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Un nou an școlar.
(a) Suntem în ajunul redeschi

derii șcâlelor.
După vacanta de doue lunî, 

elevii se vor aduna din nou în ora
șele unde se află gimnasii spre a-șî 
urma mai departe studiile.

Unele din gimnasii înse, carî își 
încep cursurile după călindarul cel 
nou, au reluat deja cu cjiua de as- 
tă<Țl A1'11! activității întrerupte înainte 
de asta cu doue lunî.

începutul unui an școlar este 
împreunat întotdâuna cu noue griji, 
îngrijiți sunt băieții, îngrijiți mai 
ales părinții și îngrijiți suntem cu 
toții, cari ne ocupăm cu viitorul nea
mului nostru, și cărora ne este le
gată de inimă crescerea tinerelor ge- 
nerațiuni, garanția viitorului.

S’au schimbat împrejurările pe 
terenul învățământului secundar, așa 
că cei ce au învețat la gimnasiu 
înainte de asta cu 20 — 30 de ani 
stau uimiți și abia își pot esplica 
schimbările sevîrșite într’o epocă atât 
de scurtă.

Schimbările acestea s’au făcut 
și în bine și în reu.

Se le luăm pe rînd:
In bine s’au schimbat condițiu- 

nile de întreținere, căci pe când îna
inte de asta cu 20—30 de anî elevii 
veniți din mari depărtări, din causa 
lipsei mijlâcelor de comunicațiune 
și din causa sărăciei, se luptau ade- 
se-orl cu cea mai nâgră miserie, 
astăcjî prin căile ferate construite pe 
tâte văile, depărtările, au dispărut 
seu s’au micșorat, er prin internate, 
burse (stipendii), mese gratuite, în
ființate și întreținute de dmeni mi
lostivi, — miseria s’a alinat în cea 
mai mare parte.

Un elev talentat, sîrguincios și 
cu purtări bune, astăcji nu se mai 
pote teme că va fi nevoit a-șl în

trerupe studiile din causa sărăciei. 
In tot cursul secundar și chiar și la 
universitate, i-se dă ajutor și ocro
tire. Studentul bun n’are, decât să-și 
facă datoria: să învețe și să se părte 
bine. De întreținerea lui se îngrijesc 
fundațiunile omenilor generoși pănă 
va eși gata cu diploma în mână.

Acesta este așadâr un progres, 
de care tot Românul trebue să se 
bucure.

Am cfis însă, că s’a făcut și o 
schimbare în rău.

Care este acepa?
Schimbarea în rău este că mulți 

dintre părinții cari au copii în vrîsta 
de școlă prea se lasă ademeniți de 
nădejdile viitorului și tac sforțări 
prea mari întru crescerea copiilor 
lor la școli mai înalte, — chiar și 
când văd destul de bine, că n’au 
talent pentru carte și n’au sîrguința 
cuvenită. „Dâcă nu l’oiu pută face 
advocat seu doctor — va fi bun de 
popă“, își cjice câte un părinte, ui
tând, că ori-ce carieră cere, ca omul 
să fie om îutreg, la locul lui, — și 
că mai ales pe cariera preoțăscă se 
cere acâsta. «

Rîvna greșită a unor părinți ne 
va aduce primejdia — și ni-a adus’o 
chiar în parte — că se va înmulți 
numărul tinerilor cu pregătiri insu
ficiente, ămeni cu pregătire de mân
tuială, neisprăviți, și vecinie nemul
țumiți. cari ori în .ce slujbă ar 
ajunge, trebă bună nu vor face.

Aceștia sunt proletarii intelec
tuali !

Avem noi trebuință de aseme
nea omeni mai ales în timpurile 
grele ce le străbatem, când de la 
fie-care bărbat pus ca povățuitor în 
slujbă fie cât de mică, se cere să 
fie întreg și conscient de datoria sa ?

Și dâcă părinții nu zoriau așa 
cu vreme fără vreme să-l îndâpe cu 
carte pentru care nu avea tragere 

de inimă, — ci îl îndreptau pe ca
riera meseriilor, a comerciului, acolo 
de sigur ar fi ajuns un om întreg, 
care și-ar fi adus folos șie-și și nâ- 
mului din care face parte.

Din când în când se publică 
câte-o statistică despre comercianții 
și meseriașii, cari se hrănesc și se 
îmbogățesc în mijlocul populațiunei 
române. In tdte ținuturile române 
sunt în majoritate străini. De ce? 
Fiind-că Românul n’a îmbrățișat 
pănă acuma carierele acestea atât 
de cinstite și atât de bănăse.

Trebue se ajungem odată la 
convingerea, că nu e bine așa, cum 
a fost pănă acuma, și odată ajunși 
la acestă convingere, să nu ne ru
șinăm a ne da copiii la meșteșug și 
comerciu, mai ales decă au tragere 
de inimă și talent pentru aceste 
cariere.

Să lăsăm pe cei-ce învață bine 
să-și urmeze studiile la gimnasii și 
alte școle înalte, dâr să nu-i silim, 
cu vreme fără vreme și pe cei-ce nu 
au dragostea de carte a se chinui 
cu studiul .numai pentru ambiția 
greșită a părinților de a-șl vede co
piii „omeni absoluți“.

Revistă politică.
Brașov, 19 August v.

Primejdia de care sunt amenin
țate școlele năstre poporale confe
sionale prin faimosul proiect al mi
nistrului Berzeviczy, este înțelesă de 
toți Românii, cărora le zace la ini
mă sortea și viitorul neamului ro
mânesc. O înțeleg tote naționalită
țile nemaghiare din țera acâsta, din 
clipa ce se scie, că politica actuală 
maghiară urmăresceținta dea conso
lida rassa maghiară prin cucerirea 
celorlalte rasse și prin contopirea 
lor în elementul unguresc, — adecă 

prin desnaționalisare. Din causa a- 
câsta nu putem de cât rsă ne bucu
răm văcțând, că dascălii noștri, pă
trunși de însemnătatea causei în ser
viciul căreia muncesc și conscii fiind 
de pericolul ce amenință acestă ca- 
usă prin noul proiect al „reformei“ 
învățământului poporal, își ridică și 
ei glasul de protestare contra aces
tui proiect.

C’un bun si vrednic esemplu a 
premers în privința acesta Reuniunea 
învățătorilor români aradanl. In adu
narea, ce s’a ținut Luni la Șiria, 
membrii acestei reuniuni au luat la 
temeinică discuție proiectul de lege al 
ministrului Berzeviczy, pe care l’au cri
ticat din punct de vedere pedagogic 
și metodic. Adunarea a luat apoi re- 
soluțiunea să se facă o remonstrație 
motivată împotriva proiectului, care 
să se trimită ministrului de culte și 
instrucțiune publică pe calea consis- 
torului român gr. or. din Arad.

Vorba fiind de acest proiect, mai 
adaugem, că Consistoriul bisericei evan
ghelice săsesci din Sibiiu a hotărît c|i- 
lele aceste să adreseze ministrului 
Berzeviczy un memorand în contra 
proiectului de reformă a învățământu
lui poporal. In memorand proiectul 
e combătut din punct de vedere pe
dagogic și al autonomiei bisericescl.

*
Mare bucurie este erăși în ta

băra israilului unguresc. Ministrul 
comun de răsboiu Pitreich a dat (fi
lele acestea o ordonanță privitâre la 
maghiarisarea corespondenței oficiale în 
armata comună. Cu abatere dela ordi
nul dat la 19 Noemvrie 1903, în 
care limbei maghiare i-se dădea loc 
alăturea de celelalte limbi de regi
mente, ordinul cel mai nou dispune 
că tbte autoritățile militare sunt o- 
bligate a primi adresele redactate în 
limba maghiară. Resolvirea adrese-
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Prâncful.
Roșiorii și călărașii noștri la sfârșitul 

lunci lui August erau Îs Dolny-Etropol, 
aprope de podul de piatră de peste Vid. 
Santinelele se întindeau spre miacjA-nopte 
pănă la Bivolar și spre miaejă-di pănă la 
Dolny-Dabnio, unde erau Rușii lui Loș- 
careff.

In diminâța de 28 August pe la cinci 
cesurl, după-ce porniră iscodele, începu a-se 
pregăti mâncarea, mâncare ca pe vremea 
aceea: zamă lungă ca s’ajungă, porumb 
copt, pesmete sălciu și alte bunătăți de 
acestea. Caii ronțăiau liniștiți ovăsul și por
ția de fen și flăcăii umblau printre ei, po
trivind halaturile și cercetând chingile.

Călărașii de la garda-mare, din drep
tul podului de peste Vid, așteptau vești de 
la Turci. Er pănă una-alta Neculai Pintilie 
fruntașul ajutat de câți-va soldați, rînduise 
în jurul unui jar strașnic, în colone de 
atac, eâte-va batalione de păpușoi. In preaj
ma focului stăteau cinchiți căprari și oș
teni și ascultau pălavrele fruntașului Pin
tilie.

Vremea era limpede și liniștită și dea
supra Vidului plutea încă ceța dimineții. In 
urmă prin marginea porumbiștelor, ori pe 
drumul singuratic al Dolny-Etropolului se 
strecurau călăreți în tăcerea dimineții. O 
linisce mare plutea din cer. La răsărit se 
grămădiseră munți de nori și o umbră po
somorită umplea întinderile de jos, numai 
sus în limpedimea văBduhului, unde cântau 
vesel ciocârliile, săgetau fâșii luminose.

Fruntașul Pintilie își mustra ajuto- 
rele :

„Mă Gavril Lungul mă dihanie! când 
e vorba se te îndopl, te pricepi, dar un 
păpușoii! nu ești în stare să întorci la vre
me. La ce țl-e gândul ? Țl-a stat pântecile 
de santinelă și-acuma i-e fome?... Las c’o 
să crapi acuși nu te teme, de-au să-ți pâ- 
răe fălcile!"

Gravril Lungu țiganul rînji eu. bună
tate, apoi începu a întoroe iute porumbii. 
Ii apuca cu doue degete, îi răsucea, apoi 
își scutura mâna friptă și șl-o ducea la 
gură, suflând întrânsa.

„îs fierbinți al dracului, domnule 
fruntaș!

— Or fi fiind mă camarade! da’s și 
buni al dracului!"

Celelalte ajutore urmăreau cu cea mai 
mare băgare de semă rumenirea bobeler, 

ca și cum ar fi fost vorba de viâță și de 
morte. Er fruntașul Neculai îi ținea de 
scurt, numai din când în când obrazul lui 
ars de vânturi, cu ochii fdrte vioi, se lu
mina în tr’un zîmbet posnaș: atunol svîrlea 
o glumă, care aducea o ra4ă de sore pe 
tote fețele.

In jurul șirurilor cinohite, umblau ofi
țerii. Vorbeai!de Plevna, de Opanez, de 
Osman și priveau în zare peste Vid, ou bi
noclurile. Der în depărtări nu se vedeai! de
cât fantasmele albe ale negurilor. Incet-în- 
cet însă hohotirile înăbușite ale celor cari 
coceau păpușoii și ale privitorilor îi oâști- 
gară. Ișl lăsară binoclurile să atîrne și se 
apropiară și el.

„TrăițI domnule căpitan, (fise frunta
șul Pintilie, aici se pregătesce mare ospăț.

— Or fi buni porumbii mă ‘Pintilie?
— Oare nu se mai află, domnule că

pitane ! Mierea lui Dumnedeu!
— Atunci ia svârle uduI încoce mă 

camarade."
Pintilie alese câți-va porumbi bine 

copțl, se sculă, trecu printre rânduri și I îm
părți căpitanului și ofițerilor.

„Așa friptură rar întîlnescl, vorbi el, 
întorcendu-se la locul lui. Nici Cazacii ieri 
când au trecut pe la Trestenic, n’au do
bândit ceva mai de sămă.

— Der ce-au făcut Cazacii erl la Tres
tenic? întrebă căpitanul cu gura plină.

— Ce să facă, trăițl domnule căpitan, 
au dosit un godac de un an. îți era mai 
mare dragul, să te uiți la el. Și să vedl 
cum l’au curățit și l’au grijit: neam de 
neamul lui nu cred să fi avut așa cinste.

— Cum mă, s’au apucat să fure ? cum 
se pote?

— D’apoi păpușoii orecjl oă i-am cum
părat, domnule căpitan ?

Și fruntașul începu a împărți friptura 
la cei din jur. — Decă omenii ăștia de 
pe aici parcă-s păgâni... Amarnice suflete! 
Să vadă că te întindl la pământ și mori 
de sete și nu ți-ar da un strop de apă.

— Așa-i! striga un sublocotenent pi
tic, poreclit Clopot, pentru-că de obiceiii 
nu-i mai tăcea gura. Eu i-am văcjut dom
nule căpitan, cu ochii mei cum au ascuns 
mâncarea când am intrat în casă. Și pe 
loc au început a-se văeta, că na’u și n’au 
și âr n’au! Cum să te porțl cuașa dmenl?

— Bine așa-i, — dise căpitanul muș
când cu poftă din porumb, — dâr legea-i 
lege...

— Legea-i lege!... strigă Clopot cră- 
cănindu-se și dând din mâni, der soldatul, 
care sufere și tace să moră de fome?" Și 
începu a-se răsuci în loc și a re 
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lor ce se scriu unguresce trebue se 
se facă în limba maghiară, er resol- 
virea adreselor, ce s’au scris în alte 
limbi, trebue se se facă în limba de 
serviciu a armatei. Trupele recrutate 
în Ungaria vor coresponda cu auto
ritățile și cu personele private, în ori 
ce împrejurări, unguresce. Pentru tru
pele, cari nu sunt recrutate în Un
garia, dâr cari sunt dislocate aici, 
ordinul dispune, că în cas când co
mandanții nu cunosc în de-ajuns 
limba maghiară, corespondența se 
face în limba germană și maghiară.

însemnătatea principiară a aces
tui ordin — c|ice 0 foie vienesă — 
zace în aceea, că pentru prima oră 
se iau disposițiuni de serviciu sepa
rate pentru partea recrutată din Un
garia a armatei comune, cu alte cu
vinte se face deosebire între armata 
ungară și armata neungară.

fită așa-dăr o nouă concesiune 
din cele mai însemnate, ce se face 
limbei maghiare în armata comună.

*

De-o vreme încăce aucjim mereu 
vorbindu-se de neînțelegeri între Austro- 
Ungaria și Italia. Intr’un comunicat 
oficios austriac, pe care-1 publică 
„Politische Correspondenz“, se con
damnă agitațiunea antiaustriacă în 
Italia, mai cu sămă aceea, care se 
face prin jurnale. Comunicatul dice, 
că raporturile italo-austriace sunt 
presentate în mod fals și periculos. 
Se inventăză neînțelegeri în cestiu- 
nea peninsulei balcanice, în vreme 
ce se scie, că resolvirea cestiunei 
balcanice nu atârnă numai de Aus
tria și Italia, ci ea intereseză pe 
tbte celelalte puteri europene.

Guvernele din Viena și Roma 
sunt dureros suprinse, că se vor- 
besce atât în Austro-Ungaria, cât și 
în Italia de posibilitatea unui res- 
boiu între aceste țâri, pe când cele 
două guverne fac tot posibilul, pe 
basa alianței, de a evita orl-ce neîn
țelegeri între ele.

*

O voce rară în felul ei se aude 
prin organul guvernamental bulgar 
„Now-WiehA despre o reapropiere 
între România și Bulgaria în cestiunea 
macedoneană. Etă ce scrie numitul 
diar:

„In sfîrșit Românii macedoneni 
au observat, că întrebuințând limba 
grecâscă în biserica lor, îșl primej- 
duesc individualitatea națională. Ei, 
deci, s’au hotărît se facă ceea-ce au 
făcut Bulgarii. Lupta se întinde 
acum’ în totă Macedonia. Românii 
macedoneni vor învinge, deorece 

România îi sprijinesee la Constanti- 
nopol, 6r Părța are tot interesul, ca 
se micșoreze influința patriarchatului 
grecesc. Elementul bulgar va ave 
folos din victoria Românilor mace
doneni. Cu elementul românesc ușor 
ne putem înțelege. Comunitatea de 
interese va ajuta la o reapropiere 
între România și Bulgaria. Trebue 
ca Bulgarii se persiste în acestă ati
tudine, care favoriseză și interesele 
bulgărescl... “

Ajutore pentru incendiați.
Pentru Românii nenorociți prin 

incendii din comunele Câmpeni, Os- 
trovul-mare (Hunedora), Sotelec (Sol- 
noc-Dăbâca) și Mădăraș (Sătmar) — 
au mai intrat la Redacțiunea cția- 
rului nostru următorele sume:

Din Brașov de la d-nii: Petru Ne- 
meșiii, 10 cor., căpitan Popa 5 cor., Joan 
Dușoiu 2 cor., Nicolae Dușoiu 2 cor., Dr. 
loan Moșoiu 5 cor., Vasile Vlaicu 2 cor., 
Ioan G. Eremie 2 cor., N. Grădinar 2 cor., 
Ioan Aron director 5 cor., I. Avrigeanu 2 
cor., Stefan Medean 2 cor., Dumitru Pop
1 cor. suma 40 cor.

