desbate4 
asupra proiectului prin care guver
nul cere împuternicire de a acoperi 
din budgetul pe 1903, nevotat încă, 
cheltuelile trebuinciose statului în 
cele dintâiii 3 — 4 luni ale anului vii
tor, — seu așa numita îndemnisare. 
Până la încheierea anului mai sunt 
vr’o opt-spre-Țece cjile, er pănă la 
vacanta de Crăciun abia doue sep- 
temânl. Nici vorbă nu pote fi ca în 
acest timp scurt — cu tote că du
rata ședințelor dietei s’a mai pre
lungit cu un cias — guvernul se do- 

bendbscă vr’un resultat de Domne- 
ajută. Stângacii lui Kossuth s’au în
grijit, ca prin obstrucție, prin cu
vântări ne mai sfîrșite, se zădărni- 
cescă orl-ce resultat. Cu dreptul se 
pote c|ice, că de la deschiderea die
tei și păna adi s’a făcut curata ri
sipă cu timpul și cu banii cei scumpi 
ai terii. Marile cestiunl, cari așteptă 
resolvire (pactul cu Austria, proiec
tele militare, votarea budgetului, o 
sumă de proiecte de legi) sunt puse 
la o parte și zăpăcelă mare dom- 
nesce nu numai în tabera guvernu
lui, ci și în rândurile oposiției. In 
situația acâsta critică și nefirescă, unii 
pe alfii se învinovățesc. Guverna
mentalii aruncă răspunderea pe opo- 
siție, opositionalii fac responsabil 
guvernul, în gazetele lor se scrie și 
discută cu pasiune, — și din tbte 
reiese, că o boia cumplită s’a încui
bat în rândurile lor: fatala nelucrare.

*
Pe când în monarchia austro- 

ungară lucrurile merg calea racului 
și nicî vorbă ca pănă la finea anului 
să se încheie pactul vamal ori se se 
voteze noul tarif vamal autonom,— 
pe atunci „Reichstag“-ul din Berlin 
aduce o mare suprindere politicia- 
nilor din monarchie. Adunarea impe
rială germană a primit, și în a doua 
cetire, proiectul tarifului vamal. Propu
nerea Kardorff, despre care am fă
cut amintire într’unul din numerele 
trecute, a fost primită cu 184 con
tra 136 voturi, er § 1 al legei tari
fului vamal a fost primit cu 182 
contra 136 voturi A treia cetire a 
proiectului se va face acțl Sâmbătă. 
Sortea proiectului s’a decis prin 
acest vot, și e sigur, că încă înainte 
de Crăciun el va deveni lege, er 
guvernului german i-se dă posibili
tatea de a denunfa (desface) con
vențiile comerciale cu cele-lalte state, 
adecă și cu Austro-Ungaria. Sensa- 
ția berlinesă dă mult de gândit gu
vernelor din Peșta și Viena.

*
In decursul desbaterilor din dieta 

ungară s’a vorbit mult și despre- na
ționalități. S’au spus lucruri, pe cari 
le cetim și auȚim fii inie din partea 
adversarilor noștri. Guvernul a fost 
aspru atacat, că nu e destul de ener
gic față cu naționalitățile, că sub 
regimul lui Szell naționalitățile au 
prins curagiu în lupta contra „ideii 
de stat maghiar" etc. In ședința de 
la 11 Decemvrie s’a aucjit și o voce 
caracteristică. Deputatul Vertan (Tur
da) a fiis, că independența Ungariei 
nu stă în calea resolvirei cestiunei 
naționalităților; constată însă, că pe 
basa de afli acestă cestiune nu pote 
fi resolvită (!) Causa pentru care 
Maghiarii nu pot fi frați cu naționa

litățile, este de o parte șovinismul 
național, ddr mai ales faptul, că Ma
ghiarii nu sunt încă independenți. 
Pănă când Ungaria se învîrte în ju
rul osiei Austriei, nu se pdte aștepta 
ca naționalitățile se se mărturisescă 
Maghiari. Cestiunea naționalităților 
— continuă Vertan — ar fi resol
vită, decă naționalitățile ar sci, că 
ele aici trebue se trăbscă și se moră, 
că nu-șl pot afla fericirea decât în 
națiunea maghiară. rSe nu crâdă ni
meni, că naționalitățile ndstre gra- 
vitdză înafară. Greșesc aceia, cari 
vorbesc despre gravitarea dacoromâ- 
nismului spre România, căci așa ceva 
nu esistă. Idealul Românilor noștri 
este, ca în Ungaria și sub tronul 
austriac se-șl creeze un teritoriu au
tonom al lor, cum e d. e. Croatia. 
Acesta este programul lor și tendin
țele dacoromâne la nici un cas nu 
trebue se fie înțelese așa, că ei ar 
voi se ajungă sub regatul român11...

*

Departe peste ocean, în repu
blica Venezuela din America-de-Sud, 
e în pregătire isbucnirea unui res
boiu.

In mica republică a bântuit 
timp îndelungat revoluțiunea. Tru
pele presidentului Castro au biruit 
pe rebeli și s’a restabilit drășî liniș
tea internă. S’a întâmplat înse, că 
în cursul revoluțiunei forte mulțl su
puși englesl și germani au suferit 
pagube însemnate Guvernele din 
Londra și Berlin au cerut o despă
gubire mare. Presidentul Venezuelei, 
Castro, n’a vrut se le plătdscă și din 
causa, acesta o mare cdrtă diploma
tică s’a iscat între Venezula de-oparte 
și Englitera și Germania de altă 
parte.

Lucrul a ajuns pănă la trimi
terea unui ultimat, căruia înse Ve
nezuelan^ respuns. Englesii și Nemții 
au trimis în apele Venezuelei nume
rose vase de resboiu, cari au atacat 
flota de resboifi. a V< nezuelei. Ce era 
se facă presidentul Castro? A ape
lat la popor, ca se prindă armele și 
să-și apere țera. Și fiind-că Englesii 
și Nemții vreu se pună mâna pe 
orașul de port Guayra, trupele vene- 
zuelane au plecat spre acest oraș, 
ca să-l apere, sub conducerea minis
trului de resboiu. Orașul e întărit cu 
tunuri. In capitala republicei, toți 
Englesii și Germanii au fost prinși 
și arestați și mari demonstrații s’au 
făcut contra Engliterei și Germa
niei. Stindardele englesescî și ger
mane au rost arse.

Etă așa. dbr un nou resboiu în 
perspectivă.

Mare a fost însuflețirea, cu care 
corpurile legiuitore române dimpre
ună cu totă națiunea, au primit acum 
25 de ani soirea fericită și mult aș
teptată despre victoria de la Plevna 
Etă câte-va amintiri despre acesta:

Căderea Plevnei a fost adusă la cu- 
noscința Adunărei deputaților în ședința 
dela 29 Noemvrie 1877 de cătră președin
tele ei, G. A. Rosetti, prin următorele cu
vinte :

D-lor deputațl, sunt dator, și soiri ofi
ciale nu sunt încă venite ca să potă banca 
ministerială a vă s, une cuvântul său, sunt 
dator vouă, represeutanțl ai națiunei, ca să 
vă anunț ca fapt positiv, că Plevna, acel 
al doilea Gibraltar, și Osman Pașa, acel 
erou al Imperiului Otoman, s’a închinat și 
este în manile armatelor aliate. (Aplause 
prelungite.)

Acum, repreșentanți ai națiunei, când 
vedeți faptele armatei ndstre — din par- 
te-ml nu mai am nimic de dis — rămâne 
să chibzuițl, decă credeți că este bine, chiar 
astădl să trimiteți o telegramă Măriei Sale 
Domnitorului, prin care să esprimațl sim- 
țimintele vostre și tot de-odată și Majestăței 

Sale împăratului Alexandru, nobilul Său 
Aliat, pentru bravura oștirei Sale. Tot-de- 
odată ași crede, că ar trebui să trageți la 
sorți o comisiune, care se mergă se felicite 
pe Măria Sa Ddmna, din partea represen- 
tațiunei naționale. (Aplause entusiaste și în
delung repetate.)

D. B. Maniu susține propunerea pre
ședintelui „de a da un vot de omagiu, de 
„recunoscință acelei viteze armate române, 
„care a făcut din acestă di, o di de sărbă- 
„tore pentru națiunea nostră11.

George Pruncu, după-ce declară, că 
se unesce în totul cu propunerea președin
telui, adaogă:

„Ași fi însă de opiniune. d-lor, dâcă 
„și onor. Adunare va binevoi a admite pro
punerea mea, ca prin votul ce vom da 
„astădl în privința armatei române și a 
„demnului ei Șef, să declarăm că acestă 
„armată, dimpreună cu Șeful său, a bine- 
„meritat de la Patrie. (Aplause prelungite.)

George Misail a făcut și susținut ur- 
mătorea moțiune:

„Măriei Sale Carol I, Domn glorios 
al Românilor.

„Armatei Române, care, în campania 
anului 1877, șl-a reluat vechea-i și gloriosa 

misiune de a fi scutul patriei și de a și 
vărsa cu generositate sângele pentru libe
rarea popdrelor, cari gem sub jugul barbar 
al semi-lunei, regimentelor de linie, exce
lentei nostre artilerii, dorobanților și vână
torilor, călărașilor și roșiorilor, rămășițe ve
nerate, vlăstare neperitore ale acelor ba’a- 
lione falnice ce din secolul XIII pănă as- 
tăcjl n’au încetat de a fi ante-garda crești
nătății în luptele cu hordele Islamismului:

„Adunarea Națională trimite felicită
rile sale pe câmpul de ondre și sânge, în 
zidurile formidabile ale Plevnei, cucerite 
de oștirile aliate.

„Adunarea Națională, în numele Țărei 
recunoscătore, declară că: Domn, guvern 
și armată au bin •-meritat dela Patrie, care 
este mândră de fiii ei“. ;Aplause.)

George Vernescu: D-ior deputațl, eu 
v’așl ruga ca în momente așa de solemne, 
în cari se află astădl țâra nostră, să nu fa
cem nici o propunere particulară a nostră, 
să nu exprimăm un sentiment al nostru 
particular, ci să lăsăm ca biuroul Adunărei, 
al Representațiunei Țeril, să exurime aceste 
sentimente de recunoscință Domnitorului 
și oștirei române în genere. (Aplause.)

Astădl să mulțumim tuturor pentru 
reînoirea gloriei străbune, să mulțumim 
Domnitorului și armatei, că a încoronat na
țiunea cu laurii victoriei repurtate de ar
mata română pe câmpul de luptă. (Aplause.) 

Tot-deodată, cred că e bine, ca tot 
biuroul să comunice din partea nostră, că 
Adunarea, în unanimitate, simte de datorie 
a face mulțumirile și felicitările ei Marelui 
Imperator Alexandru II. (Aplause.)

Propunerea lui George Vernescu a 
fost admisă în unanimitate.

Adunarea a delegat apoi o comisiune 
alesă din sinul ei, prin tragere la sorț;!, 
care împreună cu biuroul să presinte feli
citările ei, Măriei Sale Domnei Elisabeta.

Conform votului Camerei, biuroul a 
trimis Domnitorului următorea adresă de 
felicitare:

„Adunarea deputaților, în unanimitate, 
exprimă Măriei Tale căldurosele ei felicitări 
pentru strălucita victorie dela Plevna. Ea 
declară, că armata română și Comandantul 
ei Suprem au bine-meritat de la Patrie.

„Adunarea rogă pe Măria Ta să facă 
a se agrea de Majestatea Sa împăratul
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6) Comitatul Făgărașului.
Făgăraș. Hotar 3950 j. c. Locuitori: 

6467, dintre carlr. cat. 1261, gr. cat. 1384, gr. 
or. 951, augustanî 843, ref. 1300, unit. 244, is 
raelițl 474. După limbă: Maghiari 2911, 
Nemți 1243, Slovaci 1, Șerbi 3, Români 
2292.

Poiana-Merului. Hotar 10.816 j. c. 
Locuitori: 2335, dintre cari r. cat. 3, gr. 
cat. 4, gr. or. 2315, aug. 6, ref. 7, isr. —. 
După limbă: Maghiari 12, Nemți 5, Ro
mâni 2318.

Z&rneștî. Hotar 29 679 j. c. Locuitori: 
3901, dintre cari r. cat. 263, gr. cat. 74, 
gr. or. 3113, aug. 266, ref. 112, unit. 48, 
isr. 25. După limbă: Maghiari 410, Nemți 
312, Slovaci 4, Ruteni 4, Români 3167.

Comitatul Făgărașului are un terito
riu de 422.805 jugh?re catastrale c.u 92.801 
locuitori, dintre cari r. cat. 2454, gr. cat. 
23.850, gr. or. 60,220, augustanl 2737, ref. 
2225, unitari 437, jidovi 873. După limbă: 
Maghiari 5159, Nemți 3627, Slovaci 32, 
Ruteul 5, CroațI 1, Șerbi 3, Români 83.445, 
După teoria lui Czirbusz, Români 84.062 
= 90.58%.

7) Comitatul Hunsdorei.
Deva. Hotar 6656 j. o. Locuitori: 

7089, dintre cari r. cat. 2373, gr. cat. 232, 
gr or. 2400, aug. 184, ref. 1235, unit. 73, 
isr. 592. După limbă: Maghiari 4065, Nemți 
436, Slovaci 19, Ruteni 2, CroațI 1. Șerbi 
5, Români 2509.

Hațeg. Hotar 4414 j. c Locuitori: 
2367. dintre cari r. cat 446, gr. cat. 479, 
gr. or. 887, aug. 36, ref. 297, unit. 9, isr. 
213. După limbă: Maghiari 881, Nemți 140, 
CroațI 2, Șerbi 1, Români 1337.

Orăștie. Hotar 7189 j. c. Locuitori: 
6934, dintre cari r. cat. 1100, gr. cat. 859, 
gr. or. 2815, aug. 1C40, ref. 890. unit. 23, isr. 
207. După limbă: Maghiari 1884, Nemți 
1321, Slovaci 18, CroațI 9, Sârbi 3, Ro
mâni 3619.

