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Ca la noi la nimenea.
Brașov, 28 Iunie v. 1895

Am vorbit erl de stăruințele 
Boemilor pentru egala îndreptățire 
națională. Aceste stăruințe ale lor 
culminâză în lupta pentru limba și 
cultura națională și va fi de interes, 
credem, a trage o mică paralelă în
tre gravaminele Cehilor și gravami- 
nele nbstre, ale Românilor de sub 
stăpânirea ungurâscă, pe terenul cul
tural.

Voim se ne servim pentru sco
pul acesta, de unele enunciațiunî in
teresante, ce le-a făcut în ședința 
de Sâmbătă a camerei austriaco un 
membru al clubului Cehilor tineri, 
deputatul Adamek, a căruia cuvân
tare a fost primită de toți conațio
nalii sei, fără deosebire, cu mare 
mulțămire.

Numitul deputat a criticat or
donanțele școlare ale actualului gu- 
vemor al Boemiei, conte Thun, și 
în genere mesurile stângace și ile
galitățile, ce s’au severșit de cătră 
guvernele vienese în paguba desvol- 
tării culturale a poporului boem.

Ca un «ravamen de frunte vor
bitorul a relevat faptul, că statul nu 
îngrijesc© de ajuns pentru susține
rea școlelor poporale cehice, că po
porul contribue peste P/2 milion 
de florini pe an pentru susținerea 
de șcble private cehice.

Cu alte cuvinte partea cea mai 
mare din șcblele poporale cehice 
sunt susținute de stat și numai o 
parte se susține prin contribuiri.

Care este înse la noi în Tran
silvania și Ungaria raportul în pri
vința acâsta ?

Nici o singură scolă poporală 
română nu e susținută din visteria 
statului, ci tote fără deosebire sunt 
avisate numai și numai la contribui- 
rile poporului, în afară de contribu- 
țiunile, ce acesta le plătesce statului, 
din cari se susțin și se ajutoră nu
mai școlele ungurescl.

Un diplomat engles, care îna
inte cu vre-o trei ani a călătorit pe 
aici, ca se se informeze asupra stă
rilor nâstre. s’a minunat și s’a în
crucișat, când l’am asigurat, că po
porul român plătesce o îndoită dare 
pentru școle, una pentru școlele un
guresc! și alta pentru șcâlele sale 
proprie.

Așa ceva totuși nu se întâmplă 
în Boemia. Acolo se plânge poporul, 
că statul face prea puțin, aici înse 
se plânge, că nu face absolut nimic 
pentru cultura lui națională.

Și încă lucru n’ar fi așa de tra
gic, decă am scăpa cu atâta. Der la 
noi ocârmuirea nu numai, că nu con
tribue nici un ban pentru învăță
mântul nostru, ci face tot ce-i stă 
în putință spre a-i pune piedeci și 
a’l sugruma, ca pe ruinele lui să se 
pbtă înălța și să pătă înflori numai 
limba și cultura maghiară.

Cele ce le constatăm aici sunt 
lucruri vechi și cunoscute la noi, der 
ca să ne facem o ideă și mai clară 
despre miseria stărei nostre cultu
rale, e bine, ca din când în când 
se privim în jurul nostru și se o 
asemănăm cu starea altor popore 
din monarchiă, cari asemenea au se 
îndure persecuțiuni naționale.

Cehii au universitatea lor pa
ralelă în Praga, au o mulțime de 
școle secundare cehice, cari se sus
țin din visteria statului și în pri
vința acestora nu se pot jălui, de
cât că în Silesia e numai o singură 
scOlă secundară cehică, care înse se 
susține din contribuiri private și că 
la cele 400,000 florini, ce s’au chel
tuit în total pe acesta școlă, sta
tul n’a contribuit încă nimic pănă 
acuma.

Ce ar cțice însă Cehii, când sta
tul nu numai n’ar da nimic pentru 
școlele lor secundare, fiă în Silesia, fiă 
în Boemia, der i-ar fi împiedecat ca 
cu cele patru sute de mii adunate 
de privați să-și potă ridica o scolă 
în Silesia, unde au lipsă de ea, cum 
a făcut guvernul unguresc în afa
cerea înființării de gimnasii române 
la Caransebeș și la Arad?