Din Tohanul-vechiu: Moise Brumboiu
2 cor.

Din Deva: de la Dr. Alecsandru L. 
Hossu (pentru Câmpeni) 10 cor.

Din Cehul-Selagiului: de la d-1 Florian 
Codan advocat 10 cor.

Din Caransebeș : de la Teodora și 
Vasile Literat 10 cor., de la sergentul- 
major c. ș r. George IanculescuZ cor. pen
tru incendiații din Câmpeni Suma 12 cor.

Din Budapesta', de la d-1 Dr. Victor 
Nemeș 5 cor, pentru incendiații din Câm
peni.

Din Giergio-Tulgeș: de la d-1 Mihail 
Ittu forestier reg. u. 10 cor.

Din Șomcuta-mică: pentru incendiații 
din Câmpeni de la Iosif Orian protopop 
5 cor., de la d-na Ludovica Cămpeanu 
văduvă 2 cor. și de la Lica Chira 1 cor. 
Suma 8 cor.

Prin d-1 protopop loan Bulbuc de la 
credincioșii din Mintiul-român pentru in
cendiații din Sotelec 5 cor.

Suma 102 cor.
Transport din Nr. de la

15 (28) August 236 „ 80 bani.
Suma totală: 338 cor 80 bani.
Sumele intrate pănă erl s’au și 

trimis la destinațiune. Ajutorele des
tinate pentru incendiații din tăte 
comunele de mai sus au fost îm
părțite aproximativ după mărimea 
pagubelor suferite de fie-care co
mună.

Mulțumind în numele celor lip
siți generoșilor contribuitori, animăm 

tot-odată pe toți să le urmeze cât 
mai iute, căci cel-ce le dă iute, dă 
de două-orl mai mult.

Resboiul ruso-japones. ■
La Petersburg și la Tokio, Rușii 

și Japonesii, cu inimile strînse, aș
teptă resultatul luptei celei mari, ce 
s’a început în jur de Liaoyang. Ja
ponesii cu trei armate, au deschis 
atacul împotriva armatei lui Kuro
patkin și se c|ice, că nu mai puțin 
de o jumătate milion de soldați stau 
ac|I pe câmpul de bătălie dela Liao
yang. Armatele japonese, cari ase
diază Liaoyangul se 4lce că numără 
300,000 de omeni cu 940 tunuri, er 
armata lui Kuropatkin numără 250 
mii omeni cu 670 tunuri. Rușii sunt 
deci, inferiori în număr și mai puțin 
tari în ce privesce artileria. Etă ce 
se vestesce despre acest început de 
luptă, care pare a fi decisivă:

Corespondentul de pe câmpul de 
resboiii al cfiarului „Lokalanzeiger“ din 
Berlin anunță cu data de 30 August din 
Liaoyang: Lupta decisivă a început adi 
dimineță la orele 4. Bubuitul tunurilor se 
aude neîntrerupt întrețesut cu răpăit de 
pusei. Duelul de artilerie e așa de formi
dabil, încât dealurile pe cari sunt așeijate 
tunurile, par nisce vulcani, cari varsă foc. 
Japonesii au început atacul spre răsărit 
de Liaoyang. Infanteria japonesă a înain
tat cu obicinuitul ei avânt de-alungul Țiu
lui Taiciho, înse Rușii au respins’o. Ja
ponesii au dat îndărăt. Rușii se încred în 
puterile lor. Ei luptă cu multă ardore 
Bortele ruso-japonese, cari s’au ciocnit adi, 
se urcă în total la mai mult de o jume- 
tate milion de omeni.

— Wiener Tageblatt“ primesce ur- 
mătdrea depeșă din Liaoyang: Câmpul pe 
care se dă bătălia decisivă are o întin
dere colosală. El este un semicerc cu un 
diametru de 14 chilometri. Bubuiturile tu
nurilor devin tot mai tari. Pe la 11 ore 
(30 Aug.) bateriile rusesc! au fulgerat co- 
ldnele japonese, cari încercau să forțeze 
centrul trupelor rusesci. Japonesii n’au 
trecut încă rîul Taiciho. Se crede, că lupta 
va dura mai multe «file-

— Corespondentul diarului „Berliner 
TageblatP telegrafidză: De la dra 5 dimi 
neta se aude neîntrerupt o viuă canonadă 
în direcție sudică. S’a început focul arti
leriei din ambele părți. Eri seră Japonesii 
au încercat să cucerescă o posițiune ru- 
sescă spre apus de stațiunea căii ferate, 
însă au fost respinși.

— „Daily Mail* primesce amănunte 
despre prima fașă a marei bătălii la sud 
de Liaoyang: In 30 August luptas’a măr
ginit la frontul meridional. Duelul de ar

tilerie a durat eri diminăță 13 <5re, fără 
să pricinuescă mari pierderi. Japonesii 
voiau să silescă pe Ruși a-și demasca 
tote bateriile.

— Generalisimul rus Kuropatkin tele- 
grafâză, că a retras la nord de Liaojang 
tote trupele, cari se aflau pănă acuma la 
sud de acest oraș. Pierderile Rușilor și 
Japonesilor la un loc, în ultimele lupte, 
cari au durat trei dile, se socotesc la 6000 
de omeni.

— Generalul Saharorv telegrafezâ 
cu data de 30 Aug. statului major general 
rusesc: Noptea trecută dușmanul a aședat 
numărose tunuri contra tuturor posițiuni- 
lor ndstre și a început atacul contra pos
turilor ndstre înaintate de pe muntele Li
aoyang. La 5 6re dimineță s’a început o 
formidabilă luptă de artilerie. Pe la 9 <5re 
Japonesii și-au îndreptat atacul principal 
contra centrului posițiunei ndstre. Focul 
de șrapnele a- causat însemnate pierderi 
trupelor rusesci. Locotenentul-colonel Po- 
katilov a oăcjut. Japonesii au făcut un al ac 
îndîrjit contra centrului trupelor ndstre și 
la 9 dre au ajuns în apropierea avangar- 
delor ndstre.

După scirile cele mai nouă so
site parte din Londra, parte din 
Petersburg, Berlin și Roma, pretu
tindeni se așteptă evenimente mari 
la Liaoyang. Rușii de-oparte, Japo
nesii de altă parte speră, ca victoria 
se fie a lor. La Petersburg dom- 
nesce credința, că lui Kuropatkin îi 
va succede se oprescă pe Japonesî 
pănă când Rușii vor fi în posițiunea 
de a concentra la Charbin o armată 
colosală. Aici numai se vor opri de
finitiv Rușii.

In Londra e generală credința, 
că Kuropatkin e decis de a pregăti 
Japonesilor sortea, ce a avut’o Na
poleon la Moscva (1812). Țarul să-și 
fi dat învoirea, ca Kuropatkin se se 
retragă, la cas de nevoie, pănă la 
Mukden (capitala Manciuriei).

Prin Berlin vine soirea, că cu 
tot atacul înverșunat al Japonesilor, 
Rușii și-au păstrat posițiunile, ăr Ja
ponesii au fost siliți, ca să înce
teze atacul lor la răsărit de Lia
oyang.

O telegramă din Mukden cu 
data de 31? August spune, că lupta 
de la Liaoyang a fost teribilă. Tote 
încercările Japonesilor de a face si se 
predea aripa stângă rusescă, au fost res
pinse. Japonesii au pierdut în lupta 
acăsta mai mult de 10 tunuri.

La Port-Arthur situația e învă
luită în mister. Nu se cunosce ab
solut' cu positivitate, cât a înăintat 
și cât nu asediul cetății. Minciuna 
jăcă mai ales aici un mare rol. De 
vre-o două luni de (ȚI® telegramele

pezi un potop de vorbe în tote părțile 
de i-se făcuse obrazul roș și ochii i-se bul
bucaseră în cap ca două cepe. Soldațil îl 
priveau îngrijațl, ronțăind grăunțele copte. 
Mai ales fruntașul Pintilie se uita cu o 
deosebită luare-aminte la căpitan și dădea 
repede din cap la vorbele mai potrivite ale 
sub-locotenentului.

„El destul, destul! dise căpitanul svâr- 
lind ciocălăul și zîmbind. Și mie ml-e fame 
de nu mai pot și cu asta m’ai încredințat 
mai mult decât cu orl-ce. Ia să mai cer
căm gustul la câțl-va“.

Pintilie se strecura er prin îngrămă
dită ou un braț de porumbi. După ce-i îm
părți, se întorse la locul lui și începu 
a rîde.

„De ca rîdl mă?“ strigă Clopot.
— Rîd de godacul Rușilor, trăiți dom

nule sub-locotenent.
— Ei, cum a fost cu godacul?
— Păi cum să fie? Godacul muștula 

pe lângă o portă în ograda unui gospodar 
de cei cu mațe pestrițe. A trecut un plu
ton de Cazaci și godacul ori s’o fi luat 
după ei, ca după nisoe rude bune, ori l’au 
uat ei cu d’asila, bine nu sciu. Sciu atâta 
jă la popas godacul era grijit gata, nu- 
nai bun de pârpâlit. Dâr creștinul cel cu pa
guba, într’un suflet la domnul ghinăral: că 

au trecut Cazacii și i-au răpit totă averea 
un porc frumos și mare la care ținea ca la 
un frate 1 Și plângea așa de tare Bulgarul 
că s’a milostivit ghinăralul și i-a‘diș: „Hai 
se cercetăm !u

Și s’au dus să cerceteze. Ce să 
ceroetezl într’atâta sumedenie de omeni? 
N’au găsit nimica. Dăr în plutonul din ur
mă jale mare. Unul murise pe semne în 
drum și acum ceilalți îl acoperiseră bine cu 
mantaua, îi puseră o luminare la cap și 6 
iconiță pe piept și tot trceeau și îșl făceau 
cruce și sărutau iconița. „Ce-I?“ întrebă ghi
năralul. — Vai! vai! a murit Ivan, săracul 
a murit sergentul nostru! — Și de ce-1 bo
ciți așa? — Era bun săracul șidetreabă!“ 
Și s’a înduioșat și ghinăralul și a pus o 
rublă pe pieptul lui Ivan, pentru vutchi și 
s’a înduioșat și cel cu purcelul și a pus și 
el cinci copeici. Pe urmă s’au dus și de 
godac n’au mai dat...

— Pe urmă? întrebă căpitanul.
— Pe urmă zîmbi Pintilie fruntașul, 

Cazacii ca omeni detrebă au cumpărat 
vutchi de-o rublă și cinci copeici și au 
mâncat pe Ivan, sergentul lor....

Căpitanul isbucni într’un hohot ne
stăpânit și după el totă compania. Sublo
cotenentul Clopot dădea din mâni cu ochii 
bulbucați, căpitanul cu gura căscată sta 

îndoit de mijloc și-și bătea copsele cu 
palmele, pe ceilalți parcă-i sguduia cineva 
de umere. Era hohot mare, pănă și caii 
își întorseseră mirați capetele. Numai frun
tașul Pintilie zîmbea și-și răsucea gândi
tor mustața neagră.

De-odată în depărtare spre Plevna 
isbucni un tunet sufd. Rîsul conteni, ofi
țerii se întdrseră, ridicară binoclurile și în
cepură a cerceta zarea. Al doilea tunet 
mugi, 'apoi bubuirile se înmulțiră. Bă- 
teau una după alta, isbucneau și mai multe 
odată, umplând văsduhul depărtării de 
freamăt. încet, încet în zare se ridică o 
pânză alburie de fum, care se înălța res- 
firându-se și se pierdea în nemărgenire.

După-ce priviră o bucată de vreme, 
căpitanul lăsă binoclul în jos și se întdrse 
cătră foc, urmat de ofițeri.

Păpușoii se făcuseră neveduți, și Pin
tilie sta gânditor lângă jeratic. Din când 
în când ridica ochii și se uita lung și cu 
înțeles la țiganul Gavril Lungu.

Căpitanul scdse o țigară șl-o aprinse 
cu un tăciune, care trecu grăbit din mână 
în mână, apoi se întorse spre ofițeri:

„Ei, dragii mei ce ne facem noi adi? 
Ce mâncăm? Eu unul sciu atâta că aș de
vora un Ivan întreg../

Ofițerii zîmbiră, se priviră. Unul dise :
„N’avem nimic. Provisiile n’au venit. 

Trebue sâ răbdăm“.
Căpitanul dădu desnădăjduit din cap 

și se întdrse er spre foc, cătră fruntașul 
Pintilie.

„Ce dici tu fruntaș? ai ceva pentru 
căpitan ?

— Trăiți domnule căpitan, ddcă nu-i 
voie... Așa-i legea...

— Așa-i legea mâ, der mie mi-e fd- 
me al dracului !u.

Fruntașul zîmbi râsucindu-și mustața 
și privi cu înțelegere spre Lungu. Țiganul 
sta cinchit și ochi-I negri scăpărau țintind 
când pe căpitan, când pe fruntaș. De-odată 
obrazul negru ca fundul ceaunului și stri
cat de versat se lumină și gura mare i-se 
întinse într’un rînjit larg, pănă la urechi. 
Fruntașul clipea șiret din ochi și-i dădea a 
înțelege ceva.

„Ei ce <JicI fruntaș? întrebă dr )că- 
pitanul.

— Trăiți domnule căpitan, eu nu 
mai clic nimica, der mi se pare că Lungu 
scie o poveste, ca cea cu Ivan...“

Căpitanul privi pe țigan.
„Eu nu sciu nimica, trăiți domnule 

căpitan... suspină Gavril, scărpinându-se în 
cap și uitându-se cu frică la fruntaș. 
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anunțau mereu, că căderea cetății e 
cestiune de câte-va 4>ie. Și cu tdte 
aceste Port-Arthurul n’a căc|ut, ba 
după ultimele sciri el va mai pută 
putâ resista încă o jumătate de an. 
„Daily Telegraph? are scirea, precum 
(țice din isvor oficial, că generalul 
Stossel desfășură o resistență supra- 
omenâscă. Apărarea cetății se face 
cu mare sistem și Japonesii au su
ferit pănă acum pierderi enorme.

De-ocamdată Japonesii și-au în
dreptat atențiunea totă la luptele 
din jurul Liaoyangului și se crede, 
că vor lăsa erăși în pace Port-Ar
thurul cât-va timp.

Adunarea Societății pentru 
fond de teatru român.

Dilele de Duminecă și Luni au fost 
dile de sărbătore pentru Românii din oră
șelul Brad și împrejurime. ^1° aceste <?ile 
șî-a ținut în Brad Societatea pentru fond 
de teatru român adunarea sa generală, 
în care comitetul acestei societăți înflori- 
tdre a dat semă despre mersul afacerilor 
societății în decursul anului trecut.

Adunarea a fost deschisă printr’un 
frumos cuvânt rostit de președintele so
cietății d-1 Iosif Vulcan, care a fost as
cultat cu viuă plăcere din partea nume
roșilor ospețî, cari au grăbit din tote păr
țile, ca să iee parte la acâstă adunare. 
In discursul, de deschidere președintele so
cietății arată mai întâiu scopul societății, 
și făcând apoi o asemănare între trecut și 
present scdte la ivelă scăderile, cari s’au 
încuibat în decursul vremurilor în sînul 
societății românesc!. Iubirea de neam, 
dice d-1 Vulcan, este isvorul nostru mân
tuitor și idealismul a fost steaua condu- 
cetore a înaintașilor noștri. Astățli însă ne 
îndepărtăm tot mai mult de acesta stea 
conducătdre, ne certăm, ne pismuim și 
nu ne mai putem însufleți. D-1 Vulcan 
scdte apoi rând pe rând la ivelă scăde
rile, de cari sufere așa numita „inteli
gență" românescă.