Hunedora. Hotar 4269 j. c. Locuitori: 
4419, dintre cari r. cat. 1769, gr. cat. 427, 
gr. or. 1478, aug. 80, ref. 483, unitari 33, 
isr. 189. După limbă: Maghiari L896, Nemți 
365, Slovaci 101, CroațI 2, Sârbi 10, Români 
1987.

Bleje. Hotar 14,378 j. c. Locuitori 
3811, dintre cari r. cat. 2, gr. cat. 3, gr. 
or. 3297, ref. 1, isr. 10. După limbă: Ma
ghiari 13, Români 3292.

Brad. Hotar 5115 j. c. Locuitori: 
3896, dintre cari r. cat. 467, gr. cat. 171, 
gr. or. 2663, aug. 40, ref. 341, unit. 14, 
isr. 200. După limbă: Maghiari 933, Nemți 
119, Slovaci 5, CroațI 1, Români 2809.

După Piatră. Hotar 8674 j. cat. Lo
cuitori: 2132 toți gr. orientali. După limbă 
homâni 2125. (Șepte sunt trecnțl la ru
brica: Alte limbi, unde se numără de obi- 
ceii! Țiganii.)

Bulzești. Hotar 11.636 j. c. Locuitori: 
2494, toți gr. orientali și toți Români.

Livezeni. Hotar 24.932 j. c. Locuitori: 
3387, dintre cari r. cat. 684 gr. cat. 204, 
gr. or. 2063, aug. 71, ref. 255, unit. 10 >, 
isr. 10. După limbă: Maghiari 823, Nemți 
176, Slovaci 20, Ruteni 1, CroațI 1, Șerbi 
1, Români 2216.

Petrila. Hotar 40.646, j. c. Locuitori: 
4497, dintre cari r. cat. 970, igr. cat. 267, 
gr. or. 2753, aug. 213, ref. 77, unit, 34, isr. 
182. După limbă: Maghiari 684, Nemți 604, 

Slovaci 85, Ruteni 63, CroațI 2, Români 
2911.

Petroșeni. Hotar 16.358 j. c. Locui
tori : 7765, dintre cari r, cat. 3307, gr. cat. 
619, gr. or. 1949, aug. 431, ref. 937, unit. 
72, isr. 449. După limbă: Maghiari 4297, 
Nemți 989 Slovaci 17, Ruteni 2, CroațI 7, 
Șerbi 8, Români 2232.

Vinerea. Hotar 4166 j. c. Locuitori: 
2095, dintre cari r. cat. 24, gr. cat. 17, gr. 
or. 2058, aug. 1, ref. 3. După limbă: Ma
ghiari 13, Nemți 11, Români 2071.

Gugir. Hotar 81.765 j. c. Locuitori: 
4291, dintre cari r. cat. 937, gr. cat 3025, 
gr. or. 155, aug. 63, ref 93, unit. 8, isr. 
9. După limbă: Maghiari 812, Nemți 242, 
Slovaci 17. Ruteni 4, Români 3168.

Comitatul Huneddrei are teritoriu de 
1,352.517 j. c. cu 303.838 locuitori, dintre 
cari r. cat. 24.993, gr. cat. 55.116, gr. or. 
204.350, aug. 3269, ref. 11.398, unit. 632, 
jidovi 4056. După limbă: Maghiari 32.316, 
Nemți 9189, Slovaci 6111, Ruteni 697, 
CroațI 111, Sârbi 56, Români 257.013. După 
teoria lui Czirbusz, Români 253.713 = 
85.15%.

8) Comitatul Mureș-Turda.
Tergul-Mureșului. Hotar 5951 j. c. Lo

cuitori : 19,522, dintre cari r. cat. 5632 gr. 
cat. 1352, gr. or. 1033, aug. 556, ref. 8915, 
unit. 470, isr. 1658 După limbă: Maghiari 
16.705, Nemți 686, Slovaci 72, CroațI 8, 
Sârbi 2, Români 1864.

Reghin. Hotar 4356 j. c. Locuitori: 
6552, dintre cari r. cat. 1262, gr. cat. 1016, 
gr. or. 48, aug. 2646, ref. 1096, unit. 35, 
isr. 449. După limbă: Maghiari 2593, Nemți 
2939, Slovaci 1. Români 1009.

Hodacu. Hotar 20.670 j. c. Locuitori: 
2632, dintre cari r. cat. 11, gr. cat 1081, 
gr. or. 1497, aug. 1, ref. 21, isr. 21. După 
limbă: Maghiari 33, Nemți 21, Români 
2508.

Ibănești. Hotar 50.521 j. c. Locuitori: 
2965, dintre cari r. cat. 62, gr. cat. 536, 
gr. or. 2311, aug. 9, ref. 13, unit. 1, isr. 34. 
După limbă: Maghiari 60, Nemți 63, Slo
vaci 1, Români 2830

Toplița. Hotar 58.994 j. c. Locuitori: 
5218, dintre cari r. cat. 1165, gr. cat. 801, 
gr. or. 3029, aug. 8, ref. 123, unit. 10 isr. 
82. După limbă: Maghiari 1499, Nemți 34, 
Slovac 1, Ruteni 1, Români 3679.

Comitatul Mureș-Turda are teritoriu 
de 727.821 j. cat. cu 197.618 locuitori, din
tre cari r. cat. 26 046, gr. cat. 44.507, gr. 
or. 28 989, aug. 6205, ref. 78.907, unit. 
7917, jidovi 4000. După limbă: Maghiari 
119.810, Nemți 7416, Slovaci 85, Ruteni 9, 
CroațI 1C7, Șerbi 4 Români 67402. După 
teoria lui Czirbusz Români 73.483 = 
37,19%.

9) Comitatul Odorheiului.
Szekelyudvarhely. Hotar 4790 j. c. Lo

cuitori : 80» 5, dintre cari r. cat. 4586, gr. 
cat. 137, gr. or. 54, aug. 265, ref. 2401, 
unitari 432, isr. 170. După limbă: Maghiari 
7682, Nemți 247, Slovaci 2, Ruteni 1, Sârbi 
3, Români 88.

Comune cu populație mai însemnată 
românescă sunt: Bene, Darocz, Homorod- 
almăs, Erked, Magyarfelek, Olahandrâsfalva, 
Olahhidegkut.

Comitatul Odorheiu are teritoriu de 
510.356 j c. cu o populație de 118.275, 
dintre cari r. cat. 41.893, gr. cat. 1377, gr. 
or. 4101, aug. 2830, ref. 40.237, unitari 
26.614, jidovi 1204. După limbă: Maghiari 
112.607, Nemți 2225, Slovaci 19, Ruteni 3,

CroațI 2, Sârbi 3, Români 2928. După teo
ria lui Czirbusz, Români 5482 = 4.63%.

10) Comitatul Sibiiului.
Sibiiu. Hotar 9804 j. c. Locuitori: 

29.577, (3500 militari), din cari r. cat. 6571 
gr. cat. 2246, gr. or. 5175, aug. 12.353, ref. 
2109, unitari 235, isr. 874. După limbă: 
Maghiari 5747, Nemți 16.141, Slovaci 64, 
Ruteni 27, CroațI 51, Sârbi 21, Români 
7106.

Sebeșul-săsesc. Hotar 13.253 j. c. Lo
cuitori : 7770, dintre cari r. cat. 548, gr. 
cat. 304, gr. or. 4597, aug. 1919, ref. 277, 
unit. 16, isr. 109. După limbă: Maghiari 
549, Nemți 2253, Slovaci 10, Sârbi 2, Ro
mâni 4857.

Avrig. Hotar 16.919 j. e. Locuitori: 
3195, dintre cari r. cat. 271, gr. cat. 27, 
gr. or. 2635, aug. 219, ref. 37, isr. 6. După 
limbă: Maghiari 109, Nemți 415, Români 
2665.

Poplaca. Hotar 2540 j. o. Locuitori 
2515, dintre cari r. cat. 1, gr. cat. 2, gr. 
or. 2511, aug. 1. După limbă: Români 
2514.

Reșinari. Hotar 27B49 j. c. Locui
tori: 5412, dintre cari r. cat. 10, gr. cat. 
419, gr, or. 4952, aug. 26, ref. 5, Jidovi 
nici unul. După limbă: Maghiari 10, Nemți 
29, Slovac 1, Rutean 1, Români 5362.

Pianul de sus. Hotar 5955 j. c. Lo
cuitori: 2145, dintre cari r. cat. 6, gr. cat. 
1, gr. or. 2131, aug. 5, ref. 2. După limbă: 
Maghiari 8, Nemți 5, Români 2126.

Rehău. Hotar 3225 j. c. Locuitori: 
2095, dintre cari r. cat. 1, gr. cat. 2, gr. 
or. 2088. După limbă: Maghiari 5, Români 
2090.

Șugag. Hotar 12.992 j. c. Locuitori: 
2084, dintre cari r. cat. 5, gr. cat. 1, gr. 
or. 2072, aug. 1, ref. 3, unit. 2. După limbă: 
Maghiari 10, Nemți 2, Ruteni 2, Români 
2070.

Gura-Rîului. Hotar 16268 j. c. Lo
cuitori: 2564, dintre cari r. cat. 6, gr. cat. 
299, gr. or. 2249, aug. 10. După limbă: 
Maghiari 3, Nemți 15, Români 2545.

Selisce. Hotar 12.077 j. c. Locuitori: 
3572, dintre cari r. cat. 143, gr. cat. 52, 
gr. or. 3247, aug. 66, ref. 57, unit. 4, isr.
3. După limbă: Maghiari 125, Nemți 110. 
Slovaci 10, CroațI 18, Șerbi 7, Români 
3240.

Tilișca. Hotar 8955 j. c. Locuitori: 
2011. dintre cari r. cat. 4, gr. cat. 42, gr. 
or. 1964. După limbă: Maghiari 1, CroațI
4, Români 2006.

Apoldul-mic. Hotar 3698 j. c. Locui
tori: 2405, dintre cari: r. cat. 18, gr. cat. 
12, gr. or. 2372, aug. 3. După limbă: Ma
ghiari 16, Nemți 4, Români 2384.

Poiana. Hotar 2362 j. c. Locuitori: 
3956, dintre cari r. cat. 10, gr. cat. 3, gr. 
or. 3929, aug. 5, ref. 8, După limbă: Ma
ghiari 20, Nemți 6, Ruteni 9, Români 
3926.

Jina. Hotărî 65.168 j. c. Locuitori 
3177, dintre cari r. cat. 25, gr. cat. 19, 
gr. or. 3125, aug. 3, ref. 1, unit. 4. După 
limbă: Maghiari 15, Nemți 11, Ruteni 9, 
Români 3140-

Comitatul Sibiiiului are teritorii! de 
625.489 j. c., cu o populație de 166.188, 
dintre caii r. cat. 8747, gr. cat. 14.050 gr. 
or. 95.380, aug. 43.439, ref. 3147, uni. 301, 
isr. 1107. După limbă: Maghiari 8084, 
Nemți 47.678, Slovaci 106, Ruteni 50, 
CroațI 95, Sârbi 36, Români 108.413. După 
teoria lui Czirbusz, Români 109.344 = 
65.79%.

Delnleten.

SOIRILE D1LEL z
— 30 Noemvrie v.

Conferența publică pentru masa 
studenților români din Brașov. Atragem 
încă odată atențiunea publicului nostru 
asupra conferenței publice, ce se va ține 
mâne, Duminecă, în sala festivă a școle- 
lor române din Brașov, de domna Maria 
B. Baiulescu. începutul la 5 bre p. m. 
Prețuri de Intrare: Locul I. 1 cor. 70 b.; 
Jocul II 1 cor.; locul III 60 bani. Suntem 
convinși, că întreg publicul românesc cult 
al Brașovului își va da întâlnire la acestă 
conferență filantropică.

Maj. Sa monarchul nostru, care 
timp de o lună a petrecut bolnav în 
Schonbrunn, s’a dus alaltă-eri la Viena, 
unde a primit în audiență pe ministrul 
president austriac Koerber, apoi pe minis
trul de esterne Goluchowski. După amedi 
Maj. Sa s’a întors erăși la Schdnbrunn, 
unde va petrece, probabil, erna întrâgă.

Representanța comunală a orașu
lui Brașov își va ține Mercur! în 17, 
eventual Joi în 18 Decemvrie la orele 3 
p. m. 1902 adunarea generală ordinară 
în casa sfatului. La ordinea dilei sunt 25 
puncte.

Adunare de învețători. între îm
prejurările de adl, dâcă dorim un viitor si
gur și fericit, datori suntem să întărim po
porul. Cetatea nostră de căpetenie, unde 
ne înarmăm cu armele cele mai puternice: 
cu învățătura, sciința și cultura prin școlă.

Un mijloc potrivit pentru lărgirea cu- 
noscințelor celor cari sunt puși ca prin 
școlă se lumineze poporul, sunt de sigur 
și conferențele seu adunările învățătorilor. 
O astfel de conferență a fost aceea a în
vățătorilor gr. ort. din despărțământul Chi- 
șineu (comit. Arad) ținută la 19 Noemvrie 
v. 1902 — în comuna Socodor. După des
chiderea conferenței punctul cel mai mar
cant din program a fost prelegerea prac
tică ținută cu elevii de învățătorul loan 
Crișianu. Pe la orele 8s/4 aprope toți mem
brii în frunte cu presidiul: Stefan Leucuța, 
Revd. d-n Dr. loan Trailescu, protopop și 
insp școl. conf., care nu odată a dat do
vedi despre interesul ce manifestă față de 
căușele școlare; domnii preoți locali: Gr. La
zar și A. Varga, d-1 N. Albiciu diu Nădab, 
P. Marșeu și d-l N. Dolga,- pedagog c. IV 
din Chitighaz, fiind întruniți în localul șco- 
lei a Il-a, învățătorul loan Crișianu începe 
a prelege cu clasa I-a din esercițiile de cu
getare și vorbire despre „nutriment1*.