Și totuși, cu tătă deosebirea 
cea mare, ce esistă între raporturile 
dela noi și din Boemia, Cehii au 
cuvânt a se plânge, că pe terenul 
culturei poporul lor este în multe 
privințe brutalisat și violentat de 
ocârmuire, că acâsta se încercă a 
folosi chiar șcălele lor ca mijloc de 
desnaționalisare, că spiritul poliție
nesc a pătruns în administrația șco
lară, că pe învățătorii cehi vdiesc 
se-i bage în jugul puterii, că se 
trage la îndoielă lealitatea probată 
a poporului etc. etc.

Ce sunt tote aceste neajunsuri 
și rele pe lângă starea, ce s’a creat, 
aici în statul ungar, învățământului 
și culturei nâstre naționale?

Unul din postulatele de frunte 
ale Cehilor este se li-se înființeze o 

a doua universitate cehă în Mo 
ravia.

Nouă, Românilor, nu numai că 
nu ni-s’a înființat pănă a^i nici mă
car o catedră paralelă la vre-o uni
versitate, dâr vor se ne nimicescă 
acum și cele patru și jumătate șcâle 
secundare, cu limba de propunere 
româna, cari nu s’au înecat încă în 
potopul maghiarisării.

Cele ce s’a petrecut la încheierea 
anului școlar în Blașiu și la Năseud, 
ne dau o icână despre nisuințele sis
tematice ale ocârmuirei de-a desna- 
ționalisa tinerimea nostră școlară și- 
canându-o și maltratându-o pentru 
sentimentele ei naționale.

Mai mult înse. Nu mai sunt su- 
feriți tinerii noștri cu sentimente 
curat naționale nici la institutele 
maghiare, și cașul cel mai recent 
din Arad ne arată în ce mod re
voltător sunt prigoniți și acești ti
neri de pătura șovinistă maghiară 
suprapusă.

Din tâte resultă că avem drept 
a dice: ca la noi la nimenea. Nu pu
tem înse se nu adaugem, că, după 
a nâstră convingere, ast-fel de stări 
ticăluse și miserabile n’ar fi fost cu 
putință, fără ca și noi se purtăm 
vină, multă vină, că am lăsat ca lu
crurile s’ajungă așa departe.

Dela Asociațiunea Transilvana.
^Raport spe-ial al „Gaz. Trans.“)

Sibiiu, 9 Iulie 1895.
Comitetul Asociațiunei a ținut Joi la 

4 1. o. o ședință lunară ordinară, la care a 
presidat D l I. M. MbZdouan, prim-presi- 
dentul Asociațiunei.

Despre decursul acestei ședințe viu 
să vă dau următorul raport:

Despărț&nintele. Dintre raporturile so
site cu acâstă ocasiune dela despărțămin- 
tele Asociațiunei, amintesc la locul prim 
soirile îmbucurătore, ce le-a primit comi
tetul din Seliște.

De când d-1 protopretor Dr. Liviu 
de Lemenyi stă în fruntea acestui despăr
țământ, oare în urma neprioeperei seu lip-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Alcohol ism ul.
Epoca nostră luminată, cu naturalis

mul și positivismul ei esagerat pănă la ri- 
dicul, propovăduesce „dogma“, că omul îșl 
are origina dela moimă; naturaliștii-ateiștl 
moderni însă au lăsat o mare lacună în 
sistemul omeneso, când, âc’așa, numai din 
zel rău înțeles și mai rău aplicat, au iden
tificat pe om cu bestia, său animalul.

Să ne spună acești esoentrici ai natu
ralismului, unde este acel pavian, oare cu- 
nosce însămnătatea vâcului? Care cimpanz 
scie ceva cif upre spirtuose ? Unde se află 
acea gorilla său gibbon, care se gândesce 
la alcoholism? Căci animalul, bestia pro
priu disă, se deosebesoe de om, de așa nu
mita ființă „homo sapiens“, prin faptul, 
că în alegerea hranei potrivite urmeză in
stinctului. Omul din potrivă; el din timpu
rile cele mai vechi caută chiar și acei ar- 
ticoii de consum, oari nu cuprind nici o 
materiă nutritivă, ci numai irită nervii, îl 

pun în stare veselă, ori îl agită grozav, ba 
îl amețesc pănă la nesimțire.'

Așa-dără alcoholismul, său mai bine 
cjis tendința de-a se îndopa omul cu beu- 
turi spirtuose pănă la cel mai teribil grad 
al esoesului, — este nota caracteristică, 
ce desparte pe om de moimă, său de 
animal.