In starea acâsta tristă, ce ne oferă 
indolența clasei nostre inteligente — con
tinuă apoi d-1 Vulcan — ne licăresce ca 
o lumină salvatore deșteptarea poporului. 
Ddcă „inteligența** nu cumpără cărți ro
mânesc! și nu sprijinesce diaristica, avem 
nespusa mângâiere și plăcere să vedem 
cu câtă bucurie poporul nostru seiutor de 
carte își dă bănișoril pentru productele 
presei poporale, cum se răspândesc prin 
t<5te satele române — cu conducători har
nici — broșurele și organele de publici
tate menite pentru popor.

Ceea ce trebue să mai accentuăm în 
favorul poporului nostru este afirmarea 
sa pe terenul teatral. Câtă vreme clasa 

ndstră mai ridicată numai ici colo dă câte 
o representație teatrală, poporul în tote 
părț le urcă scena și surprinde lumea cu 
talentul său. Raportul presintat îufie-care 
an de secretarul societății ndstre, arată 
că representațiile teatrale date de popor 
se' tot înmulțesc și că ele formeză marea 
majoritate a tuturor representațiunilor de 
di 1 etan ți.

Acâstă constatare, în fața decaden
ței ce ne isbesce din partea păturei mai 
culte, ne indică unde avem șă căutăm tă
ria ndstră în viitor. Poporul ne este mân- 
tuința. Lui se ne închinăm !

D-1 Vulcan își încheie discursul do 
rind neamului românesc dmeni cu inimă 
mare, căci atunci fericit va fi neamul 
nostru.

După d-1 Vulcan s.’a anunțat la cu
vânt d-1 profesor Dr. Oprișa de la gim- 
nasiul din Brad, care a salutat adunarea 
generală în numele Zărăndenilor. D-1 Gr. 
Pârău saluta adunarea în numele Asocia- 
țiunei pentru literatura rom. și cultura po
porului român.

Trecându-se apoi la ordinea dilei se 
aleg comisiunile pentru censurarea rapor
tului general, pentru censurarea raportu
lui cassarului și comisiunea pentru înscri
erea de membri noi.

Despre cele ce s’au petrecut la Brad 
după alegerea acestor comisiuni lăsam să 
urmeze in următorele, darea de sâmă a 
reporterului nostru.

Brad, 28 August.
(Raport special al „Gaz. Trans.“)

Banchetul s’a început la ărele 2’/r 
Sala de la Hotelul Central era tixită de 
lume alesă, în frunte cu comitetul.

Toastele și-au luat începutul cu vor
birea d-lui preș. Ios. Vulcan, care închină 
pentru Majestatea Sa. Publicul, în sune
tele imnului împărătesc, s’a sculat în pi- 
cidre dând ast-fel expresie alipirii și cre
dinței cătră tron. A urmat toastul d-lui 
protopop V. Damian în onorea vrednicu
lui președinte al Societății teatrului. Vice
președintele Onițiu vorbesce în numele 
comitetului pentru frații Zarandenî, cari 
au sciut să aranjeze atât de răușit aceste 
splendide sărbări.

D-1 German vorbesce pentru co
mitet.

Apoi urmeză discursurile d-lor: Un- 
gureanu pentru populațiunea săracă, der 
cu bogăția sufletului din Zarand; directo
rul Boneu pentru administrația din Brad; 
Secretarul consist. Goldiș pentru iubirea 
reciprocă, care trebue se ne lege pe Ro
mâni. Mai vorbesc: Dr. Suciu, Dr. P. 
Călțunariu, care are buna ideie, să între
prindă o colectă de la comeseni pentru 
teatru. Ideia a fost încununată de succes.

Ultimul discurs a fost al d-lui notar 

| din Săliște Hențiu pentru directorul mine
lor locale Frederic Menkny.

Animația s’a continuat pănă cătră 
sără.

Concertul si teatrul, care a ur-5
mat la drele 8 săra, au reușit peste aștep
tare de bine. Programul lăsa unele nedu
meriri deja de la început. Afară de cele 
două coruri mixte predate de corul stu
denților și de declamațiunile artistului Z. 
Bârsan, s’a ales și drama în 4 acte „Aur" 
a d-nei Const. Hodoș. Piesa în sine era 
greu de tot de interpretat din partea di- 
letanților, dâr pe lângă tdte greutățile în- 
tîmpinate a fost jucată cu multă price
pere. Distribuția personelor a fost urmă-, 
torea:

Persanele-. Gheorghe Nistor — d-1 F. 
Bontescu, Maria Cosroa—d-ș6ra R. Costin, 
Cornelia—d-șdra A. Damian, Ioan Bisorca, 
(Jis Grecu—d-1 Dr. I. Radu, Ana—d-șdra 0. 
Ometă, Petru — d-1 C. Albu, Luca — d-1 I. 
Demian,Frantz—d-1 A. Damian, Macrina— 
d-șora M. Cristea, Un preot—d-1 I. Bârna, 
Un dascal \*, Căpitanul hoților d-1 M. 
Stoia, Un hoț d-1 S. Iula, Un țăran bă
trân %*, Alt țăran ♦.(.*.

D-1 Bontescu s’a remarcat în rolul 
bătrânului sgârcit Nistor, un rol fdrte 
greu. E cunoscut, că numai uu artist ca 
Nottara a fost în stare să interpreteze ro
lul ast-fel, încât a făcut o creațiune ne
întrecută.

Și totuși bătrânul Nistor a fost ju
cat mulțămitor. Și asta e mult pentru un 
diletant. Joc natural și simț pentru ceea- 
ce jdcă au dovedit, în special (ca Ana) 
d-șora 0. Ometă, apoi d-șorele R. Costin, 
A. Damian și M. Cristea.

Corurile: „Răsunet de la Crișana“ și 
„Răsunetul Ardealului", de I. Vidu au 
format începutul programului. Sub con
ducerea prof, de cor M. Stoia corul mixt 
a prestat lucruri frumdse.

Z. Bârsan a declamat 3 poesii 
„Doina“ lui Coșbuc, „Ucigașul fără voie“ 
de Alexandrescu. Și „Strigoiul" de Si- 
hleanu. Artistul a arătat prin acâsta cât 
a câștigat de când a fost în străinătate. 
Deși cuprins de o indisposiție — a sciut 
să entii9iasmeze publicul — dovadă aplau- 
sele prelungite.

Ast-fel s’a' încheiat programul de 
Duminecă — firesce cu un epilog fdrte 
animat în apropierea bandei lui Ghiuț și 
a vorbelor de frăție.

#

Brad, 29 August.
Diua a doua — Luni.

Ședința a Il-a se deschide la 10 fire. 
Se cetesce raportul despre cele în

tâmplate în ședința de eri, de d-1 Vasile 
Goldiș.

1 Urmeză cetirea disertațiilor, între
ruptă erî. D-1 V. Goldiș cetesce disertația 
d-lui Enea Hodoș „Câteva amintiri despre 
șcdlele din Bradu. Disertația produce o 
impresie veselă și duidsă. D-1 președinte 
mulțumesce și trimite autorului salutări 
cordiale.

D-1 prof. Dr. Iosif Blaga cetesce o 
fdrte interesantă disertație „despre gust14.

Se întrerupe apoi șirul conferențelor 
și urmeză ordinea de ții.

I D-1 Dr. Oprișa cetesce raportul co- 
misîunei pentru câștigarea de membrii noi. 
S’au făcut membri fundatori 12 cu 2400 
cor., membrii pe vidță 18 cu 1800 cor,, 
membrii ordinari 44 cu 460 cor., membrii 
ajutători 102 cu 211 cor. și 60 bani.

înscrierea membrilor s’a continuat 
ulterior și cu totul s’au incassat peste 
5500 cor, afară de venitele producțiunei 
și balului.

E frumos din partea Brădenilor, cari 
au alergat într’un număr așa de mare sub 
steagul viitorului nostru teatru. O sumă 
așa de mare nu s’a adunat încă la nici o 
adunare de-ale teatrului și d-1 președinte 
entusiasmat de faptul acesta a spus între 
aplause generale că dilele de la Brad vor 
rămâne neșterse în analele istoriei tea
trului, arătând cum însuflețirea e capabilă 
de cele mai mari jertfe.

Urmâză raportul cassarului Nicolae 
Petra-Petrescu pe anul 1903/4 din care 
reiese, că în cursul anului espirat au în- 
trat în total ca taxe de membrii și ca in
terese după capitale 23,119 cor. 48 bani 
și s’au spesat 5426 cor. 45 bani. Averea 
a crescut cu cor. 17,693-07 și cu finea 
anului s’a urcat la cor. 349,002'54.

Comisiunea. censurătdre alâsă în șe
dința I, prin referentul ei Dr. Draia, ra- 
porteză, că a găsit purtarea cassei în de
plină ordine, cere votarea absolutoriului 
d-lui cassar și mulțumită.

Se primesce.
Urmâzâ raportul comitetului din par

tea secretarului Dr. Blaga. Raportul este 
o amănunțită dare de semă despre acțiu
nea comitetului din anul espirat. Se amin- 
tesce iubileul „Familiei1* și participarea 
Societății la el, se vorbesce despre cei doi 
stipendiațî ai societății, d-nii: Z. Bârsan 
(Berlin și Viena) și G. Stoica (BucurcscD 
și despre premiile escrise pentru o piesă 
teatrală românâscă.

Domnii St. losif și II. Ohendi au tri
mes deja rapdrtele d-lor cu privire la pie
sele incurse (7), urmeză ca și ceilalți 3 
domni (Vulcan, Onițiu, Blaga) să-și dea 
părerea cât mai curând. Ulterior au mai 
venit 3 piese la concurs, der au fost res
pinse.

— Nu te face Gavrile! strigă Pinti- 
lie. O scie, domnule căpitan...

— Spune-o mă! vorbi căpitanul. 0 
scii, ori n’o scii?

— Trăiți domnule căpitan, o sciu, 
cum să n’o sein, dâr las’s’o spuie mai bine 
domnul fruntaș Pintilie...“

Soldații, căprarii, sergenții stăteau 
grămadă în jur. Caii la o parte ■ sfîrșiseră 
mâncarea de diminâță și stăteau cu ure
chile ciulite ascultând svonul depărtărilor. 
Căpitanul se lăsă jos pe erbă, ofițerii se 
așezară în jurul lui, er fruntașul își drese 
glasul.

„Trăiți domnule căpitan, ieri ai noș
tri au trecut pe la crâșma unui Bulgar — 
și acolo sciți prea bine că unul a scos un 
fluier și ceilalți s’au pus pe jucat. Așa se 
tâmplă câte odată. Dar bulgarul om hap- 
sîn cum nu se mai află, domnule căpitan, 
nu ne-a miluit măcar c’o fărâmătură de 
pâne, ori cu’n castravete murat și o bu
cată de mămăligă... Pe la noi dmenii sunt 
altfel domnule căpitan...

— Așa-i, strigă Clopot, altfel!

Și cum spun.... urmă fruntașul unii 
jucau, alții cereau ceva de mâncare și 
crîșmarul tot îi da: nema! nema! Măi. al 
dracului om! Cum nema, când în ograda 
de din dos țipau curcile și rîdeau ourcanii 
la chiuiturile flăcăilor, de-ți venea se string! 
pe bulgar de gât. Der unul — nu sciu 
care o fi fost — țlice : „Ptifi! da-te-aș dra
cului de om râu, lasă că-țî arăt eu!“ Și 
se înțelege cu Gavril Lungu... Domnule 
căpitan, să nu vă fie cu supărare der Ga
vril al nostru fură și ouăle de sub cloș
că... Nu rînji țîgane că așa-i! și se în
țelege cu Gavril Lungu — și ca printro 
minune, domnule căpitan, opt curci grase 
ies din ograda bulgarului și s’ascund 
ba în sacul mieu, ba al altuia cum 
se întîmplă... Acum ne trebuia și o 
lecă de băuturică, domnule căpitan... 
Ce era se facem? Am vândut și noi doue 
curci crîșmarului și el ne-a dat rachiu, er 
curcilor le-a dat drumul pe ușa de din dos. 
In ogradă însă le aștepta Lungu cu ghia- 
răle întinse... Și iacă așa domnule căpitan, 
decă legea-i lege, ce să-i faci... M’am gân

dit și eu domnule căpitan că-i lege și mai 
bine să dau curcile înapoi stăpânului lor..

— Și cum nenorocitule! le-ai dat? 
strigă cu disperare căpitanul.

— Le-ai dat?, urlă și sublocotenen
tul Clopot.

Gavril își răsuci mustața și zîmbi:
„Trăiți domnule căpitan nu le-am 

dat, dâr așa merge vorba... Decă-i lege 
ce să-i faci, bat-o s’o bată de lege!... Acu 
Lungu săracul să vedem ce-a putea 
face cu ele... Nu sciu pe unde le-a în
desit el..."

Căpitanul isbucni er într’un hohot 
vesel, și după el compania t(5tă. Se bătea 
cu palmele peste genunchi și rîdea cu la
crimile în ochi. Si ofițerii rîdeau și sol
dații rîdeau, — er Pintilie se sculă, se apro- 
piă și dădu un pumn țiganului:

„Măi Lungule măi, ce fac curcile 
Bulgarului măi Lungule?

— Bine mersî! gemu țiganul, îndo- 
iodu-se supt pumnul fruntașului. Stau le
gate cu cordele roșii la gât și așteptă să 
fie puse în țăpușe...

— Bravo vouă, măi băieți! strigă că
pitanul. Așa oșteni îmi place și mie..,

— Dă domnule căpitan, răspunse umi
lit fruntașul, par-că nu ne răbda inima să 
mâncăm curcile singuri... Așa-s dmenii pe 
la noi, — ticăloși dâr cu suflete bune!“

Curând începură curcile a sfîrăi de
asupra jarului și a răspândi o mirodenie 
care nu se mai află. Er ofițerii pănă una 
altă își dregeau stomacul din biddnele sol- 
daților cu băuturică, luată pe curci de la 
bulgar. Și se amețiră cât de mirodenia 
fripturii, cât de apa din bidone. In depăr
tare pe Vid fantasmele de neguri se risipi
seră și sorele ieșise dea-supra munților de 
nouri și umplea șesurile cu pulberea lui 
de lumină. In jurul Plevnei sutele de tu
nuri bubuiau, par-că era prăpădenia pă
mântului. Er domnul căpitan privea cu 
înverșunare curcile, ca și cum ar fost vor
ba de un inamic fdrte primejdios.

Mihail Sadoveanu.
(„Sămănătorul")

îtrecomSă^^^^ contra morburilor de plumânl, afecțiunilor organelor de res-
* / * “1 1 ■ : u • i i ipirație, precum: bronchită cronică, tusa convulsivă, și mai ales este recomandat Convalescenților 

fisujB ? iuâluenzîi. — Sirolinul promovezi apetitul și face să crească greutatea corpului, depărtez* tusa și flegmă și face 
se încetâze asudarea de nopte. — Din causa mirosului și gustului său plăcut este luat cu plăcere și de copil. In farmacii să 
capătă în sticle de 4 cor. Să fim atențl, ca fie-care sticlă să fie provădută cu firma de mai jos

1F. Iloffinann-lf » EEcehe Co. fabrică chimică Hasel /'Svitera'i ■
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Mai departe se vorbesce în raport des
pre biblioteca teatrală, care s’a ’înființat 
de la ultima adunare gen. încoce. S’au 
procurat cărți (piese teatrale române) în 
valăre de 309 cor.

In ce privesce canonul de reperto
riu al pieselor bune se vor face pașii ne
cesari.

Acestea au fost momentele mai 
principale.

In numele comisiunei însărcinate cu 
censurarea raportului general, raporteză 
d-1 Dr. Radu. Comisia aprobă tdte punc
tele sus amintite, dând și unele înviațiuni 
speciale.

S’a născut apoi o discuție vie, la 
care au participat d-nii: Dr. V. Branisce 
I. German și Virgil Onițiu, dimpreună cu 
d-1 secretar Blaga, în cestiunea burselor li
berate, a raportului dintre bursieri și soc. 
și a canonului de piese. S’ahotătît: comi
tetul va elabora un proiect în care se vor 
lămuri mai bine atât datorințele bursierilor 
cât și ale societății între olaltă. In privința 
canonului, se va începe o acțiuue_din par
tea d-lui secretar în legătură cu toți cei 
cari se declară gata de a recensa opere 
recomandate de comitet spre recensare, 
ca astfel să sa aibă un conspect de pie
sele de cari dispunem.

Comitetului i-se dă absolutoriu.
Punctul următor este alegerea nou

lui comitet pe noul trieniu. Președintele 
comunică adunării, că cassarul societății 
d-1 Petra-Petrescu să răgă a nu mai fi luat 
în combinație la alegerea noului comitet, 
fiind-că d-sa strămutându-se cu locuința 
din Brașov, nu pote purta agendele de 
cassă ale societății. Mulțumesce totodată 
d-lui Petrescu pentru serviciile aduse în 
interesul causei și suspendă ședința pen
tru 6 minute.