D 1 loan Crișianu, șl-a însușit un po
trivit ton în predare; un ton care în ma
teria de învățământ modulându-1 după îm
prejurări, când mai lin, când mai energic: 
în predare numai onore îi face! Și bine să 
ne notăm: cu mult mai atențl vor fi copiii, 
decă vom procede ăst mod, decât decă vom 
striga t re. După tote regulele și esigen- 
țele nouei metodice maximile și preceptele 
morale scose de D-sa sunt model!

Alexandru al Il-lea viile sale felicitări pen
tru gloriosa isbâudă a armatelor Lui.

„Să trăiescl Măria Ta!
„Să trăiască Majestatea Sa Alexandru 

al II-lea!
„Să trăi aci armatele aliate!“
Biuroul și comisiunea Camerei pre- 

sentându-se apoi și la palat, au presentat 
prin graiul președintelui C. A. Rosetti M. 
Sale Domne Reginei felicitările Camerei, 

La felicitările Adunărei, Domnitorul 
a răspuns prin următorea telegramă:

„Felicitările, ce Mi a trimes Adunarea 
„deputaților, sunt cu deosebire scumpe ini- 
„mei Mele de Domn și de oștean român.

„Memorabilul triumf dela Plevna va 
„deschide, sper o nouă eră de mândră des- 
„volure și înflorire pentru iubita nostră 
„Patrie.

„Puternicul și bine-voitorul nostru ve- 
„cin, Majestatea Sa împăratul Alexandru 
„al 11-lea, cu a cărui gloriosă armată oști- 
„rea română și-a amestecat sângele, a fost 
„forte simțitor pentru sentimentele ce i-a 
„exprimat Adunarea deputaților României.

„Fiți interpretul simțimintelor Mele 
„de gratitudine cătră mandatarii Țăril“.

Carol.

Senatul român tot atunci a adresat 
Domnitorului următorea adresă prin sîrma 
telegrafică:

„Prea înălțate Domne,
„Partea ce a luat armata română la 

căderea Plevnei, a umplut inimile tuturor 
Românilor de bucurie și de o legitimă mân
drie națională.

„Eroismului Măriei Tale și al oșteni
lor români datorim reîntorcerea gloriei 
străbune.

„In fața acestui fapt măreț, Senatul 
în unanimitate, presintă Măriei Tale viile 
sale felicitări și aduce omagiul devotamen
tului său.

„Să trăiescl Măria Ta!
„Se trăiască România!“
Tot-deodată, Senatul a dat autorisare 

biuroului său, ca să presinte felicitări Măriei 
Sale Domnei, ceea-ce s’a și întâmplat.

La telegrama Senatului, Domnitorul 
a dat următorul răspuns :

„Armata și Eu suntem recunoscători 
„pentru felicitările, ce Ne trimite prin Dv., 
„cel dintâiu Corp al Statului.

„Națiunea română, sunt convins, nu va 
„utia nicl-odată recunoscința ce se datoresce 

„oștirei, scut puternic și ODorei și indepen
denței.

„Sprijiniți pe patrioticile sentimente 
„ale Senatului și ale Țării întregi, vitejii 
„noștri oșteni vor merge împreună cu mine 
„neclintiți pe calea mărirei și prosperității 
„Patriei“.

Carol.
*

La 15 Decemvrie, Domnitorul s’a re
întors în Capitală, fiind primit cu mare 
entusiasm.

De la gară, Domnitorul s’a dus de-a 
dreptul la Mitropolie, de unde apoi, după 
serviciul Te-Deu-ului, a întrat în sala șe
dinței Camerei și a ținut următorea cu
vântare :

„Domnilor Senatori,
„Domnilor Deputați,

„în anul 1866, când am pus piciorul 
„pe pământul românesc, am venit mai în- 
„tâiu în mijlocul Representanțiunil Națio
nale, spre a spune țării, că din acea di 
„vom împărtăși împreună sortea cea bună 
„ca și pe cea rea.

„Un-spre-qece ani au trecut de atunci. 
„Multe greutăți, multe nevoi am avut de 
„învins. De șese luni, mari și însemnate 

„evenimente s’au petrecut. Locul meu în 
„asemenea împrejurări era în fruntea ostei, 
„care apăra moșia românâscă, onbrea și 
„neatârnarea ei. Țâra scie cum armata și-a 
„făcut datoria, cum ea a realisat speranțele 
„puse într’însa, justificând și nestrămutata 
„Mea încredere.

„Intorcându-Mă de pe câmpul de luptă, 
„astădi, când cele mai scumpe din dorin
țele dela o mie opt-sute-șese-decl și șâse 
„s’au îndeplinit, am voit a veni ârășl în 
„mijlocul d-vostră, spre a vă mulțumi de 
„felicitările ce Mi-âțI trimes prin delega- 
„țiunea însărcinată a Mă întâmpina în Bul
garia. Din fericire, evenimentele au mers 
„mai repede decât să credea, și astăcjl avem 
„o nouă pagină de înscris în istoria nostră, 
„căderea Plevnei.

„Sciu și am simțit, că țâra a fost în- 
„tr’un cuget unită cu Mine în tote grelele 
„împrejurări i rin cari am trecut, și că ea 
„a tresăltat de bucurie la aurirea isbân- 
„delor armatei nostre.

„Sunt mândru, că am fost în capul ei, 
„pe când și-a versat sângele pentru inde- 
„pendența scumpei nostre Patrii.

„Dumnedeu să binecuvint ze România 
„de sine stătătâre și să întărescă pururea 
„viteza nostră armată!“
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Mult ml-a plăcut tractarea : „Cele două 
spice*  al căror conținut a fost, că precum 
spicele ce stau drept în sus sunt gole și 
seci — în raport cu cele plecate în jos, 
cari sunt pliue și frumose: astfel omenii 
ce umblă cu capul pe sus — de comun su- 
iletesce sunt sterpi și seci!

*) Aceste versuri sunt compuse de o parte 
dintre emigranțl în America, din comuna Dridif 
(comit. Făgărașului). Versurile au fost trimise ru
deniilor, in o epistolă. La. fine se face amintire de 
numele unor emigranțl de mai înainte.

Dintre punctele din Convocator cu 
viu interes au fost ascultate din partea 
membrilor „Reflexiunl asupra esamenelor 
finale*  de președintele Stefan Leucuța. In 
ele s’a cuprins mult adevăr așa că chiar 
și dmenilor universali (?!) li-s’ar da prilej 
a învăța din ele, văcjendu-șl aci mulțl pro
pria oglindă...

Punctele cari au urmat fiind de va- 
lore mai secundară, nici că le amintesc. La 
fine ne-am întrunit la o masă comună în 
ospătăria lui Horvath din Socodor — Me- 
lampus.

Cununie. Domnișdra Elena 'Alessan- 
drescu cu domnul Emanoil Davidescu, in
giner, îșîjvor celebra cununia religiosă Du
minecă la 1 Decemvrie 6ra y'/j p. m.;în bi
serica Crețulescu din Bucuresci. — Tinerei 
părechî și părinților felicitările nostre căl- 
dutose.

Gerul cel mare, care s’a instalat de 
cate-va dile, este dușmanul cel mai mare 
al omenilor săraci, cari n’au haine căldu- 
rose, n’au lemne cu ce se facă foc și n’au 
hrană. Din unele părți ale țării se scrie 
că au înghețat mai mulțl <5meni. Așa în 
Timișdra a înghețat o cerșitore. Pe dru
mul ce duce la St. Mihaiul-român a fost 
găsit un țăran înghețat. In apropierea 
Reșiței a fost găsit într’o șură înghețat 
un biet calfă de lăcătuș. Un cas unic în 
felul său se scrie din Oradea: Mihaiu 
Ohirilă din Oradea-mare, om fără nici o 
ocupațiune, ne având unde a se adăposti 
ca să petrecă ndptea, s’a ascuns sera în 
biserica gr.-orientală, unde l’au găsit a 
doua di mort.

Explosie. In Oradea mare a explo
dat în noptea de 11 Decemvrie reservoa- 
riul usinei de gaz. Detunătura pro
dusă prin acesta explosie a fost atât 
de puternică, încât tot orașul s’a tredit 
din somn. Usina este tdtă în ruină. Feres- 
trile caselor s’au spart și s’au stricat multe 
acoperișuri.

Crime. In Clușiiă a fost găsit mort 
pe stradă, I. Șomtelecan. Au fost arestați 
doi <5meni, bănuiți, că l’ar fi omorît. — 
In Bozoviciu, Iacob Grecu și-a omorît pe 
tatăl-său, pentru-că după cum se apără el, 
și-a risipit tdtă averea cu beutura. — In 
Crivanl feciorii N. Ivan și Pavel Chera 
s’au luat la bătaie. Ivan a rănit pe Chera 
cu cuțitul așa, că nu peste mult șl-a dat 
sufletul. — In Rusca Dăniță Gerga i-a 
aprins lui Mihail Gerga două fârcituri de 
fen. — Destul de trist, că trebue să adu
cem și scirl de aceste, trebue însă să le 
publicăm, ca să servâscă omenilor de 
pildă îngrozitore și să se ferescă de fără
delegi.

Inebunită din causa durerilor de 
dinți. In c’ua de 11 Decemvrie a fost 
dusă la secția de psichiatrie (secția nebu
nilor) de la spitalul din Timișdra o femeie 
tinără din comuna Jecsa, cu numele Eli- 
sabeta^Miiller. Nenorocita suferia de câteva 
dile de dinți. La sfatul neamurilor s’a ho- t «
tărît să vină la dentist în Timișdra, pen
tru a-și scdte măsdua, care îi pricinuia du
reri atât de crâncene. Când a ajuns la 
pdrta dentistului, s’a întors fără ispravă, 
de drece își perduse curagiul de a întră. 
Se întdrse deci acasă. Marți însă durerile 
erau așa de grozave, încât începu să alerge 
ca o nebună prin casă și prin curte. Băr
batul ei vrând a o mângâia, ea s’a repedit 
la el, i-a sgăriat obrazul și a început să 
spargă și să sdrobescă tot ce-i cădea în 
mână. Nenorocita înebunise și a trebuit 
s’o lege, căci amenința că-1 omoră pe ori
cine se apropie de ea. In starea asta des
perată a fost dusă la spital, unde a isbuc- 
nit din nou furia. Sărmana femeie e în 
etate de 25 ani și are doi copii.

înșelat la terg. Mihail Patyik din 
Oroslamoș a vândut o vacă unui om ne
cunoscut, care se numia Petru. Acesta i-a 
numărat banii în hârtii nouă de câte 20 
corone și s’au despărțit fără să se trecă 
târgul în biletul de vite. Pe drum bietul 
Mihail vrând să-și numere banii, a băgat 
de semă, că în loc de hârtii bune, a că
pătat nisce țidule de reclamă, cari semă
nau tare cu hârtiile de 20 cor. — Acum 
ia-1 pe înșelător, de unde nu-i!

înmormântarea unui Nazarinean. 
In orașul Szentes a murit dilele acestea 
Alesandru Racz în etate de 84 ani. Moș- 
negul trecuse la bătrânețe la secta Naza- 
rinenilor și lăsase cu limbă de ntorte să-l 
înmormânteze după legea lui. — Familia 
ce rămase după dânsul, a colindat 5 dile 
pe Ia tote confesiunile, rugându-se să-l 
primescă în cimiterul acestora. Nici o 
confesiune însă n’a vrut să-l primescă. A 
cincia di apoi l’au înmormântat fără popă 
afară de cimiter.

Tragedia guvernantei. Domnișdra 
Gyorffy Ilona născută la 1876 în comita
tul Zempleu, fusese guvernantă la o fami
lie din Brașov. Pr n înțelegere comună a 
schimbat postul ce-1 avea cu o prietină a 
sa din Budapesta, care a venit și s’a pla
sat la familia din Brașov. Gyorffy Ilona, 
pe când a sosit în Peșta, n’a mai găsit lo 
cui vacant, așa că a trebuit să-șl caute alt 
loc. Au trecut câte-va luni la mijloc, fata 
șl-a cheltuit toți bănișorii, șl-a amanetat 
tote obiectele de valore și acum nu mai 
avea nici ce să mănânce. In starea asta 
critică a luat o păreche de pantaloni de la 
croitorul Dlogulinszky, care o găzduise o 
nopte, și voia să-i ducă să-i pună zălog. 
Păgubașul însă a observat dispariția pan
talonilor și a arătat’o poliției, care a ares- 
tat’o. Poliția ;din Pesta, avend bănuell, că 
cele spune de guvernantă n’ar fi adevărate 
o ține închisă.

Un cas de morte aparentă, piarele 
germane anunță,, eă în comuna Eberswald, 
o femeie era câtr. p’aci să fie îngropată de 
vie. Soția lucrătorului Scheero, în verstă 
cam de 4) de ani avea să fie îngropată 
într’o di după a-snladl, după-ce zăcuse trei 
dile pe catafalc-.. Totul era pregătit pentru 
înmormântare, când de-odată membrii fa
miliei observă, că fața inortei începe a se 
colora. După câte-va momente începu să î 
curgă sânge din nas și din gură. Medicul 
chemat în grabă deschise vinele femeii și i 
făcu o tăetură la șira spinărei. In urma 
acesteia se constată, că femeia se afla, încă 
în vieță și că era de trei dile în stare ca- 
taleptică. Străduințele medicale de a o re
aduce în fire, au rămas însă acum zadarnice. 
Femeia a fost transportată la spitalul lo
cal, unde este sub observațiune medicală.