Virchov, cunoscutul aderent al învă
țăturilor lui Darwin, cjne, eă DU numai așa 
numitele „popore de cultură“, ci și națiu
nile oele mai vechi aveau mijloce caracte
ristice pentru escitarea gustului și plă
cerii.

Acesta ar fi așa dâră „legea funda
mentai a rassei omenesc!, care dăcă nu 
s’ar fi dedat la alcoholism, noi și adi am 
trăi în păduri și pe arbori, ca moime cu 
patru piciore. Cel puțin așa s’ar pută de
duce din „teoria “ lui Virchov.

Dintre locuitorii pământului două mi- 
lione îșl gătesc băutură iritătăre din foi de 
cafea (plantă). Thea de Paraguay o beau 
mai mult de dece milione omeni, și tot 
ațâți cea de coca. Nobila Cicoria este con

sumată de mai mult de patru-deci miliăne 
ămeni; cacao, în diverse forme, e folosită 
de peste cincizeci milione, er cafeaua pră
jită și serv:tă în căsce o sorb cu olimpică 
plăcere și fericire sute și sute de milione 
de omeni. Trei sute miliăne omeni mănâncă 
și fumâză hasis; patru sute milione înghit 
opium; cinci sute milione dau năvală pe 
gât cu thea de China și tăte pop orele cu
noscute se închină plăcerei de-a fuma.

Chiar și cele mai sălbatece seminții 
omenescl nu se mulțămesc cu apa curată. 
Intre beuturile zaharose și alcoholice cel 
dintâiu loc îl ocupă mustul din viță de 
viie; poporele asiatioe îșl pregătesc beuturi 
spirtuose din asclepius acida, seu din sacro- 
stemino viminalis. Sub zona tropică se pre- 
gătesce vin de palmi, și Negrii din Africa 
sciu să facă nenumărate beuturi spirtuose 
neounoscute de Europeni. In India se face 
plăcutul araco din orez și din areca catecha; 
în America se pregătesoe rom din trăstie 
de zahăr. In Europa se pregătesc o mul
țime de beuturi spirtuose din cereale, fructe 
și napi de zahăr. Mongolii fac Itumis de 
diferite grade din lapte; vechii Celțl, Slavi 

și Germani alcoholisau mierea de stupi; 
Englesii, Scandinavii, Cehii și alte popăre 
fabrică berea. Mare prieten al vinului este 
și Românul și Ungurul. Pe insulele mărei 
sudice se estrage din piper picanta beutură 
Cava; Indusii din Amerioa sudioă pregă
tesc din porumb fărte spirtuosa chicha, ăr 
Chinezii și Japonezii încă nu stau îndărăt 
ou șahi a lor.

Se dice, că în lupta pentru esistență, 
omul are nevoiă de beutură spirtuosă, căci 
acâsta îl întăresoe fisicesoe de-oparte, de 
altă parte ea înveselesce fără îndoială su
fletul și, ca și apa Lehtei, înghite năcazu
rile omului.

Fdrte bine ! Dâr ce vor dice totuși 
marii învățațl ai vâcului, când dându-șl pu
țină 08tenălă să esamineze, vor afla, că adi 
alcoholismul bântue în tote păterile socie
tății omenescl, de sus dela palat pănă jos 
la oolibă, în cel mai înfiorător mod?

„Obiceiul devine a doua naturău. 
Acesta o dovedesce mai bine alcoholismul 
ale cărui urmări le cunosce și cel din ur
mă muritor.
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sei de bunăvoință a antecesorului său ani 
de-a rândul nu a dat nici un semn de 
viâță, marea și frumosa comună Seliște a 
îmbrățișat causa Asociatiunei cu un zel es- 
tra ordinar, care ne lasă să sperăm, oă în 
scurt timp .acest despărțământ va fi unul 
dintre oele mai de frunte în totă Transil
vania.

Adunarea generală din ăst-an s’a ți
nut la 9 Iunie st. n., luându-se mai multe 
conduse importante, între altele referitor 
la înființarea de agenturi oomunale, la îm
preunarea ședințelor comitetului ou prele
geri practioe eto.

Proxima adunare generală 'se va ține 
în Gura Rîului, pentru care ocasiune s’au 
designat pentru disertațiunl temele: „des
pre relele, ce le aduce cu sine lățirea lue
sului la poporul nostru, și despre îmbrăți
șarea meseriilor11.