După redeschidere președintele co
munică, că și d-1 Ungureanu a renunțat 
de a mai face parte din comitet, din causa 
prea marei depărtări de Brașov, 
să nu se reflecteze 
mulțămită unanimă 
tru prestațiunea de

Noul comitet 

deci 
nici la d-sa. Esprimă 
d-lui Ungureanu pen- 
pănă acum.
— după propunerea

d-lui protopop Damian și conglăsuirea tu
turora — este următorul: preș. d. Vulcan, 
vice-preș. Onițiu, secret. Blaga, cassar 
Vecerdea. Membrii: Goldiș, Dima, Dr. G. 
Dobrin. adv. Lugoș. Am uitat să amintesc 
că s’au cetit și telegrame de felicitare de 
la Brașov, Rohitsch-Sauerbrunn, Worisho- 
fen, Blașiu, Petrea-Română, Sibiiu, Deva, 
Hațeg. Se cetesce apoi invitarea Socie
tății pentru anul viitor la Reșița. Se pri- 
mesce cu mare însuflețire.

După alegerea unei cornisiunî de 3 
membri pentru verificarea protocolului, 
președintele încheie ședința cu splendide 
elogii adresate Zărăndenilor, cari au pri
ceput atât de bine misiunea sublimă a tea
trului nostru național.

La vorbirea acesta de adio a răspuns 
d-1 protopop V. Damian în cuvinte alese, 
arătând dragostea și idealismul Zarande- 
nilor, în special al acelora de pe Crișul 
Alb și urând prosperarea și înflorirea So
cietății. Se încheie ședința.

S’au făcut apoi visite. După prânfl o 
societate roărișdră a făcut o escursiune la 
mormântul de la Țebea, aducând p't’m.os 
de venerațiune umbrei marelui nostru' 
erou.

O esposiție de lucru de mână a 
fost deschisă dspeților în timpul serbări
lor. Era de admirat dibăcia mânilor fe- 
meescl, cari cusură din arnicl flori și di
ferite alte împodobiri pe ștergare, pe fețe 
de mese și culmare. Se vedeau cusături 
vechi de pe la începutul secolului trecut, 
cari atrăgeau în deosebi atenția publi
cului.

\ Balul. Lume multă, sgomot, toalete, 
zăpăcâlă, de tdte. Costum național mi-se 
pare unul singur. încolo lux cu gust și 
fără gust și animație mare. Pănă\i bă
trânii se urniseră și ce bine le steteh b(V și la sosire de P. C. Sa și de părinții
trânilor lăsațl în fermecătorul vîrtej al 
jocului! Aprdpe de <jiuă s’a spart petre
cerea.

Decă impresiile câștigate cu ocasia 
acesta nu vor fi înăbușite de prosaica 

viață pe oare am început’o erăși, le voiu 
povesti on. cetitori într’unul din numerele 
viitdre ale „Gazetei14.

Peregrinaj la mănăstirea 
Hodoș-Bodrog.

Arad, 9 August 1904.
Din incidentul serbătorii Schimbării 

la față în anul acesta au cercetat sfânta 
mănăstire gr. or. română din Hodoș-Bodrog 
un număr însemnat de credincioși din co
mitatele : Arad, Timiș, Cianad, Torontal și 
Caraș. Peregrini în număr mai mare au fost 
de astă dată sub conducerea preotului 
Iosif Petcu din Bazoș, cam în număr de 
una miie, din comunele : Bazoș, Ohaba, 
Forgaci, Izvin, lanova, Murani, Căpăt, 
Rocovița, Remetea și alte comune înve
cinate. Deasemenea din comuna Jidovin și 
comunele învecinate din diecesa Caranse
beșului sub conducerea preotului Alexandru 
Ogerlaci, mai departe din comuna Alias 
și comunele învecinate sub conducerea 
preotului Avesalon Țuera.

In ordine forte frumosă au venit un 
număr de 400—500 de credincioși din cer
cul Buziașului, diecesa Caransebeșului sub 
conducerea economului Grigore Jiva din 
Șilaș.K

Numărul peregrinilor de astă dată a 
fost pănă la 600. Perigrinii au venit par
tea cea mai mare în prediua sărbătorii. 
Cei dintâi au venit în un grup de peste 
o miie, din comunele : Zarand, Sinitea, Dud, 
Moroda și din alte comune învecinate din 
comitatul Aradului, mai cu semă din acele 
comune’ în cari s’au lățit secte anticreștine.

La intrarea pe teritoriul mănăstirei 
peregrinii an fost întâmpinați cu solem
nitatea îndatinată între sunetul clopotelor 
de părinții mănăstirei în frunte cu Prea- 
cuvioșia Sa părintele archimandrit, Augustin 
Hamsea, care s’a adresat cătră tdte grupele 
de peregrini ou câte o cuvântare 
frumosă și le-a cetit câte o rugăciune. Sunt 
înălțătore de inimă momentele acestea, și 
contribue mult la întărirea simțului de 
pietate creștinescă, așa încât de bună semă 
acesta a contribuit, că din an în an 
tot mai mare numărul credincioșilor, 
cercetdză acâstă sfântă mănăstire.

In presăra sărbătorii' s’a oficiat
Preaouvioșia Sa părintele archimandrit 
asistat de părinții mănăstirii și de preoții 
venițl cu peregrinii vecernia, și s’a făcut 
priveghiare în capela de vară, er peregrinii 
au ocupat loc în curtea destul de spațiosă a 
bisericei mănăstirii. A fost un aspect frumos 
mulțimea cea mare a credincioșilor cu lu
mini aprinse, asoultând frumosele cântări și 
rugăciuni ale sărbătorii, esecutate cu multă 
pietate.

A doua di s’a oficiat sfânta liturgie 
prin P. C. S. părintele archimandrit asistat 
de părinții mănăstirei și de preoții venițl 
cu peregrinii în capela de vară. Cântările 
le-a eseoutat corul plugarilor din Jidovin 
sub conducerea preotului Alexandru Oger
laci cu multă frumsețe așa încât atât corul 
plugarilor, dăr mai cu sâmă preotul dirigent 
merită totă lauda.

Dâr momentul cel mai sublim al întreg
ului serviciu a fost frumosă și instructiva 
predioă a părintelui archimandrit Hamsea, 

rostită ou o adevărată vervă oratorică. 
Fițeacuvioșia Sa a ținut o cuvântare pătrun- 
dăwâre, atât ca formă, cât și ca cuprins. 
Acâstă cuvântare, lucrată ou multă îngrijire 
și «redată în o limbă frumosă poporală, 
înțelBsă de toți, a fost ascultată cu multă 
pietste de credincioși, și din fețele lor se 
ved<a, că simt multă mângâiere în inimile 
lor,|și astfel de sigur învățăturile audite 
vo: 
toi
/ După sfirșitul serviciului divin pe la 

amiatji peregrinii în grupe frumose și în 
șpinetul clopotelor și între cântări duhov- 

$iicesci au plecat cătră casă, petrecu ți ca 

este 
cari

prin

lăsa urme neșterse în inimile ascultă-
or.

mănăstirii pănă la eșirea lor din teritoriul 
acesteia și ducând cu sine de aici adevărată 
merinde duhovnicâscă.

Peste tot notez, că impresiunea, ce o face 
asupra poporului cercetarea acestui sfânt 

looaș, are multă putere întru întărirea cre
dinței, ceea ce astăcji este lucrul cel mai 
însemnat în desvoltarea poporului, spre 
care scop superioritatea mănăstirii din 
partea sa face tot posibilul.

Corespondent.SOIRILE BILEI, y
— 19 August v.

Din tractai Betleanului primim o 
corespondență, în care în scurte cuvinte 
se face descrierea ceremoniei, ce a avut 
loo la 7 August cu ocasiunea sfințirei frun- 
tariului bisericei române unite din Riga. 
Actul sfințirei la îndeplinit Reverendissi- 
mul domn canonic din Gherla Ioan Georgiu 
ca trimis al episoopului. Spre întâmpinarea 
densului a eșit un banderiu de 12 tineri, 
îmbrăcațl în costum național românesc. 
Sâmbătă săra s’a făcut litie, dr Duminecă 
dimineța la 7 dre s’a început slujba dum- 
nejeâscă cu sfințirea apei, după care a 
urmat liturgia. D-1 canonic Georgiu a fost 
asistat la altar: de protopopul tractual 
Mihail Făgărășanu (Teure) și de preoții 
Simion Popan (Figa), Grigorie Rusu (Odor- 
heiu), loan Mititeanu (Gociu), Motântan 
(Apașteu), și loan Boteanu (Nușfalău). S’au 
cetit rugăciunile prescrise, și s’a stropit frun- 
tariu cu apă sfințită. După liturghie, d-1 
canonic Georgiu a ținut o predică frumosă 
în fața unei mari mulțimi de creștini După 
săvîrșirea * slujbei dumne4®09QI a urmat 
prândul la preotul local, dr sera o petrecere.

Ministrul lucrărilor publice din 
România la Mehadia d-1 Emauoil Po- 
rumbaru însoțit de inspectorul general H. 
Radu au sosit din T.-Severin la 25 1. c. 
în Băile Erculane, având întrega escur
siune mai mult caracterul unei călătorii 
de plăcere; primire oficidsă nu i-s’a făcut. 
In decursul <4ilei a cercetat valea roman
tică a Cernei și antichitățile din localitate, 
er săra a petrecut’o în salonul de cură, 
având în societatea sa pe d-nii Trandafir 
Djuvara fost ministru plenipotențiar la 
Oonstantinopol, actualmente membru în 
comisiunea danubiană, d-1 I. B. Isvoreanu 
fost ministru de interne, actualmente pri
marul urbei T.-Severin și deputat, depu
tatul avocat Dr. C. Benisache și medicul 
băilor Erculane Dr. A. Crăciunescu. D-1 
ministru s’a interesat mult de 'vieța din 
băi, de publicul ce-1 are stațiunea bal
neară și a rămas plăcut surprins audind în 
jurul său tot vorbă românescă. In 26 Aug. 
a cercetat cu d-1 inspector însoțiți fiind de 
Dr. Crăciunescu — în jurul căruia s’a gru
pat în anii din urmă aprope tdtă clientela 
din regatul român — tote instalațiunile și 
sursele băilor, fiind mulțumit de cele vă
zute și esplicările date. Pest 1 */2 6ră a 
durat acestă visită interesându-se de tdte 
ameliorările din băi spre a le introduce și 
la stațiunile balneare din regat. Ou trenul 
de 1 oră a părăsit .d-1 ministru băile, în
soțit fiind pănă la gară de o parts a clien
telei române aflătore la cură.

Cununii. D-1 Aron Mețianu, ales 
preot în Agnita fși va celebra cununia 
la 4 Sept. n. cu d-șdra Măriți Micu, în bi
serica ort. din Feldiora.

D-1 Vasile Tăraș cu d-ra Valeria 0. 
Papuc în <j’ua d0 4 Sept. n. în biserica 
Sf. Adormiri din Turcheș.

D-1 Geo.rge FI. Munteană și d-șdra 
Maria G. Govna la 4 Sept. n. în biserica 
Sf. Nicolae din Prund.

D-1 Stefan Gheție din Berința, ab
solvent în teologie și-a celebrat cununia 
Joi la 1 Sept. n. cu d-șdra Eugenia Câm- 
peanu, fiica d-nei luliana Câmpeanu n. 
Pocol în biserica gr. or. din Ghendremal 
(Valea Alnaașului.)

La fondul de 20 bani, întemeiat de 
„Reuniunea sodalilor români din SibiiQ44, 
pentru cumpărarea unei case cu hală de 
ven4are au mai dăruit: Nioolae Sasu, notar; 
d-na Iosefina Sasu, d-șora Eleonora Natalia 
Sasu, d-na Ana Petrișor, d-șdra Vichy 
Simonis, Nicolae Șureanu, paroch, Alexandru 
Bârsan, înv., Augustin Bârsan stud., George 
Axente, sodal măsar, toți din Rusciori; 
Romul Simu, membru în comitetul „Reun. 
rom. agricole14 și Vie. Tordoșianu, secretar, 
ambi din Sibiiu, fiecare câte 20 bani; 
d-șdra Măriți Cristea, înv., (Gura Barza), 
1 cor., Alexandru Chifa, parooh, (Mănăștu- 
rul-unguresc), 60 bani; loan Jantea, absol
vent în drepturi, (Orăștie), loan Ganea, 
înv.,( Lisa) și George Șeulean, notar, (Pi- 
anul-român), fiecare câte 1 cor.; Enea 
Hodoș, profesor, d-na Zoti Hodoș n. Secula, 
(Caransebeș), fiecare câte 2 oor.; George 
Marian, paroch, (Valea-iepii), 40 bani; 
Const. Dmian, prot., (Brețcu), 1 cor.; 
Iosif Oprean, paroch, iTârnăvița), 40 bani.

Despre înmormântarea lui Vasilie 
Craioveanu, un fruntaș bărbat din Hăl-- 
chiu, am primit o corespondență mai lungă 
pe care nu o putem publica în întregime 
din causa lipsei de spațiu. înmormântarea 
s’a făcut la 3 August asistând, pe lângă 
parochul local d-1 T. Roșea, preoții: Io- 
nescu (Budila), Maximilian (Stupini), Schio- 
pu (Crisbav), Comanescu (Ghimbav), Micu 
(Feldiora), Gavrilescu (Țințarl), Nanu (S. 
Petru), Curcubătă (Budila). Au cântat mai 
mulțî învățători și corul mixt din Fel- 
didra. Predicele funebre le-au rostit preoții 
Roșea și Curcubătă. La înmormântare a 
venit și fratele repausatului, loan Craio
veanu locot. c. și r. cu fiii săi, unul sub
locotenent și doi cădeți. Locuitorii din 
Hălchiu atât Sașii, cât și Românii s’au 
presentat în număr mare, spre a da vred
nicului fruntaș român ultimele onoruri.

10 milidne pentru un lanț de pă- 
ment. Tabla regdscă din Oradea-mare a 
adus deunădi o sentință într’un proces de 
tot rar. In comuna Mogyorot din corn. 
Aradului era de mult certă între economii 
Iosif Mausz și Mih. Schmidt pentru un lanț 
de pământ. Ca să se faoă odată pace, 
Schmidt dise cătră■»vecinul său: „ȘoiI ce? 
Voesc să-ți vând lanțul de pământ, ca să 
ne împăcăm odată. Ți-1 dau forte eftin44. — 
„Cu cât?u — „Cu un singur crucer. Tu ai 
să-mi dai sdi un crucer, der în fiecare di 
următore ai să-mi plătesci duplu; mâne 2, 
poimâne 4 oruoerl și așa mai departe timp 
de 30 4ile“- Lui Mausz îi oonveni tergu și 
făcură imediat oontractul de vexare. în
cepu a plăti regulat. Dela o vreme însă 
observa cu groză, că are să plătâscă într’o 
4i 10000 crucerl, în 4iua următâre 20000 
crucerl, în 4iua a 30-a 5,368.709 fi. și 11 
cr. și laolaltă trebue să plătescă în 30 4il0 
10,737,418 fiorini și 23 cruceri. 10 milione 
pentru un lanț de pământ! Acum vădu el, 
că s’a păcălit și n’a voit să mai plătâscă 
nimic. Schmidt l’a înprocesuat, der a perdut 
procesul pe motiv, că prin un astfel de 
contract a avut intențiunea să înșele pe 
celălalt. Schimidt a apelat la tablă și ta
bla de asemenea l’a respins.

Grijițl, când mâncați struguri! în 
anul acesta trebue să fim cu mare grije la 
mâncarea de struguri. Se scie că vițele de 
vie sunt stropite înainte și după înflorire 
ou soluțiune de vitriol de cupru. Vitriolul 
de oubru este însă un venin, care ușor pote 
causa conturbațiunl în organismul omenesc. 
Dedrece în vara acâsta a ploat forte puțin, 
ba — putem — 4'00 chiar de loc, nu s’au 
spălat prin pldie strugurii de vitriolul de 
cupru și astfel trebue să spălăm de tot bine 
strugurii înainte de a-i mânca. Altfel ne 
putem otrăvi.