Unde duce gelosia. Sofia Popescu 
din comuna Românesci (Bănat) era fată 
tîneră și frumdsă și se mărită nu de mult 
după Ion Măghelan. Lumea însă i-a scos 
vestea, că îșî ține amant. A audit și Ion 
despre acesta și mai deunădî îi spune ne
vestei, că se duce la lucru în comuna Năd
rag. Ion însă în loc să se ducă, unde a dis, 
se întorce în scurt timp îndărăt, și găsesce 
pe nevastă-sa la gard stând de vorbă cu 
vecinul. Intrând în casă amândoi, bărba
tul începe să ia la întrebare pe Sofia, că 
ce are de vorbit cu vecinul ? Femeia fă
găduia, că ar fi vorbit ceva de dragoste, 
Ion însă în gelosia sa, perdându-șî cum
pătul, a luat revolverul și și-a împușcat 
nevasta. Glonțul i-a străbătut prin plămâni 
și a rămas mortă pe loc, er gendarmii au 
venit și au arestat pe Ion Măghelan.

Haite de lupi. Locuitorul Ilie Radu 
din comuna Radovan, județul Dolj, apucat 
de viscol în pădurea Radovan, a fost mân
cat de lupi.

— O haită de lupi a atacat pe mai 
mulțl locuitori pe drumul spre comuna Pri- 
săcanl județul Iași. Săteanul Gheorghe Pri- 
cop, atacat și el de haită, s’a urcat într’un 
pom și de acolo a împușcat trei lupi. Bie
tul om a fost scăpat de mai mulțl săteni 
cari i-au venit în ajutor.

— O haită de lupi s’a coborît de pe de- 
lul Capela în orașul R-Vâlcea trecând pe 
canalul Episcopiei în câmpia Oltului, pe 
unde căutau pradă pe la locuitorii de la 
fabrica de cherestea a d lui loan Hanciu 
și a societății „Lotru*.

— Asemenea, lupii au năvălit în Bu- 
jorenii (Vîlcea) și pe teritoriul corn. Fede- 
leșoiu-Fețenl (Argeș), urlând teribil și ur
latul lor s’a aucjit tâtă noptea la distanțe 
mari.

— Apoi în Bujoreul o fată Maria, fiica 
lui Preda Dorobanțu, ducendu-se prin ogradă 
după nisce oi, a fost apucată de un lup, 
care începuse să-i sfâșie pulpele. La țipe
tele ei sărindu-i ajutore, a fost scăpată cu 
vieță. Victima se află în mari suferințe.

O societate importantă. In Berlin 
s’a înființat de curând o societate pentru 
combaterea bolelor venerice, compusă din 
mulțî medici, igieniștl și publiciști de 
semă. Societatea va căuta ca prin confe
rințe și publicațiuni populare să atragă 

atențiunea marelui’ public asapra perico
lului la care este- supus de pe urma mo- 
lipsirei acelor boli*.  Intr’adevăr după păre
rea somităților medicale, majoritatea ca- 

Is-urilor de paralisie generală și de nebunie- 
’seu de degenerescență, se datoresc groza
vului flagel al bălelor venerice. Publiculi 
nesciutor trateză de obiceiu torte ușor 
bolele acestea și nu le dă atențiunea cur- 
venită. Este de-ci imperios cerut ca ori 
statul, ori inițiativa particulară se facă. o> 
vie publicitate- în acestă cestiune în inte
resul atât al individului, cât și al familiei 
și al statului.

Predieerea timpului. Faimosul doc
tor Falb, cunoscut prin predicerile- sale 
meteorologice, nu se descurajeză de loc 
și urmeză a prooroci timpul pentru 1903.

Luna Ianuarie, dice el, va începe cu 
timp uscat; după aceea vor fi câte-va 
ploi și în cele din urmă zăpadă.

Februarie va fi uscat, aprdpe fără 
ninsori.

In luna Martie va ninge mult; în 
ultimele 8 dile ale acestei luni vor fi ge
ruri mari.

Aprilie va fi ploios și Mato va aduce 
ploi torențiale și înecuri.

Iunie va fi la început uscat, der în 
jumătatea lui a doua vor fi multe fur
tuni,

Falb desemneză cu dile critice prin
cipale: 13 Ianuarie, 12 Februarie, 29 Mar
tie; 12 Aprilie, 26 Mato și 25 Iunie stil 
nou, bine înțeles.

Anul 1903, în orî-ce caz, nu va vede 
sfîrșitul lumii. Falb îl prevestise când a 
debutat în cariera sa de profet, der a re
nunțat ia asta, pare-se.

In magazinul de încălțăminte I. 
Sabadeanu Brașov, Strada Porții Nr. IO 
care de 34 anî se bucură de un renume 
bun și care posede un mare sortiment 
(alegere) de încălțăminte solidă și modernă, 
de tote soiurile pentru domni, dame și 
copii, de iernă și de vara, se pote procura 
încălțămintea cu pr țuri reduse, forte ieftin, 
gata precum și după măsură. Pentru soli
ditate garanteză firma.

Rectificare. In schița biografică des
pre Dr. loan Rațiu, publicată în numărul 
nostru de Duminecă, s’au strecurat două 
greșeli, anume: Pronunțiamentul s’a făcut 
la 1868 nu la 1867, er petițiunea Româ
nilor presentat-ă de Rațiu, are datul 31 
Octomvrie 1866 și e subscrisă de metro- 
politul Șuluțiu și cei 1493 er nu datul de 
1900, precum din greșală s’a tipărit.

Curs special pentru văpsitorl de 
tort și de stofe. Direcțiunea șcdlei su- 
periore industriale de stat din Budapesta 
va aranja la începutul anului viitor un 
curs special pentru aceia, cari doresc ași 
înmulți cunoscințele teoretice și practice 
în specialitatea de văpsitorie de tort și 
de stofe. Condițiunile se pot consulta în 
cancelaria camerei de comerciu și indus
trie din Brașov. Instrucția va fi gratuită. 
De locuință și întreținere trebue să se în- 
grijască participanții.

Apărarea contra bolelor la copii 
are numai atunci succes, dâcă vom căuta 
să întărim resistența. Acesta se pdte ajunge

Trista ndstră trecere preste 
Oceanul-Atlantic.*)

Din Bremen bilet luând 
Ne-am suit în tren pe rând. 
Trenul decă s’a ’ncărcat 
Forte repede a plecat 
Și mergând în patru ore 
Am ajuns la apa mare. 
Acolo trenul a stat, 
Căci drumul i-s’a gătat, 
Și drumul de peste apă 
Nu pote trenul să-l trecă, 
Gă nu mai vedi drum de fier 
Făr’ numai apă și ceriu. 
Că pământul cel uscat 
Este în apă ’necat.
Pentru drumul de pe apă, 
Stă vaporul și ne-aștâptă.

Noi toți vaporul vădând,
Ne-am dat din tren toți pe rând, 
Și-am întrat toți în vapor 
Lăsând pământul cu dor.
In vapor dec’ am întrat
Acolo ne-am aședat 
Fie-care pe-al său pat.
Gând am fost cu toții gata 
Șueră vaporu-odată,
Atunci totă națiunea 
Ridică spre frunte mâna, 
Cerând toți în limba lor
De la Domnul ajutor.
Vaporul plutind plecând 
Și noi tremurând gândind
Gândiam toți la viitor 
Plin de grdză, de fior.
Patru <5re am mers deplin 
Cu vaporul forte lin.
După amiadi la cesul doi, 
Of, amar și vai de noi! 
Inceput-a un vânt mare 
Scormonind valuri pe mare, 
Valuri cât dealuri de grose, 
Scormonind fiori prin ose,

Și fiori și ostenâlă 
Și mâncări fără tihnelă, 
Că noi ori și ce mâneam 
Numai decât le vărsăm, 
Cum eram de nu mâneam, 
Vărsăm la venin amar, 
încât nu eram în stare 
Nici a mai sta pe pictore. 
Când vaporu se clătina 
Amețeli ne cuprindea. 
Amețeli și mare ghiață 
Și ne ’ngălbeneam la față. 
Zăceam pe paturi întinși 
De mare grdză cuprinși. 
Trebuia să ne ținem, 
Decă vream să nu cădem. 
Astfel o nopte deplin 
Petrecut-am tot în chin. 
A doua di cătră dină 
Eram ca sdrobiți în piuă, 
Eră într’a doua di 
Vaporul s’a alinat 
De noi am mai răsuflat. 
Dâr în a treia di eră 
începu ca alaltă seră

Tot cu vânt, cu vifor mare 
Sdruncinând vaporu tare, 
Pănă când a patra di 
Tot așa se împlini.
Dâr a cinci și-a șesea di 
Puțin se mai liniști. 
Petrecut-am diua șâptea 
Tot alăturea cu mortea, 
Când vaporul se suia 
Peste valuri cât costa. 
Noi cu toții ne ’ngroziam 
Și amar ne ’nfioram. 
Deră când jos s’arunca 
Peste valuri cât cdsta, 
O, ce lucru fioros, 
Că toți stăm cu capu ’n jos. 
Păte gândi fie-cine 
Cum hodiniam noi de bine, 
Legănat! din sâmă afară 
Of, ce hodină amară!. 
Așternuturi bune aveam, 
Der ochii nu-i închideam. 
Câte unul adormia 
Și decă nu se ținea
Din pat mulți pe jos cădea
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dăcă voin da copiilor în anotimpurile reci 
untură de pesce. Spre scopul acesta este 
de recomandat untura de pesce a lui Zol- 
tan, care este fără miros și fdrte nutritdre. 
O sticluță costă 2 cor. în tdte farmaciile 
tnai mari.

Apel
cătră colegii învețătorî
și toți amicii scotei românei

Ounoscem și recundscem cu toții fră
mântările și încercările nostre din diferite 
•epoce pentru înființarea și susținerea, cel 
puțin, a unei foi pedagogice la noi, care 
.•să represinte și se interpreteze interesele 
generale ale școlei române și ale învăță
torilor noștri peste tot.

începutul acestor frământări și încer
cări a fost destul de lăudabil tot-deuna și 
•ori unde s’a făcut, Sresultatul însă la tot 
■cașul condamnabil, căci mai tdte revistele 
mostre pedagogice după câte doi-trei, mult 
patru ani de apariție, au trebuit se dis
pară, din causa neînsuflețirii și indiferentis
mului cras ce ne-a stăpânit pe totă linia 
.și în tote timpurile. E trist, der adevărat 1

După un interval de amorțelă, der 
în același timp de gândire adâncă, au în
ceput mai mulți colegi și alți bărbați de 
inimă a resuscita din nou cestia înființării 
lunui organ pedagogic. D. e. învățătorii din 
•cercurile conferențiare Brașov și Bran în 
frunte cu presidenții lor, un grup dintre 

'învățătorii din cercul Sibiiului și unii în
vățători din Bănat etc. Mai toți — fie di
rect, fie indirect, au reflectat cu sinceri
tate și în același timp cu deplină încre
dere și la mine, ca să ne reculegem odată 
din acesta lîncedelă, luând însu-mi iniția
tiva cu concursul dânșilor, seu de nu, să 
le dau concursul meu pentru a face dânșii 
acesta.

Având în vedere esperiența mea mai 
mult seu mai puțin întinsă ca dascăl de 
28 ani în funcțiune;

Avend în vedere că și așa sunt an
gajat deja a eda un Album al școlei ro
mâne de la finea veacului al XIX, pe care 
din lipsă de material suficient nu l’am pu
tut scote la lumină într’un op separat și de 
sine stătător, și considerând că materialul 
cât îl am în cestia acesta e destul de po
trivit pentru a eși decursiv cu el la lumină 
într’o foie pedagogică pe lângă celălalt 
material ce l’ar cuprinde;

Având în vedere, că adi consciența 
•de sine a dascălilor noștri pote că e mai 
desvoltată decât a celor din trecut;

Avend, în fine, în vedere causa cea 
înaltă și sfântă a școlei române de a o 
promova în consciența curată, cu devota
ment, cu iubire și cu deplină încredere și 
în armonică conlucrare pe ori-ce cale 
demnă și corectă:

îmi i-au voie a aduce la cunoscința 
tuturor celor interesați, că aici, în Brașov, 
începând cu prima Ianuarie anul viitor se 
va eda o foie pedagogică literară sub con
ducerea și cu concursul mai multor băr
bați de școlă și cu reputațiune literară, 

cu un program ales și variat și în condi- 
țiunile cele mai favorabile pentru abonenți.

In același timp Vă rog a-mi adresa 
de-ocamdată mie părerile, convingerile și 
eventual aderențele D-vdstre, respective 
material potrivit pentru o foie pedagogică 
literară, ca la vreme se putem usa și ține 
seină de ele.

Ca de încheiere Ve mai rog a nu 
cârmi de astă-dată la nici o parte alta, 
decât a ve îndrepta în chestia acesta bi- 
nevoitorea atențiune și armonica 'conlu
crare spre Brașov, unde este o inteligență 
destul de compactă, unde a fost leagănul 
culturii nostre românesc! peste tot și unde, 
prin urmare, îmi place a crede, că Vi-se 
va satisface cu succes justelor D-vdstre 
așteptări.

In seninul acesta Ve salut cu drag pe 
toți și rămân și eu în așteptare.

Brașov, 30 Novem. (Diua sfântului 
Andreiu) 1902.

Al D-Vostre pururea devotat: 
I. Dariu.

NB Rog a să privi ace-t apel al meu și ca 
răspuns la cei-ce ml-au scris în chestia acesta.

Literatură.
„Istoria șcdlelor centrale române 

gr. or. din Brașov, scrisă din incidentul 
jubileului de 50 ani al giînnasiului, de 
Andreiu Bâr^anu profesor. Tipărită cu 
cheltuela școlelor. Brașov Tipografia Ciurcu 
& Comp. 1902.“

In vara anului 1900, când s’a serbat 
jubileul de 50 ani al înființării giînnasiului 
din Brașov, corpul profesoral și eforia șco
lară a însărcinat pe d. profesor Andreii! 
Bărseanu cu scrierea unei cărți, în care 
se se arate în ce împrejurări s’au înfiin
țat școlele ndstre și în deosebi gimnasiul 
nostru din Brașov.

Cu o arddre și cu un zel [estra-ordi- 
nar s’a apucat d. Bârseanu și a adunat 
materialul necesar pentru alcătuirea aces
tei cărți și după muncă asiduă de doi ani 
etă că vedem adi resultatul, o carte vo- 
lumindsă dc 606 pagini plus alte 79 pag. 
anexe, în cari se cuprind prețiose docu
mente, cu totul așa-der o carte de 700 
pagini format mare.