S’a făout apoi înscrierea de membri 
noi și s’au încassat în total fi. 384.

Comitetul cu multă plăcere a luat 
act de acest raport și a dat espresiune 
reounosoinței sale și în protocolul șe
dinței.

Despărț. Dicio-St.-Mărtin raportâză 
despre adunarea generală, ținută la 22 Ia
nuarie a. c., la care s’a reconstituit comi
tetul pe un nou period de 3 ani ou D. 
Vas. Zehan, oa director, și despre ședința 
comitetului din 9 Iuniu a. o. Totodată 
transpune suma de fl. 47 ca taxe de mem
bri și contribuirl la fondul „G. Barițiu“. 

Desp. Cohalm transpune protocolul 
ședinței oomitetului său din 2 Iunie a. c., 
dimpreună cu budgetul anului 1895, care 
se aprobă.

Școla de fete. D. Zaharia Boiu, secre
tar I și delegatul comitetului, raporteză 
despre deoursul esamenelor anuale, ținute 
de astădată sub presidiul inspectorului reg. 
de șcdle, și arată, că resultatul acestor esa- 
mene a fost îndestulitor.

Direcțiunea școlei transpune programa 
școlei pe anul 1894/5 și protocolul confe
rinței oorpului didactic, oare propune mai 
multe adaptări ale șalelor de învățământ și 
ale localităților internatului.

Pentru studiarea acestor propuneri și 
consultarea architectului se esmite o co- 
misiune de 3, care va ave să raporteze ur
gent într’o ședință estraordinară, ce se va 
conchiăma încă în deoursul lunei ourente.

D-ra Alexandrina Cunțan, profesâră 
de musică, presintă diploma sa dela conser
vatorul din Lipsea, care fiind ținută în ter
mini forte măgulitori, s’a luat spre scire 
cu deosebită plăcere.

Elevei Ana Janteâ din Boița i-se iartă 
didactrul pe semestrul I. al anului trecut.

Biblioteca. Bibliotecarul presintă cata
logul biblioteoei, tipărit de nou în esten- 
siune de 12 cole.

Contul tipografiei pro fl. 201.75 se 
asemneză spre solvire și se dispune distri
buirea catalogului la mai multe corpora- 
țiunl, diare etc.

Modificarea statutelor. Magistratul ora

Pavianii, cimpanzii, gorillii, gibbonii 
și orangutanii se deosebeso der totuși de 
ființele cu minte și graiu, ca oerul de pă
mânt, fiind-că n’au specialități de alco- 
holurl.

Nu mai încape îndoiala, că consecen- 
țele alcoholismului sunt înfiorătore. Abstra- 
gend dela împrejurarea, că din causa lui 
se stîrpesc seminții întregi de omeni, ca 
d. e. Indusii din America nordică, — mi
nistrul de esterne al Statelor-Unite, Mr. 
Everett, a calculat, că dela 1860—1870, al- 
coholismul a causat cheltuell indirecte de 
600,000 și direote de 3 miliarde dolari; a 
ucis 300,000 yanke, 100,000 omeni au ajuns 
în ospiții pentru miserl, 150,000 în închi
sori, 20,000 femei au rămas văduve, 2000 
au devenit sinucigași și 1,000,000 copii or
fani ; incendiile și alte nefericiri causate 
prin alcoholism au prioinuit pagube de 
10,000,000 dolari.

Niol un stat de orangutanl n’ar pute 
arăta astfel de resultate, niol societatea pa- 
vianilor nu s’ar pută lăuda cu astfel de 
aparițiunl ale culturei moderne. 

șului Sibiiu, luând la cunosoință, că adu
narea generală oompetentă de a modifica 
statutele Asooiațiunei se va ți e la finea 
lui August și că prin urmare modifioările 
cerute de guvern nu se pot faoe în termi- 
nul prescris de 2 luni, a prolungit acest 
termin pănă la 10 Septemyre a. o.

Curenții. In fine s’a luat spre scire 
mulțămita bibliotecei din Galați, pentru pu- 
blicațiunile trimise; s’a deolarat vaoant aju
torul de fl. 25, ce l’a avut învățăcelul me
seriaș G. Marca din Brașov ; s’a asemnat 
contul tipografiei archidiec. pentru tipărirea 
„Transilvaniei și s’a decis a participa la 
subscrierea de acțiuni â 200 fl. ale institu
tului „Albina“.