Un băiat vagabund a fost prins di- 
lele acestea de cătră poliția din Brașov. 
Băiatul în etate de 16 ani luat la între
bări de unde e și ce caută în Brașov, a 
căutat întâiu să umble cu minciuni, în 
cele din urmă însă a mărturisit că-1 chia- 
mă Kirăly Mdzes, originar din Turda, și a 
fost 2 ani în institutul corecțional din 
GlușiO, unde a învățat pantofăria. înainte 
de asta cu 3 săptămâni a fugit d’acolo 
furând de la portar suma de 76 cordne 
și un revolver. Umblând pribeag pe valea 
Mureșului, i-a eșit înainte un om, care a 
vrut să-l jefuidscă, amenințându-1 cu mdr- 
tea. Kirâly s’a apărat cu revolverul îm- 
pușcând omul și aruncându-i cadavrul în 
Mureș. Acuma voia să trecă în JRomânia. 
Cercetarea va arăta, ce este adevărat din 
cele spuse de Kirăly.

Banchet fără alcohol. La d-l Schmidt, 
antreprenorul restaurantului de la „Ge- 
verbeverein“ — după cum cetim în „Kr, 
Ztg“ — se va aranja Sâmbătă sera o cină 
fără beuturî spirtose, la care se învită 
ori-cine fără deosebire. Pe lângă un preț 
de întrare ■ moderat, publicul adunat va 
ave ocasiune a asculta un concert și a se 
înveseli cu alte producțiunl. Invitarea este 
iscălită de societatea antialcoholică.

Atragem atențiunea cetitorilor noștri, 
în deosebi a profesorilor și învățătorilor 
asupra anunțului de pe pagina a 8-a al 
librăriei H. Zeidner cea mai bună și ief
tină carte de limba maghiară.

Minunat este succesul obținut de 
On. dame, prin întrebuințarea laptelui de 
castraveți. Acest lapte face să dispară în 
câteva (jfle de pe obraz pistrui, sgrăbunțe 
și alte bole de piele, nete4esce încrețitu
rile și împrumută feței un teint alb, tine
resc fără să schimbe pielea. Un mijloc, 
care a fost premiat la esposițiunile din 
Paris și Viena, care ca și la noi așa și 
în Anglia scdte din întrebuințare tdte ce
lelalte cosmetice. O sticlă 2 cor. Săpun 
de castraveți veritabil englesesc 1 cor. 
Pudră 1 cor. 20 b. Se capătă la farmacii. 
Trimiterea principală prin C. Balassa far
macist, Budapest Erzsâbetfalva.
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Peregrinajul dela mănăstirea Nicula
Nicula, 28 August n. 1904.

In puține locuri va fi prăznuită <}iua 
de sf. Măria mare într’un mod atât de săr
bătoresc, cum e prăznuită in comuna 
Nicula, ai cărei locuitori sunt fericiți a 
ave în hotarul lor o biserică, a oărei veste 
a pătruns pănă chiar în părțile cele mai 
depărtate ale Ardeiului. Drept ce aoestă ser- 
bătdre este așteptată cu dor dinparteacre- 
dincioșilor din Nicula și împrejurime. Nicula 
în acâstă fi 6 un 1°° de întâlnire a mii 
și mii de Români, cari vin pe jos de prin 
ținuturile cele mai depărtate, ca să prea- 
mărescă pe Preacurata Vergura Maria și 
să-i implore preaputernicul ajutor.

înainte însă • de a scrie despre acest 
peregrinagiil, țîn necesar a da și unele 
note informătore asupra acestui loo de 
rugă. Nicula este o comună mică, situată 
lao depărtare de 4—5 km. de Gherla. 
Locuitorii ei sunt acuma săraci, dâr odini- 
<5ră sub principii ardeleni erau în forte 
bună stare și în cea mai mare parte nobili. 
Pe un mic platou de pe dealul de cătră 
răsărit, cam la o înălțime de 320 m. peste 
suprafața mării se află mănăstirea. Numele 
de mănăstire nu’l are pentru-că dor ar 
locui în transa călugări, ci de la icona 
făeătore de minuni. Nu călugări, der nici 
preot stabil nu este la mănăstirea din Ni
cula, ci serviciul î’l face parte preotul din 
sat, parte alțl preoți din împrejurime.

Suind dâlul mănăstirei, după o cale 
de vre-o 10 — 15 minute, îndată ți-se arată 
un edificiu mare de țigle, căruia îl lipsesoe 
turnul. Acâsta e biserica cea năuă. Lângă 
densa ceva mai în jos în stânga se află o 
bisericuță veche de lemn, cu un turnuleț 
și 2 căsuțe destinate parte pentru preoții, 
cari vin la mănăstire, parte pentru un 
țăran, care păzesce mănăstirea.

In jurul acestor edificii sunt pomi, 
vre-o câteva cruci, âr lângă biserica cea 
veche un mormânt cu un monument de 
marmură, loo de odihnă a fostului prof, 
de teologie și administrator al mănăstirei 
Michail Ivașco, care are meritul principal, 
de a fi zidit biserica cea nouă.

Tdte’aceste edificii sunt înconjurate cu 
un inel de pădure de stejar.

Biserica cea nâuă e zidită în stil roman 
între anii 1875 —1879. Interiorul ei simplu 
der curat are un iconostas forte frumos, 
pictat de fostul canonic din Gherla Michail 
Șerban.

Lsț mijlocul iconostasului este asedată 
Icona făeătore de minuni, care represintă 
pe Preacurata Vergura Maria cu Isus în 
brațe.

Icona e zugrăvită pe scândură și e 
acoperită în întregime cu o învălitdre de 
«catifea, astfel că numai capetele și mânile sf. 
figuri se pot vede. Jur împrejur sunt a- 
îternate mai multe reliquii, iconuțe și alte 
.daruri mici, date din partea acelora, cari 
s’an împărtășit de vindecări trupești.

Despre aeestă iconă, care are o legendă 
întregă, se fice, °ă din 15 Febr. pănă în 
J2 Martie 1694, cu puțină întrerupere a 
lăcrimat fiua ndptea. De pe vremurile 
acelea s’a început peregrinarea la Nicula.

Românii din depărtările cele mai 
mari, ca d. e. din Selagiu, Chioar, Mara- 
murăș, Sătmar, Olușiîi etc. la praznicele 
Maicii Domnului, la fiua Crucii, der mai 
.cu sâmă la adormirea Preacur. Vergure 
Maria (Sf. Maria mare) vin în cete nu- 
mărdse cu prapori, ca să se roge și eă 
sărute sf. Iconă. Der nu numai Românii, 
ci chiar și Ungurii din Olușiîi, Deșii! și 
Armenii Gherla vin în fiecare an cu proce
siune la Nicula.

Anul acesta din causa miseriilor multe 
oausate de secetă, era târnă că nu vor 
-veni așa mulțl ca de altă dată. Dâr cu tote 
acestea venitau și acuma vre-o 5000 — 6000 
de omeni.

Sâmbătă în 27 s’au ținut 3 sf. litur
ghii, una în biserioa cea mare, alta în cea 
veche și una la o cruce, în decursul cărora s’au 
cuminecat vre-o 500 de inși. S’au ținut și 
2 predici frumose, una înainte și uua după 
prânfi de d-nii Dr. Victor Bojor, prof, de 
teologie și Dion. Vajda preot în Câțicău. 

."S’au sevârșit mai multe masluri (ungerea 

de pe urmă) și deslegărî. După prânej la 4 
ore a fost înserat și predică, er săra la 7 
ore paraclis cântat de 8 preoți.

Cea mai mare și mai frumosă cere
monie a fost însă Duminecă, când s’a ce
lebrat sf. liturgie din partea a 12 preoți, 
pontificând Rev. D-l loan Ivașco, canonic 
în Gherla, actual adm. al mănăstirei. A 
predicat d-l Ilarie Boroș prof, de prep. în 
Gherla și s’au cuminecat peste 1000 de 
6meni.

Văcjend lumea imensă adunată la 
acest sf. locaș cu câtă evlavie imploră 
ajutorul sf. Maice a Domnului, te simțiai 
adânc mișcat. Der mai interesant, sublim 
și înălțător de suflete este sceDa, ce se pote 
vede, când e timp frumos, noptea, când 
grupuri de orediucioșl, bătrâni, bărbați 
tineri,, babe bătrâne, neveste și fete șed pe 
pajiștea verde de lângă mănăstire cu făclii 
aprinse în mână, și petrec aprope noptea 
întregă în cântări și rugăciuni sfinte și 
pline de laudă cătră Maica Precestă. . . .

Meritul edificării bisericei celei nouă 
după cum am remarcat într’alt loc, este al 
fericitului fost prof, de teologie și adin. a 
mănăstirei, Michail Ivașco, un bărbat, care 
dusese o viață sfântă. Actualul administrator 
e fratele răposatului. Ne place a crede, că 
D-Sa pe care’l cunoscem ca pe un bărbat 
cu un interes deosebit față de aeestă mă
năstire, încă nu va rămâne îndărăpt, ci va 
termina măreța operă începută de fratele 
său, ridicând 2 turnuri, precum și un edi
ficiu mai acomodat pentru primirea 6spe 
ților, (pavilon pentru adăpostul peregrinilor).

Modestinus.

Producțiunea tinerimei
din Brașovul-vechiu.

Părintele Iosif Maximilian, parochul 
din Brașovul-vechiu cu drept cuvânt pote 
fi mulțumit de parochienii săi, căci în 
sînul, lor se observă o ■ rîvnă deosebită 
pentru tot ce e bun și frumos. In acești 
doi ani din urmă două reuniuni de utili
tate publică s’au înființat în sînul paro- 
chiei, anume a femeilor și reuniunea de 
înmormântare, er tinerimea cu o regulari
tate exactă în fie-care an aranjeză trei 
producțiunî împreunate cu petreceri : la 
Boboteză, Rusalii și S.-Mărie, tot-dâuna 
bine reușite, âr beneficiul net se dă pentru 
un scop cultural.

Bine a reușit și producțiunea de Du
mineca trecută și diletanții compuși în 
cea mai mare parte din meseriași și-au 
dat totă silința să se achite bine de rolu
rile lor. D-l D. Jaliu a cetit o mică di- 
sertațiune relevând însemnătatea sărbătorii 
S. Mării, apoi însemnătatea teatrului și 
arătând stăruința Brașovechenilor în cele 
bune. S’au cântat câte-va cântece sub di- 
rigența d-lui G. Preșmereanu student în 
teologie, apoi a declamat loan Vlădă- 
reanu, I. Sârbu și Mariora I. Voicu, o co- 
piliță de 4’/2 ani. In sfârșit s’a esecutatat 
piesa „Vecinătatea periculosă®, în care au 
interpretat rolurile : d-rele Paraschiva Spă- 
tariu și Maria Russu și d-nii: D. Jaliu, N. 
Șoneriu și C. Cârstea.

Intre cei presenți am remarcat pe on. 
familii: Frigător Bucuresci și Brăila, d-na 
Laslo, căp. Popa, păr. Maximilian cu d-na, 
d-na Hager, familia Preșmereanu, domnele : 
Balea, Căpățină, Rusu, Dobra Oprea v.- 
presidenta Reun. de femei, Gal (Bucu- 
resoi), Jinga (Bucuresci), Davidescu, dom- 
nișdrele: Preșmereanu, Oncioiil, Maximi
lian, Jaliu, Micu, Puiu, Balea, Ohivărar, 
Davidescu, Neguș, Elena Râșnoveanu (cos
tum național) etc.

Beneficiul a fost destinat în favorul 
Reuniunei femeilor româue din Brașovul- 
vechiti, a cărei presidentă este d-na Ma
ximilian.

Un apel cătră primăriile comunale.
In vederea lipsei de bucate și de 

nutreț, pricinuite de seceta îndelungată din 
anul de față, căpeteniile comitatului nostru 
au luat hotărîrea a sări după putință în 
ajutorul celor mai lipsiți pe deoparte, âr’ 
de alta de a căuta ocupațiune (de lucru) 
pentru mucitorii fără de lucru. Drept aceea 

ne adresăm cătră Onorabila Primărie, cu 
frățâsca rugare, să binevoiâsoă a ne arăta 
în termin de cel mult 8 file:

I. Câte heotolitre de bucate s’au pro
dus în hotarul comunei în anul de față, 
anume: a) câte hectolitre de grâu ? b) săcară? 
c) orz? d) ovăs? e) fasole? /) mazăre? g) 
linte ?

II. Câte cară de nutreț s’au produs în 
annl de față, anume: a) câte cară de fân?
b) otavă? c) trifoii!? d) luțernă? e) napi?

IU. Ce recoltă se pâte aștepta pentru 
tomnă de la cucuruz, cartofi, vii, pâme, 
anume: a) câte cară de cucuruz? b) cartofi?
c) câte hectolitre de must? d) pome:

IV. De ce fel de semințe pentru 6ă- 
mănatul din anul viitor au locuitorii mai 
arejătore trebuință, anume : 1. de câți hec
tolitri grâu? 2. săcară? 3. orz? 4, cucuruz? 
5. fasole? 6. oartofi? 7. mazăre? 8. linte? 
9. ovăs? 10. trifoii!? 11. luțernă? 12. napi?

V. Recolta de bucate și nutreț este 
ea de ajuns pentru trebuințele poporațiunii 
din comună?

VI. Cu ce anume ar fi să se ajute 
mai degrabă poporațiunea din comună?

VII. Câte brațe muncitore sunt lipsite 
de luoru și pe cât timp ar fi de a li-se 
oăuta ocupațiune (lucru) ?

Sibiiu, 27 August n. 1904.
Comitetul central al „Reuniunei ro

mâne de agricultură din comitatul BibUu*.
Pentru president:

Romul Simu. Victor lordoșianu. 
membru în comitet. secretar.

Pedepsa corporală în Rusia.
Pedâpsa oorporală desființată prin 

manifestul recent de grație al Țarului 
Nicolae II a fost înființata în Rusia în anul 
1497 de cătră Țarul Ioan III. El a adop- 
tat’o de la Tătari și a întrodus’o printr’o 
lege specială, pe care a publicat’o în „Lu- 
debnie®, adică în prima încercare de co
dificare a legilor.

Deabia Țarul Alexie Mihailovici, cel 
după care e numit Țareviciul actual, a 
înăsprit pedâpsacorporală fără măsură. A- 
oest Țar din oasa Romanov, cunoscut în 
istoria Rusiei sub numele de „cel mai tăcut® 
a introdus pedâpsa corporală prin oodul 
său „Uloșenie® din 1643 în o sută de ca
șuri, creând șase feluri de pedepse. Felul 
al șâselea consistă într’aceea, că delicuentul 
a fost dus trei file prin oraș și bătut cu 
gârbaeiul.

Țarul Alexie Mihailovici a introdus în 
Rusia și alte pedepse, cari intreo în oru- 
zime pedepsele mongolilor. El a introdus 
tăierea manilor, piciorelor, a nasului, urechi
lor și buzelor, ruperea nărilor ca pedepse.

Cele șâse feluri de pedepse corporale 
introduse în 1648 și cuprinse în „Uioșenie® 
au dominat codul penal rusesc pănă la 1863.

Petru cel Mare Introduse deasemenea 
multe feluri de pedepse corporale barbare 
cari au produs mare groză. Cunosoutul 
senator rus Rovinski povestește în scrierea 
sa populară „Portrete populare rusesci®, 
amănunte îngrozitdre cu privire la aplicarea 
diferitelor feluri de pedepse corporale, der 
n’a avut curajul să se opună acestui obi- 
eeiu barbar.

Sub Alexandru I, un favorit anume 
Arakoeief, representantul cnutei, a în
ăsprit pedâpsa corporală printr’o inven- 
țiune crudă, care e cunoscută în Rusia sub 
numele de „Pedepsa Arakoeief®.

Codul codificat sub Nicolae I în anul 
1845, a fost numai o modificare cu pri
vire la pedâpsa ou morte în codul penal 
al Țarului Alexie Mihailovici din 1648.

Pe când codul din 1648 introduce pe
depsa cu mârtea pentru patru-zeol cașuri, 
aoestă pedâpsă a fost adusă în 1845 numai 
pentru patru cașuri, în schimb însă a fost 
introdusă pentru prima oră în cașuri de 
delicte politice. Pedepsa corporală însă a 
fost menținută pentru tâte cașurile și în 
tote felurile.

Deabia la suirea pe tron a lui Alex
andru II s’a făcut o schimbare favorabilă.