Cartea are înaintea foiei de titlu ta
bloul gimnasiului, apoi la distanță potri
vită vedem intercalate portretul metropo- 
litului Andreiu Șaguna, a lui loan Popasu, 
Gheorghe Bariț, Dumitru Oțoțoift, Iosif 
Barac, Ioan luga, Vasile Lacea, Damian 
Datcu, Dr. Nicolae Gănescu, Constantin 
Popasu, căpitanul G. Grislureanu, Dum. 
lonciovici,, Gavriil Munteanu, Vasile Oro- 
ianu, David Almășanu, Dr. loan Meșotă. 
Mai departe vedem tabloul frontului din 
sala festivă, tabloul aripei de sud a gim
nasiului și un tablou din sala de gimnas
tică.

Autorul cărții dedică cartea sa ca 
prinos de admirare memoriei întemeiăto- 
rilor și spriginitorilor răposați ai școlelor 

din Brașov în 12 versuri avântate hexa- 
metrice, tipărite pe pagina de dinaintea 
portretului lui Șaguna. Reproducem din 
ele următdrele:
„Tainici fiori ne străbat, spre voi când privim cu 

[uimire,
Vrednici bătrâni, ce în piept dorul de neam ați 

[purtat. 
Tinere buze rostesc cu evlavie numele vostru
Și astfel rosti-l-vor în veci, graiii românesc cât 

[va fi“.

Cartea se începe cu un capitol în 
care se descrie istoria școlei de lângă bi
serica sf. Nicolae pănă la 1830, apoi ur- 
meză istoria școlei din Cetate, organisa- 
rea celei din Scheiii (1830—1850). După 
aceea trece la înființarea școlelor centrale, 
primul deceniu din viâț-a acestor școle 
(1850 —1860),—și așa continuă pănă la tim
purile nostre, descriind tdte peripețiile 
prin cari au trecut sforțările generose ale 
vrednicilor bărbați, cari cu multe sacrifici 
au ridicat aici în Brașov monument cul- 
turei românesci.

Cu multă căldură este descrisă [acti
vitatea lui Gheorghe Barițiu care timp de 
9 ani (1836-—1845) a fost învățător la 
șcdla din cetate, și d. Bârseanu îl ia pe 
Barițiu în apărare contra învinuirilor, ce 
i-se aduc de cătră unii pănă în diua de 
astăfii. D-l Bârseanu scrie în privința 
acâsta următdrele:

„Sunt omeni, de altfel vrednici de 
tătă stima, cari susțin pănă în diua de 
astădi, că la venirea sa în Brașov Barițiu 
ar fi fost condus de considerațiunî confe
sionale, voind a face proseliți pe sema 
bisericei gr. catolice. Pe ce se întemieză 
acești dmein, când judecă astfel, nu sciu. 
Intențiunile unui om sunt greu de con
trolat... ceea-ce însă se pote controla și 
ceea-ce ne îndreptățesce a judeca cu ore- 
care temeiu și asupra intențiunilor, sunt 
faptele: In întrega activitate dăscălâscă 
din Brașov a lui Barițiu eu unul nu aflu un 
singur moment, care să pdtă justifica bă
nuiala amintită mai ’nainte. Dinpotrivă, 
convingerea tuturor școlarilor lui de odi- 
nidră, cari se află încă în vieță. este, că 
la Barițiu, ca la cei mai mulți dintre bă
trânii noștri, sentimentul național prevala 
cu totul pe cel confesional/

In general cartea d-lui Bârseanu este 
o operă valordsă, care descriind istoricul 
școlelor din Brașov, descrie un capitol, 
și încă unul dintre cele mai importante din 
storia culturală a Românilor din Tran
silvania.

ULTIME SC1R1.
Budapesta, 12 Decemvrie. In 

dietă s’a încheiat ac[i discuțiunea 
asupra indemnității. Proiectul a fost 
primit. Resultatul acesta a surprins 
nespus de mult cercurile politice.

i irich, 12 Decemvrie. Nou pre
sident al Elveției a fost ales Dr. 
Deuchert.

Cultura castanului.
D-l loan Kalinderu, neobositul administrator 

al Domeniului Coronei (România), a adresat agen- 
țiloi- de pe acest domeniu o interesantă circulară 
referitore la cultura castanului, din care estragem 
următdrele:

Crescerea castanului, după cum cu- 
nosceți, se face de regulă din .sămințe. De 
mare însemnătate este de a se alege pen
tru sămănat semințe mari bine desvoltată, 
și a le scuti contra șorecilor, cari devin 
forte periculoși pentru ele. Micile plante 
cresc încet la început și sufer de ger la 
noi în țâră, după cum am constatat în 
unele încercări făcute pănă aeum, așa în
cât vor trebui pote întrebuințate mijloce 
pentru a le asigura puțin în acestă primă 
periodă a etății lor. Mai târdiu desvoltarea 
lor e repede și arborele crescând normal 
ajunge etatea de peste 100 ani și dimen
siuni estra-ordinare : așa „Castagno di cento 
cavalli“ de la Aetna, are un diametru de 
16 metri și ocupă așa dicend cel dintâiâ. 
loc între arborii uriași.

Castanul se întrebuințeză și ca arbore 
de alee; după botanistul Leunis, la 1860, 
se găseau pe strădile Parisului peste 150.000 
castani. Nu mai puțin important e și în ca
litatea sa de arbore de pădure, propriii a 
forma masive întregi a căror masă lemnosă 
la etatea de 70 ani, după cercetările con
silierului silvic Dimity din Viena, ajunge 
la 300—450m3 de hectar în masivele din 
Carniolia. Tratat în crâng, în o rotație de 
de 5 ani, castanul dă 25 —45m.3 la hectar; 
deci crescerea sa anuală e de 5—9 m.3 pe 
hectar.

Să vedem acum, ce anume calități are 
castanul și ce ne face să dorim introduce
rea lui la noi.

Trunchiul castanului ne dă un lemn 
forte resistent și frumos, apreciat de strun
gari și de stoleri, fiind-că primesce forte 
bine lustruirea, lacul și ori-ce colore. Lem
nul lui se deosebesce cu greu de al șteja- 
rului, din care causă constructorul și do
garul îl aprec iză mult. Ga lemn de con
strucție, durata sa e mai mare ca a șteja- 
rului și suportă greutăți mai mari, decât 
ștejarul. In Franța s’au găsit case și bise- 
rioi construite din lemn de castan, a căror 
bârne după câte-va vâcurl — așa dice bo
tanicul Bechstein — erau cu totul intacte. 
Chiar lemnul din rădăcini e forte bun pen
tru strungărie.

Fructele castanului, numite castane, 
sunt bine cunoscute. Prin altoirea castanu
lui aceste fructe devin mai [mari și mai 
gustose, decât cele cari se găsesc în co- 
merciîi și cari provin aprope tote de la cas
tani nealtoițl. Preparate prin fierbere sâu 
prăjindu-se, ele sunt forte gustose și se pot 
întrebuința ca chocolată seu cafea. In pa
tria lui din țările de sud, ca Corsica, în 
unele părți ale Portugaliei, Italiei, fructele 
castanului sunt aprope singura hrană a lo
cuitorilor, din care ei sciu găti făină, pane 
și un fel de mămăligă.

Se mai face scrobâlă și praf pentru 
toaletă (pudră). Recolta fructelor aprope 

Și unii rău se lovia;
Altă dată grije avea 
Nici că nu mai adormia,
Căci vântul tare sufla, 
Vaporu se clătina, 
Se clătina dușmănesce 
încât of, Domne feresce. 
Gândiam că ne prăpădim 
In lume se nu mai fim.
Cugetarăm fie-care 
La năcasurile sale.
Cei mai mulți așa dicea 
Că mai bine rămânea 
Să-și vadă de lucru acasă 
Se nu ducă atâta groză, 
Groză și temă de ’ntors 
Și de cias primejdios.
Că pe-o apă așa de mare
S’ar îngrozi fie-care.
Noi mergând dile vre-o șepte, 
Abia am mers jumătate, 
Der mergând a opta di, 
Vântu se mai liniști

Valurile s’alina, 
Vaporu mai lin mergea. 
Toți cei din vapor cântau 
Și pe Dumnedeu rugau 
Strigând cu glas fie-care 
După limba mamei sale: 
„Domne dă-ne ajutoriu 
Se putem merge cu sporiu!“ 
Dumnedeu a ascultat 
Și de rugă s’a ’ndurat 
Și de rugă-a ascultat. 
Și ’ntr’a noua di deplin 
Am mers tot bine și lin. 
Tot așa și-a decea di 
Tot cu bine se împlini, 
Apoi a un-spre-decea eră 
Ne-a părut lungă, amară, 
Er a patrusprecea di, 
Care se mai liniști,
C’ am vint destul tremurând. 
Și din ochi lacrămi vărsând 
Am ajuns la Baltimore. (!) 
Slabi ca fără de mâncare.

Am eșit toți din vapor 
Mergând cătră controlor 
In tot feliu ne-a întrebat 
Și din gură au strigat.
Ne-o întrebat pe toți pe rând 
Să spunem ce-avem de gând: 
„Unde mergeți, ce voiți 
Și cu ce vreți să trăiți?“ 
Noi ara spus: „așa voim 
Ori ce muncă să muncim.
Fie munca cât de grea 
Să ne câștigăm pânea“. 
De-acolo drumu ne-o dat, 
Biletele le-au schimbat, 
Ne-au scos afară pe loc, 
Ne-au pus pe caru de foc. 
Trenu decă a plecat, 
Mergea tot par’ că-i turbat. 
Și mergâd drum forte lung 
Am ajuns păn’ la Pisburg. 
Acolo șefu-o strigat 
Și de pe tren jos ne-o dat 
Și pe-un car mare ne-au pus,

La altă gară ne-au dus.
Și-acolo am așteptat
Pănă trenu s’a gătat.
Și-am așteptat un timp lung 
Și ne-au pornit din Pisburg. 
Și-a doua di la doisprece 
Am ajuns la Alliance.
Aici decă am sosit,
Șeful la noi a venit
Și jos de pe tren ne-au dat.
Și jos decă ne-am vedut
Pe nimeni n’am cunoscut.
Cătră oraș am plecat, 
De porta fabricii. am dat.
Din fabrică omeni eșiau
Și la noi cu hol strigau.
Cu Ghiuri ne-am întâlnit
Și la badea Gheorghe am vint.

Comunicată de: loan Ciora, 
student.

APA AMARA „FRA1TCISC IOSIF“ Singurul mijloc purgativ ușor de luat. Se capetă pretutindeni.
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iot-deuna e abundentă, și fructele mai mici 
cari nu se pot scote în comerciu, sunt o 
bună hrană pentru porci si cerbi.

Din frunza castanului se estrag dife
rite colori; scorța lui, carbonisată, dă un 
luciu negru ; în timpul din urmă acesta se 
intrebuințeză mult în tăbăcărie, și pe scară 
întinsă, pentru estragerea acidului galic, 
care la rândul său servă în industriile de 
colori și cernell.

In țâră e mare nevoe de materii ta- 
nante, dovadă că importul acestora a cres
cut mult în ‘20 de ani. Astfel importul 
materiilor tanante de tot felul, care se ri
dica în 1884 — 1886, la 1.704.396 kgr. în 

ijlociu, este acum, după crisă, de 3.568.720 
kgr. (media anilor 1899—1901), după ce a 
fost în anul 1898, adecă înainte de crisă 
de 5.127.752 kgr. Importul normal e deci 
acum de vre-o 5'/4 milione de kgr., adecă 
de 3 ori mai mare ca acum 18 ani.

In deosebi întrebuințarea pentru es
tragerea acidului galic, pare a deveni un 
pericol pentru castanii din insula Corsica, 
căci nu mai puțin de 3 mari fabrici s’au 
stabilit acolo, decimând puținele masivej 
cari mai esistă.

Tratat în crâng, castanul dă, afară de 
scorța sa prețiosă. forte buni pari pentru 
vie și devine prin acâsta folositor viei.

Cred că aceste espunerl sunt de ajuns 
pentru-ca d-v. să dațl totă atențiunea aces
tui arbore atât de puțin cunoscut pănă 
acum la noi in țâră, și doresc ca acolo unde 
clima și solul sunt priincidse desvoltării 
lui, să începeți chiar de pe acum încercări 
cu acest arbore, și după-ee vă veți con
vinge, că isbutesoe, veți continua a-1 intro
duce pe o scară mai întinsă, ținându-mă în 
curent cu resultatele ce veți obține.

Nu trebue, domnule agent, să ne scape 
din vedere de a introduce în cultura nostră 
orl-ce soifi de plante, mai cu semă din ace
lea cari aduc folose populațiunei de la țâră 
cu puține cheltuell de producțiune.

Cer de la d-v. a pune o firmă voință 
în esecutarea celor cuprinse mai sus și nu 
uitați, că un filosof al Romei a <jis, că 
,Sortea ajută pe cei cu voință, der trădâză 
pe cei înderătnicl“.

POVEȚE. 

tate de lingură de terpeutină și o 
lingură de amoniac, pentru a pute 
fi întrebuințată la al doilea rend. 
Rețeta acăsta este f'hrte mult apli
cată de spălătoresele din Paris.

Memoriile generalului Dewett.
Nimic mai interesant, mai plin de 

viâță, mai simplu, decât cartea, apărută, de 
curând, în care generalul Dewett povestesce 
partea pe care a luat’o la campania sud- 
africană.

Generalul povestesce cum a devenit 
soldat, cum a ajuns general, cum în sfârșit., 
i-a fost cu neputință să convingă pe Cronje, 
că se va lăsa să fie prins, — acâsta în 
primele capitole ale cărții.

In Martie 1900, după-ce generalul 
Cronje fu făcut prisonier, Dewett primesce 
ordin de a merge să opereze în Oranje. 
Nespunând nimănui nimic despre planurile 
sale, Dewett plâcă.