Terorismul în scolă.
Șovinismul maghiar, dând mâna acum 

și ou cel mai neomenos terorism, seceră în 
tote părțile țării victime române nevino
vate nu numai în viața publică, ci și în 
sedlă. Etă ce se vestesce de pildă din 
faimosul oraș Arad:

Un călător, care a trecut prin Arad, 
scrie, că înainte de a pleca cătră oasă a 
înțeles, că toți studenți români, dela soolele 
civile ungurescl din Arad au primit note 
rele (secunde) din câte 5— 6 studii. Chiar și 
cei mai eminențl studenți români, cari în 
periodul al doilea, la Pacsi, aveau calcul 
de „eminențiău din 5—6 studii, acum la 
finea anului li-s’au dat din aoeleașl studii 
tot atâtea secunde. Bieții studenți erau 
desperați, au protestat la director, dâr în- 
zadar.

Asemenea s’a întâmplat și cu studenții 
români dela gimnasiu, și mai ales cu cei 
din clasa a doua. Ei au fost trântiți aprope 
din tâte obiectele cu grămada. In drepta lor 
mâhnire, ei și-au luat un advooat, ca să 
protesteze la ministrul.

S’a petrecut și un episod unic în 
feliul seu. Un student român din clasa 3 
civilă a fc-st întrebat de profesor : „Hogy 
ârez maga ?u (Cum simțescl ?) Studentul a 
răspuns: „românul!u (românesce), fiind-că 
„român vagyok'1 (sunt Român). Profesorul 
turbând de mânie și infuriându-se, ca un 
sălbatec, l’a amenințat și l’a mânat în „Va- 
lahia“, dicând: „Olyan nem lâtezik itt Ma- 
gyaroszâgon; ha român akarsz lenni, pusz- 
tulj Olâhorszâgba, itt csak magyarok letez- 
nek âs letezhetnek*. (Așa ceva nu esistă aici 
în Ungaria; dâoă vrâi să,fi Român, cară-te 
în Valahia ; aici numai Maghiari esistă și 
pot esistă).

„Dreptatea11 din Timișora spune, că 
s’a informat asupra stării lucrurilor și a 
aflat, că este adevărat oeea ce i-a scris 
numitul călător. Dintre 31 elevi români ai 
sodlei civile, 21 au fost puși în secundă.

încurcăturile din Macedonia.
O telegramă din Sofia anunță, că afară 

de Francia, tâte puterile europene au atras 
atențiunea guvernului bulgar la pericolele, 
ce ar pute să urmeze din împrejurarea,

Alcoholismul s’a înrădăcinat adânc la 
tâte poporele. Nici legile draconice, ale 
evului vechiă, nici tendințele mai umani
tare ale epocei moderne, nici sooietățile, 
birurile său pedepsele, ori ostenelele medi
cilor, nu sunt în stare a îndupleca omeni- 
mea, să o rupă cu aleoholismul.

Dâcă omul s’ar deriva dela moimă, 
ar ținâ măsura; n’ar fi crescut din moimă 
cu patru piciore om, deoă n’ar fi căcjut în 
brațele alooholismului.

Tâte înoeroările contra stirpirei aces
tui blăstăm etern pe omenime, se par a fi 
zadarnioe; n’ajută nimio, nimic. Oranguta- 
nul învață și el a bă un pahar de lichid 
spirtuos, der păn’ la alcoholism totuși n’o 
pâte duce. Dintre 100 țărani din Galiția 
însă, 99 sunt alcoholicl întrupați.

Și totuși alcoholismul are doi antidoțî 
puternici: cel dintâiu este morala, al doilea 
păzitorii acesteia: femeilejbune și înțelepte, 
oarl influințâză asupra bărbaților mai bine, 
deoât legile și societățile de temperare.

H. 

decă Porta ar pute dovedi, că guvernul din 
Sofia sprijinesce nemulțămirile din Mace
donia. In cașul acesta tote urmările ar tre
bui să le porte Bulgaria.

Guvernul bulgar a răspuns, și din răs
punsul aoesta apare, că el n’a luat parte 
la mișcări și vre să stea departe de ast-fel 
de întreprinderi aventuriose.