După legea din 1857 pedepsa corpo
rală era un adaos la pedepsa pentru per-' 
sonele din stările neprivilegiate. Cei con
damnați la exil în Siberia căpătau pe 

desupra 30 pănă la 1000 lovituri cu gâr- 
baciul. Spiritele luminate din Rusia se ri
dicară contra acestui obiceiu. Celebrul chir
urg Pirogov, representantul Rusiei la 
Bruxel contele Orlov, marele duce Cons
tantin și mulțl alții cerură desființarea pe
depsei corporale. Alexandru II. s’a grăbit 
să desființeze pedâpsa. El a numit un co
mitet, însărcinat cu studiul desființărei pe
depsei aoesteia. Bastonada însă a fost men
ținută pentru populația țărănâscă, pentru 
armată și flotă, pentru cas de deșertare.

Acâstă rămășiță a pedepsei nedemne 
pentru om a fost desființată acum de 
Nicolae II.

întrunirea agricolă din Rusciori.
Membrul comitetului central al „Reu

niunei române de agricultură din comitatul 
Sibiiu®, d-l Romul Simu și secretarul ei d-l 
Vio. Tordășianu, în oalitate de represen- 
tanți ai numitei Reuniuni, s’au presentat Du- 
mineoă la 21 August n. c. în comuna no- 
stră Rusciori, Jla o întrunire agrioolă, Cu 
bucurie și cu mult dor au fost așteptați re- 
presentanții Reuniunei de întrâga poporați
unea nostră, mică la număr și dată ore 
cum, pote chiar din acest motiv, uitării, 
de ore-ce, încât șciu, acesta este primul cas 
când și noi căutați am fost de represen- 
tanti ai așezămintelor nostre din centru. 
La ora 9 a. m., mica ceată a școlarilor 
noștri în frunte cu învățătorul Alexandru 
Bârsan, și cu notarul Nicolae Sasu, postați 
lângă frumosul edifioiîi al școlei nâstre, au 
bineventat, anume prin rostul cestui din 
urmă, pe ospeții nouă atât de iubiți, cari 
au asistat apoi la serviciul divin, oficiat cu 
multă pietate prin parochul local d-l Nic. 
Șurean. La sfârșitul liturgiei, parochul pre- 
sentând obștei pe cei, cari pentru binele și 
luminarea nostră au sosit în mijlocul nostru 
— rogă pe bătrâni și pe tineri, pe bărbați 
și pe femei a se întruni la ora 11 a. m. 
în sala cea mare a șcâlei.

Sala cea mai spațiosă a școlei (fru
mosul edificiu al școlei nouă, care a oostat 
cam 10.000 cor., pâte faoe cinste ori-cărei 
comune mai împopulate) abia a cuprins pe 
cei sosiți la ora amintită. D-l Simu, prin 
cuvinte alese și bine simțite desahicl.ând 
adunarea, ține o vorbire plină de învățături 
pentru economi în acest timp, în care eco
nomul amenințat cu fâmete, însetat este de 
povețe și învățături.

Anul secetos, dice d-l Simu, trebue 
să ne învețe pe toți și mai ales pe eco
nomi la cruțare în tote: în nutreț, bucate, 
bani, îmbrăcăminte ș. a. m. Să trăim în 
trezvie, să nu cheltuim în cârciume, nu la 
pomeni, la ospețe, nu prin prăvălii pentru 
luorurl de paradă, ci mai vârtos să ne în
torceai la obiceiurile vechi, când economul 
și economa nostră de mândrie își țineau dea 
avâ în jurul gospodăriei luorurl datorite 
mânilor lor. Timpul scump de iarnă să-’l 
întrebuințăm și pe el cu folos atât femeile 
cât și bărbații.

Trecând la lipsa de nutreț, ne reco
mandă să adunăm și să păstrăm cu îngrijire 
paiele, târnomata, plâva, cocenii de cucuruz 
etc., oarl tote pot fi cu folos întrebuințate 
la nutrirea vitelor. In locul așternutului de 
paie să folosim frunză din pădure. Paiele 
și ogrinjii trebueso tăiate cu mașina de tăiat 
nutreț și apoi se așâ(jă în 2 cădi în pături 
de câte o palmă, se presară cu felidre de 
napi tăiațl, pe aceștia se' pune tărîță și 
preste tote se tornă apă ferbinte. Oădile 
se acoper ou straiu și se țin 3 cjile spre a 
se dospi. Dată acâstă mestecătură la vite, 
o mănâncă cu poftă, se îngrașe, dau lapte 
mult și gustos. Adunatul de „frunzări® (nu 
frunde uscate, care se folosesc numai la 
așternut) înoă e recomandabil. Frundările 
sunt frunze cu clombițe tinere, cu lugerl, 
cari tăiați din arbori, nu aduc arborelui 
nici o stricăciune. Fruncjările de salcă, ro
chiță, plopi, ștejar, frasin, paltin, acați, 
fruneje de vie, sunt potrivite alimente pentru 
vite. Povețile date de guvern, de a folosi 
nutreț verde sau înăcrit, sunt de a se urma 
și ele. Să sămânăm cucuruz de nutreț (des 
sămănat), mohor, mălai mărunt, hirișcă, 
muștar alb, spargă etc. Mai pre sus de 
tote se recomandă însă a ne purta eco
nomia mai înțelepțeșce (rațional), să folo
sim diferitele mașini și unelte economice, 
să ținem vite mai puține, dâr de soiu, să 
cultivăm pomi, să folosim grapa de fânațe, 
să ne facem stupine etc. și gospodăria 
nostră la înflorire va ajunge.

După d-l Simu luând cuvântul dl Vio. 
Tordășianu, acesta ne spune, cum mai 
ales noi Românii suntem mai amenințați 
de fometea, ce bate la ușile economilor 
noștri, de ore ce pe noi ne găsește în tâte 
privințele sleițl. Pe când vitele nostre slabe 
și de soiu inferior, puse în vânzare, nu 
ne aduo decât pagubă, vitele conlocuitori
lor noștri Sași sunt un adevărat isvor de
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câștig. Nutrețurile măiestrite: trifoiu, lu- 
țerna eto., pe cari ei le cultivă din greu 
și de mulți ani și de cari o samă din noi 
chiar și astăcji ne ferim, chemate sunt a 
face față lipsei de nutrețuri din anul acesta. 
Greuele,' cucurucjiștele și fenațele lor, lu
crate cu mașini și gunoite adese-orl, țin și 
acuma hambarele și podurile lor ticsite de 
grâu, cucuruz și fân, necheltuite, pe când 
ele nu aveau nici un preț. Pungile nostre 
gole sunt și ele, âr’ aședăminte cu bani albi 
pentru c|:le negre, nouă ne lipsesc aprope 
pretutindenea.

Seceta în tote ar trebui deci să ne 
deschidă ochii și să facem cum alții mai 
prevădătorl o fac. Știm cu toții, că unde-’i 
unul nu’i putere și cu tote acestea nu 
ținem să punem umăr la umăr, să ne în
tovărășim, spre a putea duce cu toții la 
sfârșit aceia ce singuratici nu suntem în 
în stare se facem.

însoțirile de credit sătești sistem Raiff
eisen, oărora chiar un an de fdmete le-a 
dat nașcere, chemate sunt de a ne procura 
aceia de ce avem mai ales acum mare tre
buință. adecă bani eftini, dațl când avem 
trebuință și în suma, de care avem trebu
ință. Oel ce are bani, pote se-și cumpere 
și nutreț și bucate. Din multe părți se re
comandă acelora oarl au, a nu cheltui 
vitele, nu puținul nutreț și grâu, ce D-deu 
ni-la dat. Dâr’ apoi din ce să ne acoperim 
celelalte trebuințe mai ales aceia, oarl 
n’avem nimic, din tbte acestea. Însoțirile 
de credit, alcătuite dre-cum fără multe 
parale, ni-le pot procura tote și pe nesim
țite. Poporațiunea din cele câteva comune, 
în cari Reuniunei nostre agricole dat ia 
fost, să facă asemenea însoțiri, nădejde 
are, că să nu stee cu atâta îngrijire în fața 
anului rău; însoțirile înșile cu bani împru
mutați dela băncile ndstre mai pot să se 
provadă și cu nutreț și cu bucate, pe cari 
apoi le împart între tovarăși pe așteptare 
și cu carnete neînsemnate. Tot prin acestea 
însoțiri ne putem procura mașini de să- 
mânat si de treerat, grape de mușchi, vite 
mai alese, semințe de tot soiul etc. etc. 
Arătând în cele din urmă modul de pur- 
cedere la alcătuirea însoțirii, recomandă 
harnicilor proprietari din localitate a înființa 
și în Rușoiori o asemenea însoțire.

Notarul din loc, d-1 Nicolae Sasu, 
mulțumind vorbitorilor pentru sfaturile 
adevărat părintești, isvorite din inimi cu 
durere pentru popor, se declară de primul, 
care întră în șirul membrilor însoțirei, âr’ 
după d-sa parochul, învățătorul și aprope 
toți proprietarii înscrisu-s'au la noul așe- 
4ăment, de ale cărui rode numai poporați
unea din localitate are să beneficieze. Con
ducerea însoțirei s’a pus în manile notarului 
ca president al direcției și a parochului 
ca president al consiliului de supraveghere, 
ajutați de casarul Vasilie Apolzan, fost 
învățător, de 2 vice-preșidențl și de alțl 
fruntași: membrii în direcțiune și în comi
tetul de supraveghere.

Intre hotărîrile mai de căpetenie ale 
însoțirei se numără: că direcțiunea pote 
contrage deocamdată un împrumut de 
3000 cor., pote acorda împrumuturi de 
cel mult cor. 200 ou 8% interese etc.

După ce d-1 Tordășianu ne-a mai 
vorbit despre însemnătatea caselor de a- 
jutorare a muncitorilor de câmp și a ser
vitorilor, ia cuvântul d-1 Siinu, care mul
țumește în numele Reuniunei harnicilor și 
înțelepților Rusoioreni pentru primirea 
sfaturilor date și declară adunarea închisă.

Masa bogată a d-lui și d-nei Sasu, 
nou prilegiu ne-a dat de a ne convinge, 
că fruntașii comunei în bună înțelegere o 
duc cu poporațiunea,' care ascultare îi dă 
în lucrurile bune, de care părtașă o face.

Frumosele cântări, esecutate de mici 
școlari și frumosele buchete de flori, oferite 
ospeților noștri Sibiieni de eleve, dovadă 
ne-au dat, că și învățătorul Alexandru 
Bârsan la locul său se găsesee.

,,Frunză".

ULTIME SCIRi.
Petersburg, 31 August. Genera

lul Saharow telegrăfiăză, că Rusii au 
respins numărbse atacuri ale Japo- 
nesilor și trupele rusesc! i-au atacat 
pe întrega linie de luptă. Mai multe 
posițiunl, pe car! le cuceriră Japo- 
nesii, au fost recucerite de Ruși. Ar
tileria rusescă a manevrat cu succes. 
După amiac|I și după lupte grele, 
Rușii au împedecat mișcările Japo- 
nesilor de a încunjura flancul drept, 
și i-a silit să se retragă.

Berlin, 31 August. După scirl 
private sosite aici de la Petersburg, 
la două divisiunl japonese li-ar 
fi succes a-se furișa între Liaoyang

un canal, care va pleca de la fundul ei și 
va eși* afară, ca atunci când ar fi un prisos 
de apă să aibă unde să se scurgă; canalul 
trebue să fie de olane de pământ, sâu scân
duri de lemn, căci altfel lăsat, s’ar surpa 
și astupa. Gropa trebue făcută mai largă 
la fată și mai îngustă la fund și înolinată 
forte puțin spre canal (un centimetru pe 
metru).

In gropă se aduc și se pun pe pă
mântul gol toți cocenii (strujenii) pe ju
mătate uscațl, după-ce mai întâii! au fost 
tocatl cu mașina, căci întregi nu se înddsă 
bine și remânând locuri gole printre ei, 
se mucigăesc în gropă. După fie-care strat 
de tocătură se jocă bine, și decă gropa este 
mare, se trece de mai multe ori cu o pă- 
reche de boi peste fie-care strat spre, a-se 
îndesa bine.

După fie-care strat de nutreț verde 
se pote pune și un strat de plâvă de grâu 
orz, ovăs seu săoară și acâstă plâvă odată 
cu nutrețul verde se mureză și ea capătă 
un gust acrișor și este fârte plăcută.

Gropa se lasă golă cam de 2b—30 c. 
m. și acest gol se umple — d’asupra —, 
după-ce s’a așternut peste nutreț un strat 
de paie cu pământ, care se jocă bine și pu
ternic ca și pământul din casă. In modul 
acesta vom avâ pentru ârnă ceea-ce se 
chiamă nutreț murat.

Nutrețul murat se pote păstra în pă
mânt 2—3 ani destul de bine și în toți 
anii, fie-care țăran s’ar pute pregăti cu un 
an înainte, nu numai în vederea secetei, 
căreia îi urmeză lipsa de nutreț, dâr și în 
vederea hrănirei indestulătore și plăcute 
vitelor primăvara în timpul arăturilor, când 
mai în totdâuna este lipsă de nutreț.

Se pot folosi în modul acesta: foile 
de la sfecla de zahăr și de nutreț. După- 
ce se culeg sfeclele tâmna de pe câmp, se 
curăță de foi, cari ohiar galbene fiind în
gropate, după cum s’a arătat mai sus, ele 
se vor mura și păstra bine.

Foile de vardă din vărzăriile mari, 
otava cosită tomna, iarba de prin ochiurile 
de livecjl din păduri, care nu s’ar pută 
usca din causa prea multei umbre, frunda 
de gorun, ștejar, gărniță, ulm, teiii, sălcii 
și chiar arini etc., adunate, despărțite de 
crăcile lor și puse la murat, vor da un prea 
oun nutreț.

Ace^ nutreț murat nu trebue dat sin
gur la vite, căci fiind cam acrișor, vor 
mânca cu lăcomie și-și vor pierde sănăta
tea și în deosebi o vacă cu vițel în pân
tece va lăpădâ vițelul, ci totdeuna trebue 
dat în amestec cu paie, coceni (strujenî), 
fân tocat.

Pentru tocatul acestor nutrețuri, sunt 
mașini în tote orașele mari ale țării cari 
se învârtesc cu mâna și cu puterea aburului. 
Cele dintâiî! sunt ieftine și se pot cumpăra 
în tovărășie de 3—4 săteni și în lipsă de 
mijlooe din partea sătenilor se pote cum
păra prin băncile populare. Cele de al doi
lea, al căror cost este cu totul neînsemnat 
pe lângă marile folose ce ar aduce, se pot 
cumpăra în asociațiune de cătră săteni, sâu 
tot prin mijlocirea băncilor populare în 
tâte comunele unde sunt mori de aburi și 
vapore de treerat.

Proprietarii de mori de abur și vapore 
de treerat în împrejurările de față ne place 
să credem, că vor da tot sprijinul sătenilor 
din apropiere, dându-le o mică putere din 
aresiunea de la vapâre, pentru punerea în 
mișcare a mașinilor de tocat nutreț.

Se pâte de odată cu presiunea de la 
un vapor treera sâu măcina și în același 
timp toca nutreț.

Pentru a-se pute mișca bine tooă- 
torea de fân, pae sâu cooenl de la puterea 
vaporului, trebue ca la capătul axei (osieij 
opus roței celei mari (coarba seu volanta) 
ce pune prin transmisiunea curelei batoza 
de treerat, seu pietrile de măcinat în miș
care, să se facă o anumită rotă de lemn 
(al cărei mijloc să fie înfundat) în cireom- 
ferință sâu diametru de 2 și jum., ori mai 
mare decât rota de la tocătâre, corăspun- 
dătore prin curea cu vaporul.

Nu se pote întrebuința aci rota cea 
mare a vaporului cu care se pune în miș
care batoza de treerat, sâu pietrile de mâră, 
de ore-ce având o circumferință prea mare

și Mukden și a tăia astfel legătura 
lui Kuropatkin cu Mukdenul.

Londra, 31 August. După lupta 
de artilerie, a urmat la Liaoyang 
ofensiva infanteriei japonese, care cu 
mare repeziciune a înaintat de-ahin- 
gul rîului Taiciho. Rușii însă au res- 
pins’o. Colanele japonese au fost si
lite să se opresca și să înceteze 
atacul.

Berlin, 31 August. „Berliner Ta- 
geblatt“ primesce din Liaoyang soi
rea. că cu tbtă canonada năprasnică 
a Japonesilor, Rușii și-au păstrat po- 
sisițiunile La frontul de răsărit Ja- 
ponesil n’au mai putut să înainteze 
Corpul al cincelea siberian a sosit 
întreg la Charbin. Avangardele lui 
stau aprbpe de Liaoyang.