Estragem din interesantele sale po
vestiri, aceea a strălucitei victorii de la 
Reddersberg, prin care Dewett șl-a înteme
iat reputația de general iscusit.

Intr’o sâră, Dewett plâcă în reounos- 
cere spre Dewettsdorp.

Aci, surprinde o trupă de EnglesI, re- 
crutâză câți-va fermieri și trimite vorbă, ca 
comandos-ul său să-l urmez* *3.

Unturii de pesce fără miros. 
Se ia o lingură de untură de pesce 
și se bate bine cu un gălbinuș de ou 
și 10 picături de mentă, apoi se 
amestecă cu o jumătate pahar de 
apă, zaharată. Gustul este minunat 
și copiii o iau cu plăcere.

*
Spălatul rufelor. Se iau 7b0 

grame săpun; se disolvă în 15 litri 
de apă, răcjend săpunul sdu tăindu-1 
bu< ăț,ele. Apa să fie caldă cât pote 
suferi mâna. In acestă soluție se 
pune o lingură de masă de esență 
de terpentină și 3 linguri de amoniac 
lichid. Se clătesce vasul, pentru-ca 
se se facă mai bine amestecul. Se 
îiioie rufele și se lasă se stea timp 
de 2 — 3 cesurî acoperite cât se pdte 
de bine. După acesta se scăte din 
acestă compositie și se spală în mod 
obicinuit, frecându le prea puțin. 
Acest procedeu oferă mare economie 
de muncă, de timp și de combusti
bil. Rufele nu se strică de loc; mai 
întâiu că, chiar de ar fi fdrte mur
dare, n’au nevoe se fie frecate, căci 
amoniacul și terpentină disolvând 
grăsimea, au și avantagiul de a nu 
arde pânza. Dând sunt prea multe 
rufe, atunci composiția se încălcjesce 
din nou și i-se mai adaugă o jumă

„A doua di diminâța, la 10 ore, En- 
glesii părăsiră Dewettsdorp, plecând în di
recția Reddersburg. Am rugat atunci pe 
generalii cari e> au în marș, de a merge 
spre acest din urmă oraș, în vreme ce eu 
mă voia strecura spre nord, de-alungul li
niei inamice. Aveam 110 omeni, dâr ce 
trupă 1 Unii erau fără pusei, alții fără car
tușe, căci îșl depusese armele în Bloem
fontein.

Vedeam de departe pe EnglesI, cari 
nu înaintau așa repede; cum să-i atac însă 
cu o trupă așa de slabă și rău armată? 
Așteptam, urmându-i.

In sâra de 2 Aprilie, erau în bivuac 
pe o colină; noi ne găseam în fața lor. Nu 
trebuia să-i lăsăm să scape. Prevenii pe 
toți comandanții.

Aceștia luaseră, după instrucțiile mele, 
direcțiunea spre Dewettsdorp. Ștafeta mea 
n’a putut ajunge decât pe generalii Frone- 
man și Villiers, cari aveau sub ordine 700 
de omeni și 3 tunuri. Generalul Wessels hi 
continua, așa-der, drumul spre Dewettsdorp. 
Cât despre Fro1 eman, a sosit lângă mine, 
fără să se scobore de pe cal, așa că cea 
mai mare parte din caii noștri erau forte 
obosiți. Dâr fiind-că dădusem ordin, ca să 
se părăsâscă caii bolnavi, generalul mă as
culta, și lăsând pe cei cari nu puteau să-l 
urmeze, mă ajunse. Generalul Froneman a 
sosit la 3 Aprilie la Schanskorje. Făcuse, 
împreună cu omenii săi, trei-decl și șâse de 
ore de un galop aprope neîntrerupt!

Burgherii noștri sosiseră în timpul 
nopții; trebuiau, cu orl-ce preț, să se odih- 
nâscă puțin. Din fericire pentru noi. En
glesii nu luaseră încă obiceiul să plece îna
inte de revărsatul zorilor. De altfel, cu tote 
durerosele esperiențe pe cari le făcuse des
pre mobilitatea nostră, Englesii erau forte 
rău păziți.

Pe la nouă câsurl diminâța, Englesii 
ridicară tabăra, ca și cum ar fi plecat la 
o partidă de plăcere. Caii noștri nu se 
odihniseră încă: Burgherii de asemenea. 
Generalul Froneman îmi făcu observația 
acâsta:

„Este imposibil să mai rămânem", am 
răspuns: „v’am chemat aci ca să urmăriți 
pe EnglesI și să-i surprindeți la momentul 
oportun; trebue să nu-i scăpăm. Dâcă vom 
mai întârdia, vor lua o posiție bună între 
Muishondsfontein și Mostertshoek".

Bătrânul soldat nu mai stătu la, îndo
ială. Cu vocea sa aspră și tremurttore, îșl 
deșteptă omenii, încă adormițl.

„înainte, Burgherii"
Șeile fură puse pe cai și urmarăm pe 

EnglesI, cum făcusem și eu de trei dile, 
fără scirea lor.

Ne apropiarăm și luarăm contact cu 
vrășmașul Englesii înconjurați, refulară să 
se predea și traseră asupra ștafetei trimise.

Pe la dre’e 1 după amîadl, dădui sem
nalul de atac, pentru câte-șl trele posițiunl 
ale nostre.

Acâstă primă di de luptă fu nehotă- 
rîtă, atât fiind-că Englesii aveau posiții 
bune, cât și fiind-că tunurile nostre Krupp 
nu soseau. Sosirea nopții opri lupta.

Mă temeam de EnglesI, că sciam tac
tica lor de a-ș[ părăsi posițiile fără veste. 
Asiguraiii serviciul de avant posturi cu cea 
mai mare grije. Trimiseiii o trupă solidă în 
direcțiunea Reddensburg, căci aflăsem ca 
1300—20C0 de omeni de întărire sosiseră 
și erau campațl la Reddensburg.

A doua di diminâță, în dor>i d^eb 
cei 400 de omeni cu cari începusem luptă 
erau întăriți de alțî 4( 0, cari nu putuseră 
sosi din causa slăbiciunei cailor lor. Afară 
de asta, avuifi norocul de a constata, că for
țele englese de la Reddensburg, campate 
la câte-va mile de acest oraș, nu-șl făcu
seră aparițiunea. De la 5 pănă la 11 ore, 
vrășmașul a fost bombardat.

In acest moment, vădurăm apărând 
un steag alb. Toți încredătorl în buna cre
dință a Englesilor, cu tote repetatele espe
riențe, ne îndreptarăm spre dânșii. Lucru 
de necredut însă: începură să tragă din 
nou. Acâstă trădare înfuria pe burgherl; 
nici unul din glonțele lor nu fu ineficace.

Englesii, vădendu-se cu siguranță 
pierduțl, ridicară din tote părțile steguri 
albe. Burgherii însă nebuni de mânie, nu-șl 
opriră focul".

Lupta se sfârși printr’un masacru, a 
cărui responsabilitate cade asupra ambelor 
tabere. Dewett făcu 470 de prisonierl.

Cum putem desveta o vacă de Ia datul 
cu piciorul când o mulgem.

Se întâmplă de multe-orl, că unele 
vaci mai tinere, ca și de cele bătrâne, nu 
stau la muls, cu deosebire după-ce au fătat. 
Ba sunt unele mai spăriose, cari nici chiar 
pe vițeii lor fătațl nu-i lasă să sugă.

Acest nărav rău, îl capătă mai cu 
semă vacile mai spăriose și cari se gâdilă. 
Gâdilitul vine de acolo, că unii economi 
au datina aceea, de nu mai pun mânile pe 
asemenea vaci de când sunt mici, pănă 
când fată, așa că ele cresc ca în stare săl
batică. Când fată apoi și se duc să le 
mulgă, numai ce văd, că vacile nu se lasă 
să pună mâna pe ele.

Urmările rele, ce provin după aseme- 
menea vaci, le scie fie-care econom. Vițeii 
fătațl, neputând suge laptele trebuincios 
pentru hrana trupului lor, slăbesc vădând 
cu ochii, ba unii se chiar prăpădesc. Eco
nomul, care a așteptat și el cât de puțin 
lapte dela vaca fătată, încă se vede înșelat 
în așteptarea sa. într’un cuvânt o aseme
nea vacă, în loc de „basnă", aduce numai 
„casnă" în casă. Pentru-că este în deobște 
cunoscut, că o vită rea și spăriosă dă mai 
mult de lucru economului, decât una bună 
și blândă.

Este deci în interesul economului, ca 
să delăture tote acelea cause, cari pot da 
nascere năravului mai sus pomenit. Acesta 
o pdte face economul în următorul mod: 
îndată-ce vede, că cutare vacă e gonită, 
dâr e cam spăriosă, să o gluglulâscă cat 
mai des. Acâsta o facem așa, că de câ'e-orl 
ne ducem în grajd, punem mâna cu grijă 
pe spinarea ei, pe sub foie, ba chiar și pe 
la uger. Decă încercarea acâsta nu ar ajuta, 
atuucl mai putem face și altele. Când slo- 
bodim vitele la apă și pe la amâdl le mai 
lăsăm în aei’ liber prin curte, luăm o feliă 
de pâne sărată, pe care i o dăm ca să o 
lingă și să mănânce. In modul acesta se 
pot îmblăndi și cele mai spăriose vaci.

Se mai întâmplă uue-orl, că vacile nu 
stau la muls, nu atâta din causa spăriatului, 
ci din alte cause. Asemenea cause sunt: 
că pe unele le mai dore și ugerul,' atunci 
îndată după fătare. In asemenea ca
șuri laptele trebue muls mai des, pănă când 
adecă vedem, că vacile simt dre-care plă
cere la muls.

De multe-orl se mai întâmplă și aceea, 
că chiar economul seu economa e pricina, 
pentru care vacile de curând fătate devin 
spăriose și dau cu piciorul la muls. A< âsta 
se întâmplă mai cu sâmă atunci, când eco
nomul sâu economa tractâză dur cu vacile 
de curând fătate. In asemenea cașuri nu 
ne rămâne alta de făcut, decât ca să 
folosim mijloce contrare celor de mai 

înainte și anume: să le tractăm mai blând 
și chiar să le giugiulim.

La cas când mijlocele acestea nu ar 
ajuta, atunci mai putem folosi și altele. 
Vaca, ce nu se lasă la muls, o legăm lângă 
una blândă, care se lasă bine să o mulgem, 
âr’ pe spatele aceleia punem un sac cu apă 
rece. Răcăla acâsta are o înrîurință domo- 
litore asupra organelor ei, așa că după 
aceea stau ca mielul și nu mai fac nici o 
împotrivire la muls.

Atât la vacile, cari stau la muls, cât 
și la acelea, cari dau cu piciorul, este o 
cerință de căpetenie, ca economul, economa, 
servitorul sâu servitorea, cari le mulg, să 
tracteze cu ele cât se pote mai blând, pen
tru-că în cașul contrar chiar și vacile, cari 
la început stau bine la muls, pot să capete 
năravul de a da cu piciorul, adeverindu-se 
astfel și proverbul bine cunoscut: „Face, 
ca vaca cea bună, după-ce umple șuștarul, 
dă cu piciorul."

O altă cerință la mulsul vacilor este, 
Ca vacile pe timpul când se mulg să fie în 
liniște și să nu li-se dee nici un fel de nu
treț, de-orece unele când mâncă devin mă- 
niose și invidiose, cu deosebire atunci, când 
mai văd și alte vite pe lângă ele, o-.rl se 
nutresc din același nutreț.

La unele vaci, cari dau cu piciorul 
la muls, mai ajută și bătaia. Der cu acâsta 
trebue să spunem din capul locului, nu tre
bue să se facă abus. E destul, dâcă vaca 
se lovesce odată cu biciul peste spate, apoi 
încercăm a ne apropia de ea, er dâcă nu 
ne lasă nici după acesta, mai putem repeta 
odată seu de două-orl lovitura. La nici un 
cas însă, să nu se facă bătaia din patimă 
și cu furie, după cumȘfac unii economi, de- 
ore-ce în asemenea cașuri mai mult stricăm, 
decât folosim.

Un alt mijloc de a desvăța vacile 
spăriose de datul cu piciorul este și împe- 
decatul. Acesta se face la unul din piciorele 
dinainte de pe la genunche și se legă cu 
un ștrâng. Astfel împedecate apoi, numai 
în trei piciore, nu mai pot da cu piciorul. 
De la un timp vacile se dedau așa, că chiar 
și când nu le mai împedecăm, pănă când 
îșl uită, ele ridică singure piciorul și așa 
îl țin în sus.

Scriitorul acestor rânduri a avut oca- 
siune, de a face o asemenea încercare cu 
o bivoliță, care voia să înțerce cu o can
titate destul de mare de lapte. încercarea 
a avut deplin succes, de-ore-ce bivolița, 
care avea să înțerce la un timp anumit, a 
mai dat încă și după aceea câte-va luni 
lapte destul.

Impedecatul se mai pote face și la 
unul din piciorele dindărăpt. In cașul acesta 
se înfășură părul dela coda vacei și se lâgă de 
picior. Când vaca voesce să dee cu piciorul 
îșl smucește și părul din codă, și astfel sim
țind dre-care durere ‘încetâză de a mai 
svârli cu piciorul. Impedecatul acesta tre
bue se se facă de amândouă piciorele de
odată, de-6re-ce dâcă se împepecă numai 
de unul, cu celalalt tot pdte svârli.

Afară de acestea mai sunt și alte mij- 
loce, prin cari se pot desvăța chiar și va
cile cele mai nărăvose dela datul cu pi
ciorul. Acestea sunt: udatul repede și fără 
de veste cu apă rece pe spate, bubuitul 
fără veste în apropierea lor, prin care unele 
se sparie și apoi se supun necondiționat 
ajutorului și protecțiunei omului, pușcatul 
în apropierea lor are asemenea influință, 
ca și bubuitul.