In feliul acesta a declarat și metro- 
politul Clement, conducătorul deputăției bul
gare la Petersburg, într’o convorbire, oe a 
avut’o cu un redactor al foiei „Novoje 
Vremja". Metropolitul Clement să fi cjis, 
că nu trebue să se d6a mare însămnătate 
mișcărilor din Macedonia. Guvernul bulgar 
nu s’a făcut vinovat de nici o aeusă.

De asemenea și foia maced onenă 
„Pravo“ dice, că este o minciună soirea 
răspândită despre spriginul, ce l’ar fi dat, 
ori l’ar da guvernul bulgar Macedoniei. 
Dimpotrivă, Macedonenii au cause de a-se 
plânge contra multor nedreptăți și nea
junsuri, ce li-le oreeză guvernul bulgar.

Macedonenii n’au cerut spriginul 
acestui guvern. Esperiențele mai recente 
dovedesc, că participarea Bulgariei în afa
cerile macedonene tot-dâuna a fost con
dusă de interese speciale, cari une-orl au 
fest păgubitore pentru naționalitățile din 
Macedonia. Tot ce pretind Macedonenii dela 
guvernul din Sofia este, ca acesta să nu 
împiedece pe sclav de-a voi să moră pen
tru libertate.

Soirea din Belgrad, că Bulgarii ar fi 
atacat oficiul vamal din Losnița, se reduce 
la următorul incident; Un individ cu nu
mele Iankovicl, care făcea contrabandă în
tre Bulgaria și Serbia, a fost prins in fla
granti pe teritor bulgar, în diua de 4 1. c. 
Făptuitorul a fost escortat in Trin și nu 
i-s’a dat libertatea numai pe lângă o cau
țiune de 5000 franci.

— 28 Iunie.
Din diecesa OrăfJii-marL Joi la 4 Iulie 

n. s’a ținut concursul pentru primirea alum- 
nilor în teologiă, în seminarul de băețl din 
Oradea-mare și în internatul Pavelian din 
Beiuș. S’au primit în teologiă 12 tineri, 
dintre cari 1 va merge la Budapesta, 2 la 
Strigoniu, 5 Ia Oradea-mare, 2 la Sătmar 
și 2 la Ungvar. In seminariul de băețl din 
Oradea-mare s’au primit gratuit și cu ju
mătate de plată 44. In internatul Pavelian 
din Beiuș s’au primit gratuit 18, cu jumă
tate de plată 16 băețl. Din incidentul 
acesta In. Pr. S. Sa episoopul Mihail Pavel 
a dăruit și de astă-dată 6000 fl. pentru 
ajutorarea a 60 de preoți diecesanl, cari 
au dotațiuni mai slabe.

—o—
Condeiu plătit contra Românilor. Mer

cenarul ordei șovinismului maghiar, sim- 
briașul guvernului unguresc la Paris, rătă
citul Raoul Chelard, publică în foia fran- 
cesă „Rappelu, vândută Maghiarilor, un ar
ticol contra Românilor. C’o sfruntată neru
șinare, acest troubadur rătăcit prin cloacele 
Parisului dioe, oă nemul românesc e cel 
mai „închipuit11 dintre nemuri, și numai așa, 
de „îmbuibat11, ce este, cere drepturi pe 
socotela Maghiarilor. Der nu i-se vor da, 
căci străinătatea (adecă el, Raoul Chelard) 
începe să cunoscă rolul, ce se jocă cu ea 
contra „nobilei națiuni11 maghiare. — Foile 
ungurescl reproduc cu drag ceea ce scrie 
acest om certat cu dreptatea și adevărul, și 
în naivitatea lor cred, că prin ast-fel de 
procedeurl lumea nepărtinitore va pute fi 
sedusă a crede scriselor condeiului plătit 
de cei. din Pesta.

-o —
Cine a inventat tiparul? Păn’ aouma 

se credea, că inventatorul tiparului a fost 
Guttenberg ; numai Italienii reclamau acesta 
invențiune în favorul conaționalului lor 
Pamfilio Castaldi. Acum primim o notiță 
scosă din „Foia Diecesană11 dela Caranse
beș, care susține, că d-1 architeot Adrian 
Diacon a găsit în ruinele fostei colonii ro
mane Bersovia, lângă Bocșa, nu departe de 
Timișora, nisce probe necontestabile, că Ro
manii, și în deosebi cei din legiunea IV 
Flavia Felix, deja în secolul al II-lea după 

Christos au cunoscut tipariul eu iitere mu- 
tabile și că în castrul stativ din Bersovia 
s’au și servit de el. Acestă descoperire epo
cală, spune notița, a fost esaminată de doi 
membri ai Aoademiei Române, cari au apro- 
bat’o; nu se indică însă și numele ace
lor academicianl.