Londra, 31 August. După soirile 
telegrafice sosite afli, Japonesii au 
îndreptat 13 atacuri contra posițiu- 
nilor rusescl. Hușii au respins mai 
multe din ele. La frontul de sud 
Rușii au avut pierderi mari.

Londra, 31 August. „Daily Te
legraph “ primesce din Cifu soirea, 
că marele atac al Japonesilor con
tra Port Arthurului, n’a succes. Ja 
ponesii au luptat cu mare fanatism. 
Prin valuri de sânge, ei au căflut 
așa-fliccnd cu piepturile în baione
tele Rușilor. Au căZut în massă. In 
locul celor căcjuțl au înaintat alții, 
călcând pe cadavrele camarazilor 
lor, înse baionetele rusescl i-au spin
tecat cumplit. A fost o învălmășală 
și un măcel grozav. jQiarul „Nov. 
Kraj.“ din Port Arthur spune, că 
printre Japonesii căZuțl se aflau bă
ieți tineri și bătrâni încărunțiți. Ț)ia- 
rul descrie fanatismul cu care Ja
ponesii fac asalf urile desperate. Ei 
se tîrăsc pe pântece ca Indienii pen
tru a ajunge la culmea redutelor, 
unde sunt î-rpinși de șrapnelele pro 
prii, din causa cărora nu mai pot 
Za îndărăt. La 24 August Japonesii 
atacând fortul Paliceng, au fost res
pinși cu pierderi mari.

Mukden, 1 Septemvrie. Japonesii 
au fost respinși alaltăieri pe totă li
nia cu pierderi enorme. Japonesii au 
pierdut și 40 de tunuri. 

Hrana rațională a vitelor.
Sfaturi.

Lipsa de hrană pentru vite pune pe 
săteni Ja îndoială, de a-le ține mai mult în 
iârnă și pentru acâsta mulți dintre ei se 
vor grăbi a-șl vinde vitele mai înainte de 
iârnâ pe un nutreț de nimic. Prin acest 
fapt ogorele pentru sâmânăturl vor ră
mâne nearate și lipsa de hrană atât pen
tru âmenl, cât și pentru vite se va întinde 
și în anii următori.

Guvernul a luat măsuri, de a veni la 
timp în ajutor tuturor celor lipsiți de nu
treț. Pe lângă aceste ajutăre, fie-care ță
ran, care are vite, trebue din timp pe cât 
va pute, să-și strîngă de ale nutrețului, ca 
paie de grâu, săoară, orz, ovăs, pleva tutu
ror acestor paie, fân pe unde se mai gă- 
sesce, lucernă, trifoii! etc., pe cari le vor 
păstra bine sub acoperișuri, spre a nu se 
strica o parte din ele de ploi. Pe pămân
tul gol nu trebue puse aceste nutrețuri, ci 
tot-deuna pe un pod de lemn, spre a nu se 
strica jos.

După cum s’a dat instrucțiuni mai 
înainte de ministerul de interne, porumbul 
(păpușoiul), care pănă acum nu a legat, nu 
mai este nădejde de a lega și va rămâne 
sterp. Tot acest porumb trebue tăiat de 
verde, căci lăsat să se usoe, îșl pierde din 
părțile sale hrănitore și după-ce în polog 
s’a uscat numai de jumătate (veșted), se 
aduce acasă.

Mai înainte de a tăia porumbul, se 
face o gropă în pământ, lungă după cum 
s’ar socoti, că este de ajuns să cuprindă 
toți cocenii (strujenil) de porumb. Gropa 
trebue făcută pe un dâmb (înălțime) pentru 
a-se pută scurge apa, ce ar stagna în ea 
și la una din laturile gropei trebue făcut

nu corespunde celei de la tocătâre, atunci 
tocătorea s’ar învârti prea repede și seu că 
vor sări în bucăți cuț tele ce tae nutrețul 
și se vor întîmpla cașuri triste, ba chiar 
nenorociri între lucrători, sâu că mașina 
de tocat se va ridica în sus prin prea ma
rea putere ce i-se trimite de la vapor.

Curea care să transmită puterea de 
la vapor la mașina de tocat se jpote face 
din mai multe curele de la batoza de tree
rat, legate între ele, sâu se pote face o cu
rea lată de cânepă, în lipsă de curea anu
mită.

Mașina de tocat paie, pentru a nu se 
mișca din locul ei în timpul lucrului, tre
bue pusă pe un pod de trunchi pătrațl, 
grei, de lemn, prindâudu-se picidrele mași- 
nei de aceștia.

(Va urma.)

Societăți pentru vinderea ouelor.
Oul este pentru om un mijloc 

de nutrire Jnu numai fârte gustos, 
der tot-odată și forte nutritor și pe 
lângă aceste cu 6re-care putere tă- 
măduitâre în el, din care causă este 
de neapărată trebuință atât în coli
ba muncitorului, cât și în palatul 
domnitorului.

In timpul din urmă ouăle au 
început a se căuta și a se plăti mai 
bine ca mai înainte. Caușa acestei 
scumpiri sunt „societățile pentru vin
derea ouelor11, de cari s’au înființat 
acum și prin Transilvania. în mai 
multe locuri. Societăți de acestea> 
sunt cu totul 304.

Societățile numite stau în legă
tură cu societatea centrală din Bu
dapesta, âr acesta stă în legătură 
cu firma pentru exportarea ouălor 
din Stuttgart a următorilor lui C. 
Hornier, care la începutul fie-cărei 
săptămâni stab lesce prețul ouălor 
pentru săptămâna ce urmeză.

Societății*' numite aviseză.apoi 
prin câte o corespondență poștală 
pe agenții lor, de cari acum încă se 
află mai în fie-care comună, că cu 
ce preț să strîngă și ei ouăle de pe 
la econome și alțî neguțătoii de 
ouă de pe la sa,te.

Societatea centrală trimite în 
cas de lipsă și câte un membru al’ 
său, ca să arate societăților de nou 
înființate, cum să pacheteze ouă
le, cum să le predea la trenuri, mai. 
departe le dă lădițele de lipsă pentru 
strînsul ouălor, precum și materia
lul de lipsă pentru pachetatul ace
lora, ăr unde societățile au lipsă 
de capital, le mai împrumută și pa
rale.

Societatea centrală mai ține și 
un comisar, care visiteză tăte soci
etățile pe rend. Acela le mai dă a- 
poi și îndrumările de lipsă cu privi
re la strîngerea, împachetarea și tri
miterea ouălor.

In urma ' lucrărei neobosite a 
numitelor societăți, s’au adunat și 
vîndut în decursul celor patru am 
din urmă următărele cantități de 
ouă:

In anul 1901, 783 de lăZi cu. 
1.124.520 de ouă.

Jn anul 1902, 5.902 de lăZi cu 
8.598.680 de ouă.

In anul 1903, 8.834 lăZi cu
12 822.444 de ouă.

In anul 1904 (în cele dintâi pa
tru luni) 3.042 lăZi cu 4.480.480 
de ouă.

Din cantitățile acestea s’au vîn
dut pa piețele nâstre 4.450 de lăflî 
cu 6.408.000 de ouă: în Anglia, 
s’au vîndut 1.306 lăZi cu 1.880, 
640 de ouă, er în alte țări stră
ine 12.876 ‘de lăZi cu 18.541.440' 
de oue.

O ladă de ouă se vinde cu pre
țul mijlociu de 69 corone 89 filer!-

Din cele de mai sus pâte vede 
fie-care econom seu mai bine flis 
economă, la ce perderi mari se ex
pun acelea, car! nu țin nici acum ga-
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lițe într’un numer mai mare, ca să 
potă vinde și ouă mai multe, din 
prețul cărora să-și potă’cumpăra cele 
de lipsă pentru trebuințele casnice. 
Pot vede și fruntașii noștri, ce ve
nituri lasă și ei din mână stre
inilor, decă nu înființeză susnumite- 
le „societăți pentru vmdereațouelor".

I. G.

Insciintare.
3

„Reuniunea femeilor române din Bra- 
șov“ a înființat, după cum se scie un in
ternat, cu scop de a instrui fetițe din clasa 
de mijloc a societății românesc! în mena
jul casei, precum și în diferite lucruri de 
mână, ce cad în sfera unei bune econome.

Reuniunea întreține și subvenționeză 
acest internat cu o sumă considerabilă, 
numai ca se potă primi fetițe cu taxa cât 
se p.dte de scădută.

In acest internat se învață: a) a pre
găti tot felul de mâncări; 6) a spăla și a 
călca tot felul de albituri; c) a croi și a 

t>se cu mașina tot felul de albituri și 
vestminte; d) a cultiva legumi, și e) reguli 
hygienice.

Pentru completarea cunoscințelor câș
tigate în școlă, s’a introdus și o școlă de 
repetiție prevâdută în legile statului pen
tru copile de la 12—15 ani.

In acesta școlă se va propune: 
ă 2 <5.
n

7)

n

n

n

n

71

77

ff
n

primesc fetițe

Limba română în 
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„Internat" x _ __
române, cari vor fi absolvat cel puțin 3 
(trei) clase primare și vor fi împlinit 12 ani.

De ore-ce prin reorganisarea cea nouă 
a instrucțiunei numărul drelor s’a înmulțit 
în mod considerabil, de aceea s’a statorit 
pentru completa întreținere și instrucțiune 
axa de 16 fl. pe lună, plătită anticipativ.

Fetițe orfane și sărace pot fi primite 
gratuit în „Internat14.

Fetițe din Brașov, cari vor voi să 
petrecă numai peste di în „Internat", plă
tesc pentru totă instrucțiunea și pentru 
prând și ojină câte 12 fl. pe lună.

De ore-ce numărul elevelor atât al 
celor cu plată, cât și al bursierelor este 
restrîns, de aceea se învită părinții și tu
torii a se anunța, respective a înainta pe- 
tițiunile înzestrate cu testimoniu de pau
pertate și cu actul de botez la subscrisa 
președintă pănă în 20 August st. v.

Primirea elevelor în „Internat14 se va 
face de. la 25 August st. v. încolo.

La primire are să aducă fie - care 
elevă albiturile si vestmintele necesare, 
precum și așternutul de pat.

In legătură cu acest „Internat14, Reu
niunea în anii trecuți a înființat și un 
„Orfelinat" pentru fetițe orfane și să
race de la 6—12 ani; aceste fetițe pri
mesc întreținerea completă pe spesele 
reuniunei și sunt obligate a cerceta școlele 
române gr. or. din loc.

Petițiunile pentru primire sunt a se 
adresa pănă în 20 August st. v. .

Informațiuni mai de aprăpe se pot 
primi de la președinta reuniunei și de la 
.actuarul acesteia.

Agnes Dușoiu,
președintă

In acest se

Lazar Nastasi, 
prof. gimn. și actuarul 

reuniunei.

&ULTE ȘI DE TOTE.
Originea lui Kuroki.

S’a dis, că Kuroki, neînfrântul, gene
ral japones, e polon de origine. Un nepot 
al generalului Kuroki, oare nepot trăesce 
la Rostow în Rusia, publică în diarul 
„Psiasowski Kraj“ o epistolă, care dove- 
desce originea polonă a lui Kuroki, în cas 
oă^pistola e autentică. Epistola are urmă
torul cuprins: „în anul 1836, după revo- 
luțiunea polonă, fugi din Rusia aristocratul 

.on Kurowskidmpreună ou fratele-său mai 
mic. Fratele mai mic se duse cu nisce ca
zaci la Nowtserkost. Țarul Nicolae Pawlo- 
wicl audi de tinărul Kurowski și-i porunci, 
să-și schimbe numele în Poljkow și să se 
așede la Rostow. unde a primit ca dar o

moșie mare. (Adi se află acolo un deposit 
mare de cărbuni, proprietatea fraților Po- 
ljakow). în decursul timpului află Kurowski- 
Poljakov, că frate-său mai mare trăesce în 
Iaponia și astfel ei începură a coresponda 
unul cu altul. După mortea lui Poljakow 
rămaseră 2 fii Mihaiu (scriitorul acestei 
epistole) și Benedict, cari strînseră și mai 
mult legăturile cu unchiul lor din Iaponia. 
Pănă în diua de adi Kuroki se gândesce 
la nepoții săi și adeseori le trimite daruri 
scumpe, ca pahare prețiose, parasole, stofe, 
etc“. *

O întâmplare hazlie.
pilele trecute s’a petrecut următorea 

scenă hazlie într’un tramvai din Paris:
Când conductorul întră în tramvai,' 

el dări spre marea lui spaimă un câne 
uriaș, ocupând două locuri de pe bancă.

— Vă rog să ieșiți cu câinele, flise 
el omului, care se afla lângă câine.

— Nici că mă gândesc, răspunse a- 
acesta.

— Atunci vă rog, să mă urmați.
— N’am poftă.
— Atunci voi aduce un agent al po

liției.
— Poți aduce și doi și apoi ?
— Apoi vei vede.
— Ei bine vom vede.
Representantul autorității apare și în

carcă cu binele.
— Șoiți, dise el, că nu e permis a 

ua câini în tramvai?
— Soiu.
— Atunol plecați cu câinele!
— Ce vă treoe prin cap?
— Atunci spuneți-mi numele, pronu

mele, profesiunea și domiciliul.
— Bucuros de ce nu, dacă vă intere- 

săză.
— Trebue să încheiu ou D-ta un 

protocol pentru darea d-tale în judecată.
— Glumiți, dar de ce?
— De ce? Pentru oă nu scoți din 

tramvai câinele d-tale.
— Der aoăsta trebuia să mi-o spui 

de la început, răspunse călătorul zimbind; 
câinele nu este al meu !

De fapt câinele aparținea unui Engles, 
care urmărea din apropiere, cu mult interes 
cărta, fără să c}ică vr’un cuvent; else sculă 
și pleca cu câinele.

*
O cură de întinerire.

Într’un oraș din Mexico — așa scriu 
foile mexicane — un șarlatan a adus la 
cunoscința publică, că posede mijloce, 
cu ajutorul cărora ar putea să redee feme
ilor îmbătrânite tinereța. Spre scopul acesta 
învită tdte femeile din oraș și împrejurime 
la o ședință. Deși prețurile de intrare la 
acăstă ședință erau forte mari, totuși s’au 
presentat vre’o 30 de dame în odaia de 
ședințe, care era decorată cu numărOse 
tablouri misteriose și semne cabalistioe. 
Ședința a fost deschisă prin un discurs, 
rostit de șarlatanul mexican, care după 
ce a vorbit damelor despre puterea demo
nică și fericirea tinereței, le-a dat spre 
gustare nișce pilule mici. După acesta șar
latanul s’a adresat ou următorele cuvinte 
damelor presente: „Natura puterei mele 
miraculose pretinde,jca să încep procedura 
mea de întinerire cu cea mai bătrână dintre da
me14. Ardesându-seapoi unei dame, o întrebă; 
„Madam vă rog, de câți ani suntetl?14 — 
Dama întrebată se înroși, apoi recunoscu, 
oă e de 37 ani, veoina ei 36 de ani și așa mai 
departe pănă la ultima, care cu o oreșcare 
mândrie răspunse, oă e de 20 ani. „Damele 
mele14 — fiise urmă șarlatanul — „observ 
spre oea mai mare a mea satisfacțiune, că 
cura mea de întinerire a succes pe deplin. 
Când a-țl întrat în acâstă sală, am dispus 
să vi să taxeze etatea D-vostră, și cifrele 
absolut sigure, cari mi s’au comunicat la 
început, au întreout cu oel puțin 10 ani 
pe aoelea, pe cari mi le-ați numit D-Vostră 
acum! Tote îmi veți conoede, că o femeie 
în etate de 37 ani nu pote fi considerată 
drept „bătrână14 și etatea acesta este cea 
mai mare, dintre acelea, pe oarl mi le-ați 
numit D-vostră. Vă felicit din totă inima la 
tinereța redobândită și mă recomand și 
în viitor în atențiunea D-Vostră.“

ț)ise și dispăru.

Mutarea legătoriei de cărți.
Onoratului public din oraș și de la 

sate se face cunoscut, că cea mai renu
mită legătorie de cărți mai ’nainte W. 
Haydecker, pănă acuma Strada Porții 
Nr. 22, se află din 20 Iulie a. c. în casa: 
Strada Orfanilor Nr. 7 (vis-a-vis de strada 
școlii și de prăvălia lui Seewald).

Comande se primesc și în cele doue 
librării subscrise. Cu stimă Librăria H. 
Zeidner Tîrgul Grâului și Filiala Strada 
Orfanilor Nr. 7. Chec postai Nr. 12,542. 
Telefon Nr. 228.