Acestea sunt câte-va din mijlocele 
cele mai probate, prin cari se pot desvăța 
vacile de năravul de a da cu piciorul la. 
muls. Dâr precum doctorul nu aplică celui 
bolnav la început decât nisce leacuri mai 
ușore, întocmai așa trebue să facă și eco
nomul : întâiu trebue să aplice mijlocele 
cele mai ușore și numai după-ce vede, că 
cu acestea nu pote ajunge la scop, trebue 
să aplice și altele mai grele.

loan Georgescu.

Un cuvânt asupra asigurării copiilor
Se apropie timpul Crăciunului și a 

anului nou. înaintea nostră se întinde un 
vel misterios, pe care nu-1 putem ridica 
și ochii noștri nu pot pătrunde prin el.

Fiind înse cărările nostre presemnate 
în cartea sorții, âr noi ne sciind ce ne este 

Cu 15 Noemvrie s’a început
——=7= rrx are ------

VENȘARE OCASI0NALĂ

-------- Prețuri forte ieftine.
între cnri mul multe:

Ponge și liber'y neted și modelat, mă
tase veritabilă, metru .... dela

Taffetas și louisine cadrilate, mătase veri
tabilă, metru............................. dela

I1 sou care se spală metru . . . „
o sire se trîmtl în provincie cu plăcere

70 cr.
80 cr.
50 cr.
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menit, nu ne putem aranja vieța după si
guranță, ci numai după presupuneri.

„ A spera, ce e drept, și a se teme 
de ce e r£uu, este regula cea mai înțe- 
lfiptă de vieță sS nu o uităm, când ne 
apropiem de anul nou.

Ce sdrtenereservănoue și la ai noștri? 
(5revom trăi ca să-i vedem fericiți? Ori 
ne va duce mdrtea și iubiții noștri vor ră
mâne fără sprijin? Să ne întrebăm, dâcă 
fiecare din noi ne-ani îndeplinit acestă 
sfântă datorie și decă print’ro aranjare 
rentabilă și potrivită, ne-am asiguratjvieța 
în profitul loi.

Ferice de tata de familie, care pdrtă 
în sine consciința, că și-a asigurat pe 
■iubiții săi nu numai pentru present, ci și 
pentru dilele viitorului!

Acela însă, care a întrelăsat acesta, 
să nu întârdie nici un cias, să facă acest 
pas, care vre să-șî scutăscă femeia și co
piii în contra dușmanului inexorabil al ce
lor slabi, contra miseriei și a dependenței.

De sigur fie-care este animat în acest 
timp de dorința să-și înveselescă nevasta 
și copiii și se le asigure viitorul cu un 
Sacrificiu neînsemnat de bani.

Acesta se efectuesce în modul cel 
mai sigur prin o poliță de asigurare a 
■zestrei (a vieții).

Este o comoră prețiosă într’o haină 
nepretențiosă.

Asigurarea unei familii prin felul 
de mai sus de asigurare, care dă fie-că- 
ruia binecuvântare, ca o bine făcătdre 
mare pentru toți aceia, cari alergă sub 
scutul ei.

Ea asigură e bucuria nu numai pen
tru o di, ci pentrn tote dilele vieții.

Jlefrresentanța generală a primei 
societăți de înzestrare pentru fete,in
stitut de asigurare pentru băieți și fete. 

înființată în anul 1863.
Strada orfanilor 7. etagiul I.

Brașov în Decemvre 1902.
Prima soietate pentru înzestrarea fe

telor, institut de asigurare pentru băieți și 
fete. Budapesta VI. Bulevardul Teresiei 
40—42. înființată la 1863. In luna Noem- 
vrie 1902 s’au înscris din nou 1018 părți, 
er premii de înzestrare s’au plătit 58.713,88 
cor. De la 1 Ianuarie până inclusive 30 
Noemvriel902 numărul părților înscrise din 
-nou face suma de 10.805, âr suma premii
lor de înzestrare face 580.040.13 cor.

Informații mai detailate, prospecte și 
propuneri din partea acestei asigurări fdrte 
rentabile cultivate de aprdpe40 ani, dă cu 
tătă promptitudinea

Representanța generală a 
primei societăți de înzestrare pen
tru fete și institut de asigurare 
pentru băieți.

înființată în anul 1863.

Niță Papuc și zăpada
De la cârciumă din colț și până la 

locuința lui Niță Papuc, nu sunt de cât 
•oâțl-va pași, der pentru d-1 Niță era o în- 
trăgă vecinicie în acea sără.

Băuse țuică, băuse vin, apoi mastică... 
■băuse de tote, și acum se îndrepta spre casă.

— Bre!... ce vent! fiise Papuc... mare 
bucluc ne face și Dumnedeu... hi! hi!... 
și zăpada asta mă gândilă pe gât, par’ 
.c’aș fi o fată mare.

O luă drept pe stradela pe care lo
cuia. Când die drept, asta o die din obi- 
ceifi, căci nenea Papuc descria nisce curbe 
•colosale.

Der aceste eserciții estravagante îl 
trântiră într’un colț la piciorul felinarului.

— Ei! vedi d-ta frate!... nu ml-e a 
-bună... să cad eu așa tam-nesam!

Cercă să se ridice, ași... era peste pu
tință, intrase pănă la brâu în zăpadă.

— Asta e o prostie, — dise Papuc cu 
multă filosofic... ce e drept, ml-e cald, der 
•n’arn poftă să fac baie de zăpadă?... și la 
urma urmei, adecă zăpada nu-i apă... apoi 
eu sunt contra apei... asta nu pot să sufer...

Din întâmplare trecu pe acolo madam’ 
Papuc, care se ducea la cârciumă să-și 
>caute bărbatul.

— Madam’ Papuc!... Madam’ Papuc.
— Cine mă chiemă?
— Eu, dom’ Niță Papuc, bărbatul 

d-tale cu cununie.
— Unde îmi ești bețivanule ?
— Aici madam Papuc.
După multe cercetări madam’ Papuc 

își găsi soțul.
— Vai de mine!.. . ai să mă faci de 

rîs în totă mahalaua, netrebnicule!
— Nu țipa muere... vino de mă scolă.
Madam’ Papuc, tot blăstămând și ocă- 

râud, îi dete o mână. Papuc se agăță, trase... 
și madam Papuc cădu în movila de zăpadă 
adunată de vifor.

— Ajutor! începu să țipe madam’ Pa
puc, săriți că mor.

Vecinii și rarii trecători alergară 
speriațl.

— Ce e? Ce e? strigau cu toții.
— Ce să fie omeni buni, dise Papuc .. 

ia, Dumnedeu face din apă și zăpadă, face 
și ghăță, face și brumă... face de tote... 
numai vin nu face, căci altfel nu vă mai 
chema nevastă-mea s’o scotețl d’aci.

(,,Patr.“) Ii leu.

Câlindarul. Plugarului.
A apărut și se pote procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul Plugariului". Prețul, cu porto, 
25 ci*.  (50 bani).

Acest călindar, care apare acum în 
anul XI, cuprinde în afară de datele obici
nuite calendaristice, geneologia domnito
rilor din Europa, taxele telegramelor și 
cele poștale, scala timbrelor, Măsurile, tîr- 
gurile din Ardeal și Ungaria și lista ad- 
vocaților români.

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie) de M. Eminescu, Res- 
tignirea lui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „Se-I urmăm"). 
Călugărenii (poesie) de C. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda, pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan. „Ăl mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tîner poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine represențată prin următorele articole: 
„Dușmanii economiei" de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor" de A. Boldor, „Cău
șele de ce sămenăturile sunt rele" de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăciose po
milor și viilor", „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi ?“

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețe“, apoi 
„Diverse" și în fine „Anecdote și Glume".

Ca adaos sunt și anul acesta o mul-
țime de anunțuri.

Ca,lexxd.a,rvtl eeptemânei.
NOVEM. (1902) are 30 <jile. BRUMAR.

Qilele Călend. Iul v. Călend. Gr eg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Viner 
Sâm.

1 S. pr. Naum
2 S. pr. Avacum
3 S. pr. Sofronie
4 ț S. m. Varvara
5 t C. păr. Sa va
6 j Sf. Păr. Nicolae
7 Păr. Ambrosiu

14 3 Ad. Suiridon
15 Valerian
16 Eusebiu
17 Lazar
18 Grațian
18 Abraham
20 Amon

Cursul la bursa din Viena,
Din 12 Decemvre n. 1902.

Renta ung. de aur 4n/0 ...................  120 25
Renta de corone ung. 4°/0 . . . .7 85
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2()/0 . 90 80
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0. 97.95 f
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.50 [ 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 200 —
Bonuri rurale croate-slavone . . . 156 50
Impr. ung. cu premii....................101 20
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 101.10
Renta de argint austr.........................120.65
Renta de hârtie austr...........................100.50
Renta de aur austr............................... 92.—
Losurî din 1860................................... 151.65
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.50
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 701.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 668 50
NapoleondorI................................ 19 08
Mărci imperiale germane . . . .117.0772
London vista...................................... 239.40
Paris vista.......................................  95 22'/2
Rente austr. 4% de corone . . 95 20
Note italieue .................................. —.—

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 12 Decemvrie 1902.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 13 20
7? Grâu mijlociu . 13 —
7) Grâu mai slab . . . 12 80

Grâu amestecat 9 55
n Săcară frumosă. . . 8 70
a Săcară mijlocia. . . 8 50
77 Orz frumos .... 7 20

Orz mijlociu. 7 10
M Ovăs frumos. . . . 5 40
77 Ovăs mijlociu . . . 5 25
77 Cucuruz .................... 11 —
n Mălaiu (meiîi) . . . 8 -
77 Mazăre........................ 17 —
77 Linte ........................ .15 —
77 Fasole........................ 17 —
77 Sămânță de in . 24 —
77 Sămânță de cânepă . 7 50

Cartofi........................ 1 30
77 Măzăriche................... —

1 kiiă Carne de vită . . . — 96
Carne de porc . . . 1 04
Came de berbece. . — 64

100 kil Său de vită prospăt . 44 —
71 Său de vită topit, 64.

Cursul pieței Brașov.
Din 13 Decemvre n. 1902

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vând. 18.94
Argint român. 7? 18.80 71 18.88
Napoleond’ori. w 19.04 71 19.07
Galbeni 77 11.20 71 10.30
Lire turcescl n 21.40 77 21.50
Ruble RusescI 71 2.54 77 —.—
Mărci germane 71 117.25 n —.—
Scris fonc.Albina 5°/0 101. — n 102. -

Tergal de rîmâtori din Stembrach.
Starea rî mă tori lor a fost la 9 

Dec. n. de 29,759 capete, la 10 Decembrie 
au Intrat 367 capete și au eșit 1024 capete, 
rămânând la 11 Decembre n. un număr de 
34,081 capete.

Se notăză marfa unguresoS: veche 
grea dela 108—J10 fii. tînărăgrea dela 
101—102 fii., de mijloc dela 110-111 fii. 
— Serbescă: grea 108—109 fii., de mijloc 
104—106 fii., ușori 100 — 102 fii. kilo
gramul.

Proprietar: Dr. Aurel ALureșian'u. 
Redactor responsabil: Traian JH. Pop.

Nr. 9481-191-2

PUBLICAȚIUO.
Provocăm pe proprietarii de ca

se, a căror realități sunt încă tot 
libere de darea după chirii, se-șl 
ia în primire dela perceptoratul oră
șenesc formularele de fasionare, se 
le umple în mod corespuncjetor și 
cel mult pâiuă în 31 Decemvrie a. c. 
se le predea la subscrisul perceptorat 

Be basa acestor fasiuni se va. 
statori aruncul dării generale de ve
nit, ce cade asupra edificiilor celor 
ndue libere de dare.

Brass 6, în 8 Decemvrie 1902. 
2 2(773) Perceptoratul orășenesc

fi BBianta, 4 tunică, 1 pantalon, A

(8-12.)

In urma unei cărți postate, merg în persona a lua me sură.

Atrag atenția p. t. Domni, cari 
luntar. că la mine se pot căpăta 
torele obiecte de uniformă:

i<

Pț PAVEL,
Am onorea a aduce la cunoscința On. public, că ate

lierul meu de

Croitorie ie uniforme și haine civile, 
ce-’l avem sub Bucum Nr. 15 hun Bwaatat dela 30 Sep
temvrie 1902 în Strada IRiclmel-Weiss W. StL 

servesc anul de vo- 
cu 124 corone urmă-

I< S manta, 4 tunică, 1 pantalon, 1 Jilusă, fi baionetă 
elegantă cu curea după pine, 4 păreohiă mănuși, 4 cravată. J

Tote aceste haine se confecționeză din stole line după mă
sură și regulament. Tot-deuna sunt provădut cu stofe englezescl.

Rugând pe On. public de binevoitorul său concurs, subsemnez 
au totă stima 
r A V K 01.

ÎOOOOOOOOOOOOOOOi I 
De închiriat

î o locuință spre stradă, 11 
ț care constă din 2 odăi spre sVa- •' 
| dă, 2 odăi spre curte, bucătărie 1 
f etc în centru pieței, !

I în Strada Inului 24. „
I Informațiuni mai de aprope 11 
ț se pot lua dela proprietarul H 
f <w. ștefano wits. " 
î —— !.'
| Tot acolo în curte am aranjat b 
| 0 odae pentru dejia, 
| unde se servesce diferite miseluri ii 

i și beutuB'i escelente. i>
Apelând la sprijinul onoratu- u 

l lui public, rogându-mă de o cer- 11 
țfeetare numerosă, remâi 11

cu totă stima 1'

-3(772) 6. Stefanovits.
ooooooooooooootf

Kwizda
R. ® r bb e m b is r g. 

PRAV NUTRITOR de vite.
M ijloG Mc, pentrn cai, vite mate $i oi.

De 50 ani se în
trebuințezi în 
cele mai multe 
grajduri, contra 
lipsei de mân
care, mistuirei 
reieși spre in 
bunatățirealip- 
tel ui și înmulți
rea laptelui 

de •v-a.cău-
Prețul unei cutii c. 1.40 b. ’/, cutie —.70 bani.