Vândecaa'ea deplină. a băle
lor secrete. Să nu pregete nimeni în- 
tr’o cestiune atât de gingașe a se presenta 
odată în persdnă, pentru ca cu ajutorul 
instrumentelor speciale aduse din streină- 
tate poți afla punctual locul, causa, răs
pândirea și starea bălei, ori cât de adânc 
ar fi băla înrădăcinată în organism. Pe basa 
acestei esaminări poți cu siguranță afla și 
calea, pe care ajungi la vindecarea răului, 
ceea-ce fie-care o păte face acasă fără de 
a și împiedeca ocupațiunile. Decă cineva 
nu pdte veni în persdnă, atunci să-șî des
crie băla cu dearaănuntul și după-ce va 
fi esaminată, va primi deslușirile de lipsă 
și leacurile trebuincidse pe lângă ținerea 
în cel mai mare secret. In scrisore pune 
marcă de răspuns. După încheerea curei, 
scrisorile se ard său la cerere espresă se 
retrimit.

Un astfel de lecuitor și curățitor e 
institutul special al d rului Paldcz, medic 
de spital (Budapesta VII Kerepesi-iit 10) 
unde cu bunăvoință și consciențiositate 
capătă ori-cine (bărbat seu femee) deslu
șiri asupra vieții secsuale, unde i-se cu
răță sângele bolnav, nervii i-se întăresc, 
trupul întreg se elibereză de bălă și su
fletul de chinuri.

Fără conturbarea ocupațiunilor dil- 
nice Dr. Paldcz vindecă de ani de dile cu 
siguranță, repede și din fundament cu me
todul său propriu de vindecare și cașurile 
cele mai neglijate, bdlele de beșică, de 
țeve, de testicule, de șira spinărei, de nervi, 
urmările onaniei și ale sifilisului, bdla albă, 
bdle de sânge, de piele și tdte bdlele ce 
se țin de organele secsuale femeesci. Pen
tru femei e sală de așteptare și intrare 
separată. Consultațiunile le dă însuși Dr. 
Paldcz de la 10 dre în. a. pănă la 6 dre 
sera (Duminecă pănă la 12 dre la amia<ji).

Adresa Dr. Paldcz, medic de spital, 
Budapesta VII, Kerepesi-ut 10.

Anunțuri de căsătorie.
De la 19—25 August 1904.

1. loan Muntean gr. or. lucră-tor cu Eufrosina 
Furnică gr. or. din Brașov. 2. Aurel Doboș gr. or- 
lucrător cu Maria Danga gr. or. din Brasov. 3’ 
George Sîrbu gr. or. lucrător in Nou cu Maria 
Bucelea gr. or. din Dîrjte.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil Traian H. Pop.

Dr. med. univ.

Franz Stiehler
fost medic la spital.

Specialist pentru bole interne, de copii 
și sexuale.— Dă consultațiunl dela 11 — 1 
dre a. m.— Strada Mihail Weiss Nr.fp

Un candidat de advocat
perfect în styl maghiar și român, 
se primesce momentan pe lângă con- 
dițiuni fărtle favorabile în cancelaria 
advocatului Dr. Mătyăs Lâzăr, Sibiiu, 
strada Urezului Nr. 11. ni80,2-3.

oooooooooo-ooooooooooo

Subscrisa se recomandă Onor, 
public pentru confecționare de 

Ihehi! |l Albitei 
după moda cea mai nouă, cu gust 
și după plac, în și afară de casă.

Cu totă stima
nORA KONIG.

Brașov, Strada Catherinei nr. 23.
COOOOCOOGOO-OOOCOOO ooooo

Nr. 13561—1904.

Publicare de. oferte, 
referitbre la edificarea unui Hotel 

modern în orașul Brasso.
In urma decisului representanței 

orășenești dela 30 Iunie 1904, Nr. 
crt. 193—1904, prin acăsta se adu
ce la cunoscința generală, că orașul 
Brasso este aplicat a vinde:

1) casa orășănăscă Nr. 12, fo
losită de present ca Hotel, sub nu
mirea „Corăna de aur14, dinpreună 
cu casa orășănăscă din dosul aceș
tia, sub Bucium Nr. 3, cu un teren 
de edificat în total 1700 m2;

2) complexul locului de casă nu
mit „Berăria44 carele cuprinde ur- 
mătărele casă: cea din Strada Por
ții Nr. 70/ și cele din Strada Spita
lului Nril 65, 67 și 69 dinpreună cu 
locul public din stradă, carele în con
formitate cu linia de regulare edilă 
se aduce la acest complex, în mă
rime totală de 4200 m2;

3) Locul Cafenelei dela prome
nadă și locul de promenadă aflător 
lâDgă acesta cu o suprafață în to
tal de 3000 m2;

4) și un alt loc 6re-care, orășe
nesc.

T6te aceste locuri se vend cu 
aceea condițiune, ca pe locul de edi
ficat cumpărat să se facă un Ho
tel core 8 p u n fi et or cerințelor 
moderne.

Folosirea apei din apaductul 
orășănesc și a gazului din institutul 
de gaz orășănesc se asigură edifica
torului Hotelului cu prețul ce se vînd 
aceste obiecte celor favorisați.

Amatorii de astfel de antreprin- 
deri se învită deci prin acăsta a- 
șl înainta la protocolul de exhi- 
bite al subsemnatului magistrat oră- 
sănesc ofertele lor în scris, sigi
late, provăfiute cu un timbru ungar 
de o coronă și cu un vadiu de 10 
mii de cor. adecă: fiece mii de co- 
răne, constătător din depuneri la 
„Cassa de economii gen. brașovea- 
nă44, la „Albina14, la „Banca națio
nală societate pe acții44, său în hâr
tii de stat, scrisuri de credit fonciar, 
cel mult până la 15 Novembre 1904, 
la 10 ore a. m, pentru că oferte so
site mai târfiiu sub nici o împreju
rare nu se vor lua în considerare

Așternerea ulterioră a așa nu
mitelor lămuriri, întregiri etc. la ofer
tele deja înaintate, de asemenea nu 
se vor lua în considerare, deci, se 
vor respinge.

In oferte să se descrie esact du
pă mărimea de suprafață și alte sem
ne, obiectul resp. locul de edificat, 
pentru carele oferentul face decla
rație de cumpărare, mai departe să 
se arete cu esactitate prețul de cum
părare oferit atât în cifre cât și în 
litere.

Mai departe oferentul este obli
gat a acluda la ofertul său o des
criere esactă a edificiului, dinpreună 
cu schița de plan, din cari să se în
vedereze numărul camerelor, pentru 
pasageri și alte încăperi ale hotelu
lui, precum și stylul în care va fi 
zidit hotelul.

Vadiul alăturat la ofert, pentru 
asigurarea ținerii obligamintelor lu
ate asupra-și cu referință la edifica
rea hotelului modern, se va restitui 
oferentului, îndată ce hotelul va fi 
edificat și pus în aplicație.

In fine rămâne la voia respec
tivului oferent a arăta în ofertul îna
intat de densul în puncte separate 
ori-ce alte obligăminte, cari densul 
este aplicat a le lua asupra sa, es- 
punerea acelora însă trebue făcută 
într’o formă hotărîtă, carea să eschi- 
dă ori-ce îndoială.

Brass 6, 10 August 1904.
2—3.1469. Magistratul orășenesc.
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Nr. »5—1904, ex. sen. șc. com.

Escriere de concurs.
Pentru completarea deștului de 

învățător la școla comunală din Bor- 
go-Tiha se e3crie concurs cu termi- 
nul până la 29 August !904, pe lân
gă următore'e emolumente împreu
nate cu acel post și anume:

Salar anual de 600 cor , cuartir 
liber în edificiul șcblei constătător 
din 2 chilii, cuină și cămară, corn- 
petințâ de grădină în estensiune de 
400 °D și cuincuenalele prevecjute 
în lege.

Concurenții la acest post de în
vățător au se documenteze, cum că 
poșed în vorbire și scriere limba ro
mână și maghiară, cum că în înțele
sul legii sunt cualificațl și sunt de 
relig. gr.-cat.

Recursele scrise în limba româ
nă și maghiară și adjustate cu estras 
de botez, cu diplomă de cualificațiu- 
ne docențială, cu atestatul despre 
eventualul serviciu de învățător de 
până acuma și atestat despre purta
rea morală din partea primăriei co
munale, au se fie înaintate până la 
terminal de mai sus senatului școlei 
comunale din B.-Tiha.

Suplicele înaintate după termi- 
r.ul pus nu vor fi luate în conside
rare.

De la presidiul senatului școlei 
comunale.

Borgo-Tiha, 10 August 1904.
Iliescu Vasihu,

3- 3 președintele scaunului școlar.

PUBLICATIUNE.
Biseriea Sf. Niculae din Brasov- 

Scheiu dă în arendă pentru mai 
mult! ani 27 jugăre de fânate, 
comasate, din aproprierea fabricei de 
zahar dela Bod.

Arendarea se va face pe cale 
de licitațiune publică verbală, care 
se va ținea Duminecă în 22 August 
st. vechiu (4 Septemvrie n.) 1904, 
la 10 bre a. m, în sala de ședințe 
a comitetului dela Biserica sf. Nico- 
lae din Brasov-Scheiu.>

3-3.1468. Epitropia.

Pentru morburi de stomac!
Celor ce prin rec6l&, înbuibare, mâncări greu de mistuit, ferbințeli, 

prea reci, seu viață neregulată și’au tras un morb de stomac și anume:
Catar de stomac, cârcei, «flureri, mistuire rea, 

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

ieni excelente și / 
și organismul de /

Vinul de buruieni este preparat <in buruieni excelente și 
vindecătâre cu vin bun, tntăresce stomacul și 
mistuire ai omului. Vinul rie buruieni delătură mistuirea rea, și

Vinul de "buruenl (Krăuterweih) a lui Hitath 10
<

miaiuire ai omuiaa. unui ne uuruieni 
> ajută la formarea de sânge sănătos.

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

urmăr*le ca ■ neastimpăr, colică, bătaie de inimă, 
w jubuipaua insomnia, congestions la ficat, splină, hemoroide, se 

delătură întrebuițând vinul de buruenl. Asemenea curăță din stomac materii 
siricăcidse prin eșirea ușoră la scaun.

Slăbiciunea, paliditatea feței, anemia, debilitatea 
provin adeseori din mistuire rea și din disposiție Lolnăvicibsă a ficatului. 
Persdne cari pătimesc de lipsa de spetit, nervositate, durere de cap, insom
nie, tăngeso cu încetul HffF" Vinul de buruenl dă impuls puterii de viață, 
Kv' Vinul de buruieni excită apetitul, ajută mistuirea și hrănesce, mișcă 
prefacerea substanțelor, alină nervii excitat! și produce vioiciune de viață.

Mulțime de scrisori de mulțumire confirmă acestea.
Vin de buruieni se capete în sticle â 3 cer. și 4 cor. 

în farmaciile din : Brașov, Săcele, Cristian, Reșnov, Codlea, ȚiDțarI, Helchiu, Bod, 
Feldidra, Ilyefalv», Uzon, Magyaros Nagypatak, Papolcz, Zâgon, Kovâszna, Beresnyo, 
Sepsi-Szt.-Gyorgy, Bolon, Nagyajta, Baroth, Miklosvâr, IN.-Baczon Zsombor, Darocz, 
Houiorod, Kdhalom, Ugra, Kacza, Zsiberk, Lemnek, Bârânykut, Boldogvâros, Boholcz, 
Szâsztyukos, Bethlen, Sârkâny, Almâsmezd, Zernest, Tdrcsvâr, Vajdarecse, Voila, N.- 
Sink, Aiud, Panticeu. Kezdivasârbely, Erzsebetvâros, Segesvâr, Nagyszeben și în tdte 
farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal și din țările străine. — Farmaciile din 
Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert, Victor Roth, Eugen Neustădter la „iDgerul păzitor1', 
Ferdinand Jekelius la „Speranța". — Trimite 3 său mai multe sticle ou prețurile originale 

în ori și ce localitate din Austro Ungaria.
— - Se se feresc& de imitație. —-

cereți anume Vin de buruieni a lui Hubert Ullrich.

este

Cea mai bună și eftină carte de limba maghiară, 
pentru școlele poporale române,

a apărut editura lui H„ ZEI0NER în Brașov: 
nu tradusă din nemțesce, ci în Original, a 4 a ediție, care 

răspândită în 80.000 esemplare:
Abecedar și întâia carte pentru deprinderea limbei ma

ghiare în școlele poporale. Pe basa planului minis
terial de învățământ, de Franc'Sc Koos, inspector scol, 
în peDS. și consilier regesc și Vasile Goldiș, prof. gimn. 
în pens, și secretar consis. 72 pag. Prețul legat, cor. —.40. 

același autor:De
A doua carte pentru deprinderea limbei maghiare, ediț. II.

112 pag. Prețul legat.............................................cor. —.50
{Carte aprobată de înaltul ministeriu reg. ung. de culte și instrucțiune pu

blică, prin ord. Nr. 2,285-894.)
,La cerere se trimite catalogul cărților în editură

Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 4600, 
spirt de vin 100.0, Glicerin 1000, Vin roșu 240 0, sirop de fragi 1500, sirop de cireșe 
320 0, fincen, anason, rădăcina Helen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini 
calmusa a. 10 0. Aceste părți constitutive s6 se amestece.

Se primesc
întreținere (cost) și îngrijire la

Rosa Kloos,
1—3.1481. Brașov, Strada Prundului nr. 37.

Copii în cost 

se primesc ieftin 
în Strada Nouă nr. 18? parter.

1-3 1483.

Carne ieftină!
Firma Leonhardt & Căpățină, 

Strada Hirsclier (sub Podul Bătușilor) 
face cunoscut Onor, public, că cu 
începerea dela I Septemrrie st. n. va 
Vinde I kîîgr. carne de vită 

aw- cu 44 cb*. -w
Causa este ieftinirea vitelor.

Cu stimă
!2 Leonhardt & Căpățină.

gratis și franco. 0

Fondat în 1891. Fondat în 1891.

Ijucrul bun și solid nn are iipsă de reclam! 
hlmul Atelier Mrfp Unifeme. 

] I). PLÂTOȘ.
Prima și coa mai renumită firmă din Transilvănia 
...... ■•= în ramul uniformei. =====

Lifereză pentru Voluntari de un an completa uniformă 
necesară CU Cor. 110—300 cor. sub garanție, strict după 

regulamentul prescris militarilor și totuși elegant.
D. PLATOȘ. 

SBrașov, Strada Mihail Weiss nr. 3. 
(Casele proprii).

2—3

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mat 
îndelungat seu lunare.

' Gazeta Transilvaniei “ 
cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la zaraful Dumitru Pop și la

Eremsas Nepoții. '“W

AVIS membrilor societății nostre!
Avem onbrea a face cunoscut acelor Onorați membrii ai 

„Primului institut de asigurare de serviciu militar 4, 
asociație ce desfășură o activitate biuecuventată. sub înalta pro 
tecție a Alteței Sale c. și r. Archidu ce 1 e Iosif, și acelora cari 
din causa de absență, seu alte împrejurări, nu au primit pu
blicațiile ce li-sau trimis, că cu începerea dela 1 August 
anulcurent chitanțele de premii scadente se vor lua în 
primire de nou înființata „Reprezentanță eercualău de aici.

Ne luăm voia a atrage atențiunea părinților, cari duc grije 
de viitorul copiilor, precum și a tutorilor de orfani asupra în- 
tențiunilor binefâcetore a institutului nostru, care și aci nume 
ră o mulțime de membrii fără deosebire de naționalitate și rang, 
că cancelaria nostră, care se află în casele Or. Tartler, 
Strada Porții nr. 35, dă tote informațiile ce se vor cere atât ver
bal, cât și în scris, despre tbte întrebările în privința institu
tului, fără nici o plată, și la cerere trimite și pe plenipotenția
ri cancelariei la fața locului, fără plată.

Orele de cancelarie dela ora 8—12 a. m. și dela 3—6 p. m. 
Dumineca și în dile de serbătore dela 10—12 ore a. m. 

Representanța cercuală. generală.
ga^sasssaBasBBsasaiBsssașg

3-3.1472.

Cementde (
forte resistente contra intemperiilor. Material ușor de acoperit și de durabilitate nețermurită. 

©^petă cn preț forte ieftin ia Fabrioa POIRTiLAKD-CEiWE^T fe Brașov.