— Veritabil numai cu marca de sus -
Se capătă în tote farmaciile și drog, din Austr.-Ung.

----= Deposit principal ia
FKANZ JOli.

k u k oester. k. rumân, u. fiirstl. bulg. Hoflieferant 
Kreis-Apotheker K0RNEUBURG bei Wien.

E p i I e §3 s 3.

Cine sufere de epilep
sie, cârcei, de nervi 
să ceră broșura în pri
vința acesta, se trimite 
gratis și franco dela 
Schwan'en-Apntheke, 

Frankfurt, a. M.

DEPOSIT

K
DEPOSIT

ile mărfuri fle gnmi
din Paris.

J. HEIF Spmfci, VUIA
I., B r a n «I s t ii 11 e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis 

Trimiterea în provincie cn Rambnrsă. 
Disoreț ă K. 2, 4. 6, 8, 10 eto.

CROITOR WaSEtWS 
civil si aia! li tar.
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Haveloc și mantale de ploie Gumi.
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Ne luăm voe a atrage atenția On. public din oraș 
dela țeră, că noi afară de haine gata pentru feăebați 
copiii ținem un 

deposit mare de postavuri 
din țeră și streinătate.

Luăm comande pentru haine bărbătescl și de copiii după 
măsură, și garantăm pentru croiala modernă și potrivită, care 
se esecută după cele mai nouă fasone

Cu totă

Depner, Both, Westemean,
în edificiul ,.Spar Cas?a“697.8-10.

stima
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Nr. 264 -1902.

Strada Vămii 3—5.

J91os4i*e  de gjfisiavwrs ia cerere fraaco.
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Cine doresce să aibă un costum bun, elegant 
acela să facă cumpărătura necondiționat la

HANS FIELES
ZZZZZZZZ m Brașov, Strada Vâmei nr. 33, 
“"tdeunVu*  asortiment mare ie stofe

si trainic
7

de Loden-Tiroles neîntrecut de durabile, precum și 
Stofe de a m g a r n

dela cele mai ieftine până la cele mai scumpe. Kamgarn 
negru, Peruviens pentru eosinme afle salvau și fracuri.

La dorință pot recomanda croitori buni, cari sunt în stare 
să lucreze în 10 ore un costum durabil și fără scăderi.

ZESecvinoscințe xiu.rxier6se_
Me rog de a visita Magazinul meu, fără a fi silit 

cumpărătură.

0
o
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o
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SALVATORUL VIEȚII.
O istorie adeverată din vieță, de Făbiăn Andrăs, Turkeve.

(Reproducere oprită).
De când e lumea lume, nimeni n’a avut așa mare folos de sciință de carte 

ca tatăl meu, cure a fost forte greu bolnav și ddcă s’a însănătoșat, are s’o mulțu- 
mdscă faptului, că a scint ceti.

Opt ani a zăcut de băla de stomac, 
colici și chiar și anemie. Vara sufeda în 
fie-care an de palpitații și dureri de ini
mă. Acestea erau bolele interne; der suferia 
și de șoldină. reumatism, dureri de 
șale îngrozitore și nimic nu-i ajuta! Ișl chel- 
tuise tdtă averea cu leacurile și totă diua sta 
îu perne lângă sobă, cetind din cartea de rugă
ciuni și din calindar. De-odată cetind, bătrânul 
esclamă .•

— Ăsfai! .... — Ce? întrebăm noi.
— Ăsta i! Repetă el, arătându-ne o poves

te în'itulată: „0 tainil a unui om bătren''1. In ca
re spune Ștefan Szabo jun., cum n’a putut să-i 
ajute nimic pe lume, decât vestitul

„ZTlVLid
din Farmacia lui

V. ETeliler din Stub ca, 
Strada Bisericei nr. !)4, (Comitt. Ăgrani),

cu care s’au mai vindecat 
o mulțime de omeni din 
satul lui. Noi n’am vrut 
se stricăm voia bună a 
bătrâuului și i-am coman
dat dela farmacia Eugen 
V. Feller din S t u b i c a, 
(Kircheng isse 91) „la sfân
ta Treime11, cu 5 corono 
12 sticluțe de Fluid El
sa , căci mai puțin nu 
trimite. Farmacistul ni-a 
trimis cu ramburs duzina
Elsa, împreună cu indicațiunile de întrebuințare 
și el însuși a plătit taxa poștei.

Patru-spre-dece dile a băut bătrânul nostru 
tată, la fie-care oră câte 20 de picături din 
Fluid-Elsa într’o linguriță de lapte, și în fie
care seră și dimineța s’a frecat pe trup cu acel 
Fluid-Elsa Dela diua a 9-a i-a fost deja mai 
b'ne și a început cu încetul se umble. In două 
săptămâni a fost pe deplin sânătos.

Voi, iubiți cetitori, decă voițl se comandați Fluid Elsa adresați-ve la: 
țp) -?■? '■[yi DH .. farmacist in St»aî»8ca,

Va J? .) Strada Bisericei 94, (Countt Agram).
Sr dea Dumnedeu, ca acest minunat leac se nu se isprăvescă nici când și se ajute fie

căruia ca și bătrânului meu lată.

In grabă a aflat tot satul și împrejurimea, 
că tatăl nostru s’a făcut sănătos. Toți au co
mandat „Fluid-Elsa" și tuturora li-a ajutat.

Amintesc aci numai câte-va cașuri: Stefan 
Danclur suferia de slăciclunea ochilor, din cau- 
su de bătrânețe; era aprope orb, când a înce
put se întrebuințeze Fluid-Eisa. In șese săptă
mâni vedea ca un finer. Ioan Nagy și uiți . 0 
aveau junghiuri, vătămători, dureri de cap și 
de șale, tușiau fdrte rău și avuseseră și influ
ență. Și pe toți aceștia „Fluidul-EIsa44 i-a 
făcut pe deplin sănetoși.— Femeia lui 
Carol Erb's avea ainețel, dureri de piepl și fri
guri. Economa preotului avea orbanț în față, 
rane pe piciăre și dureri de gât. Șese copil ui 
lui Kolompâr Andrăs au avut de-odată gălbina- 
re și au suferit de limbrici și lipsă de scaun. 
Fluidul-Elsa 44 a lui Feller pe toți i-a vin
decat și a ajutat pentru t6te bol ele câte există.

Fluidul Elsa“ a devenit din ce în re 
mai renumit; omeni să
raci au adunat bani îm
preună și au cumpărat 4 
duzine cu 16 coroue, ca 
se ie vină mai ief’in.’G'liiar 
și pentru viile șs porci 
au ajutat. — Tatăl meu 
s’a gândit mult, cum se-i 
potă mulțumi d-lui Eugen 
•. Felîer, care i-a salvat 

■fleța. — Când într’o di ne 
întorceam dela biserică, 

mi-a dis: „Am se mulțumesc sciinței de a ceti, 
că am găsit acest minunat leac in calendar. — 
Scrie deci iubite fiule, 1<armacistului Feller, cât 
de bolnav am fost și că numai Fluidul Elsa 
m’a salrat. Și se nu cruțe cheltuiala de a o pu- 
blioa acesta prlu diare și calindaie, ra se scie 
totă lumea, cât de minunat și trebuincios este

Fluidul

ou Fluid-de sticle

i
§o

0
o
0
©
0
^•0©0-@0-©-0-®0-C©-€>@-€>©-0-@-0-©€3-if

Hares FieleȘj
(754,5—20.' Strada Vâmei nr. 13.
esssecxc Mostre se trimit cu bonificarea speselor poștei, eeeeee

la

Ciasornice de părete cu musicăÎÎLJIn
sunt ultima noutate în fabricația ciasornicilor. Aceste cia- Iri 
sornice franțuzescl in miniatură, au lungime de 69 cm., cil 
căsulia cum arată desemntil, care este de lemn de nuc, fin 
poleită, cu decorație artistic lucrată și la fie-care oră 
cântă cele mai frumose marșuri și jocuri. Prețul cu lădiță 
și ambalaj mumia S II. Tot același ciasornic fără mu
sică cu aparat sunător la fie-care oră și jumătate de oră r 
cu lădiță și einbalaj nganiai «» fi. Aceste ciasornice nu 7 
numai că sunt garantate, și umblă esact pe minut, dbr es
te și o mobilă frumosă, fiind forte cu gust adjustate. Deștep- :
tător cu clopoțel și cadran, care luminbză, îl. Deș
teptător cu musică, care cântă în loc să sune, fi. Cia- ț-
sornic Nikel-Remont, fi. 3. Ciasornic de argint Remont.
cu capac duplu, fi. 5.5fi. Se trimite numai cu rambursă. ț
Ce nu convine, primesc înapoi și restituesc banii, prin ur- L
mare nu-i nici un risic. Prețuri curente ilustrate despre \
ciasornice, lanțuri, inele, etc. se trimit gratis și franco. ;

Firma e crestinescă (fondată la anul 1RRO).=------
JOSEF SPOIWG, Wien, I. Postgasse Nr. 2—22. I

Instrument minunat!
nou! TROMBINO! noui

Veritabil „FSuid Elsa“ a lui Feller
(Numit și fluid aromatic de esențe de plante al lui Feller cu marea .,Elsa“.)

Dumueavostrâ cântați fără instrucție și fără cunoscință 
de note sub garanție imediat cele mai frumose cântece, dan
suri, marșuri, ca: „Trompeter vou Sâkkingen14, „Nu fi mânidsă14, 
„Abandonata", „La Soupei-, „Poșta în pădure", „Marșul lui 
Radetzky14, „Du mein Girl“ și alte 200 piese musicale cu 

1 TD/AM D1 N/V*  Este invenția cea mai sensațio- 
e present și produce pre- 

cietate ca virtuos, fără sS fi avut cineva cunoscință despre acestă calitate, și 
cântă imediat fără ostenelă seu forțare, numai prin aplicarea notelor la 
instrument, musScă atlmâfl’iiiSsiiă puternicii» Cea mai frumosă petrecere 
în casă, la societăți și sărbători. La es-. ursiunl cu bicicleta, trăsură și partide, cu 
luntrea cel mai vesel acompaniator. Esecută piese de dans și acompaniarea

seuiZ Sticle
împreună cu 
instrucțiune, 

porto-poștal și 
cu ladti.

Stic'e

trebue să aibă pe fie-care instrucțiune și sticlă marca de apărare cu 
numele „E 1 s a“ și iscălitura Feller cum este tipărită aei. „Ftui- 
«lul Elsa“ al lui Feller a fost premiat cu medaliile de aur la es- 
positiile din Paris, Berlin, Londra, Roma și Nizza. Comandele să se 
facă seu cu ramburs seu anticipându-se prețul. Prețurile sunt:

O duple 5 coi*. — honl.

Feller44 seElen al rece-mlgpp, B’e lâiBgîi ,,lFluidgal
inandti ca cel neaî hun purgativ „piluleEe Elsa44 ale

Iui Editor, o ruletă (© cutii) costă 4 coroue
» - Pr-ofia â,ul ponfrn fie-care duzină, de nou comandată,U 1 d 11 b de „ E I s a - F i u i «I “ o sticluță

~ Se ve feriți de imitațiunl. ..... z

Abandonata", „La Soupei- 
, „Du mein G-irl

Trompeta de nâcfceS ȚPfiMDlN (ACt Este invenția cea mai sensațio- 
ce am inventat’o ,, 1 JaUIVIJDIiN U . nală de present și produce pre
tutindeni mare surprindere, cu atât mai mult, când cineva se produce într’o so
cietate ca virtuos, fără să fi avut cineva cunoscință despre acestă calitate, și 
cântă imediat fără ostenelă seu forțare, numai prin aplicarea notelor la 
instrument, musâcă Rtlmirabilâ puternică.. Cea mai frumosă petrecere 
în casă, la societăți și sărbători. La es-. ursiunl cu bicicleta, trăsură și partide, cu 
luntrea cel mai vesel acompaniator. Esecută piese de dans și acompaniarea 
canturilor. Trombino împreună cu cântece și instrucție ușor de învățat costă:

I sortă din nickel fin cu 9 tonuri fi. 3.50 I NOTE pentru I sortă costă 3» 
n n n o « 1® r> „6-— I cr., pentru II sorte 50 er.

bursă numai prin HEINRICH KENTtSZ, Wien,

Veritabil e numai „Fluidul Elsa al lui Feller!41 Decă s’ar pierde o scri- 
sore să se scrie de nou recomandat.
--------------------------- --

I Suferiara grozav de
> Re ma înainte de a fi pri

mit „Fluidul Elsa“ a lui , 
Feller, der lolosin l 2 sti
cle am simțiț îndoit efec
tul, că puteam să ridic 
mâna. După folosirea totă 
a fluidului eram sănătos.

Scrie la 25 Inuie 1902. 
B.-Lippa (comit. Temes).

IosiF Itîatuz,
olar.

Cine vrea să capete veritabilul „Fluid 
Elsa al lui Feller11, și veritabilele „pi
lule Elsa ale lui Feller11 se comaudeze 
prin scrisore și se adreseze esact la 

unicul loc unde se produc, aceste: 

Farmacia Eugen Y. Felîer, 
liferantul curții alt. sale ces. reg.

Principele Fibp de Bonrbon 
Stultien, Strada Bisericei Si/, 

^cornii. Sagreb).

Cu deosebită recunos- 
cință Vă fac cunoscut, că 
după folosirea „Fluidului 
Elsa“ a lui Feller, m’am 
vindecat de suferințele, ce 
am avut 2 ani de (Jile. Vă 
trimit 2 dolari amerio uil 
ca să-’ral trimiteți „Elsa 
Fluid'1. - Scrie la 2'1'VI 
1902. Montgomory 12 

Ante' i~a
Ihmbtirg Corn.,

Mary Pfrinder.

f

Deposite principale în Budapesta: la farmacia losef de TBrSk, Kiiâly-utcza 12; Dr. Eg
gers „Reichs-Palafin11. farmacia Vâczi-kdrut 17 și la farmacie Bela Zoltân, V. Szabadsâg-ter.

Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.