—o—
Oficerii în reservă și uniforma. Ofi- 

cerii în reservă din armata comună se îm- 
brăcau adese-ori în uniformă, mai ales în 
escursiunl și călătorii, pentru cari obțineau 
prețuri scăcjute de călătoria. S’a întâmplat 
chiar, că unii oficerl în reservă purtau uni
forma neîntrerupt. Comanda de corp a dat 
acum un ordin, prin care ofioerilor în re
servă li-se opresce striot de a purta uni
formă în vieța privată. Uniforma se pâte 
purta numai la anumite ocasiunl, precum 
când e vre-o serbare pentra casa domnitore, 
când sunt chiămațl la raport, ori oând cer- 
ceteză casina oficerilor. Oficerii în activi
tate sunt avisațl controla executarea ordi
nului.

— o —
Scolă românâscă îu Timișora. Ro

mânii gr. or. din Fabricul Timișorei — <jiee 
„Dreptatea11 — au întreprins o colectă pen
tru înființarea unei soole, care va costa 
peste 6000 florini. Cel dintâiu subsoriitor 
este d-1 advocat Emanuil Ungureanu, care 
a dăruit frumosa sumă de 500 fl.

—o—
Episcopul latin Zardetti din Bucu- 

rescl, după cum se telegrafieză de aoolo, 
și-a dat dimisia, și Papa i-a primit’o. In 
locul lui este numit administrator monseg- 
niorul Jaquet, episcop latin în Iași.

— o —
Mare catastrofa. Din BucurescI i-se 

telegrafiâză lui „Egyetârtâs11, că în locali
tatea Olănescl s’a întâmplat Sâmbătă săra 
o mare ruptură de nor, în urma căreia s’a 
prăpădit aprâpe întreg cătunul. Multe vieți 
omenescl au căcjut victimă. Pănă alaltă
ieri 8 cadavre au fost scâse din șanțuri, 
între cari un învățător și cinci copii ai lui, 
cari au fost aflațl 20 kilometri departe uuii 
de alții.

—o—
Săpături noue la Adani-Klissi. Fă- 

cendu-se nouă săpături la Adam-Klissi, s’a 
găsit, la o adâncime de doi metri, un ca
pac de mormânt, compus din patru părți, 
de petră șlefuită. Pâtra s’a păstrat bine și 
e sculpta: ă în mod artistic cu diferite flori. 
Pe o parte a capacului se cetesce, în li
tere gravate, următorea insoripție în lati- 
nesce: „Peilor nemuritori, Luciu Emiliu 
Verus din legiunea XIII gernina, a trăit 
9 ani și 8 luni cu Elia Marchina, nevasta 
sa. Modestus Emilius Verus, în timpul pro
consulului Emilius Verus, fiului din partea 
tatălui. A bine meritat dela tatăl!11 Capa
cul acesta de mormânt dateză prin urmare 
de pe timpul lui Vespasian, în secolul al 
3-lea după Christos.

— o—
Conferența episcopilor catolici, după 

cum se anunță, nu se va ține înainte de 10 
August a. o. Termicul pentru întrunirea ei 
înoă nici nu este definitiv stabilit.

—o —
Cassarea loteriei mici. „Budapesti 

Hirlapu este informat, că în secția loteriilor 
din ministeriul de finanțe se fac studii în 
diverse direcțiuni pentru a pune în apli
care cassarea loteriei mici, oe seim deja, 
că în prinoipiu a fost primită.

—o—
Plener funcționar. Din Viena se anunță 

că fostul ministru Plener va fi numit pre
ședinte la Curtea de compturl comună din 
Viena, în locul lui Toth Wilhelm, pus în 
retragere. Numirea acâsta a lui Plener ar 
adeveri așa-deră credința generală, că el 
s’a retras cu totul din viâța politică.

—o—
La scola reală de stat din Brașov 

au funcționat în cursul anului școlar trecut 
22 de profesori, elevi au fost în tote clas- 
sele 163; dintre aceștia au depus esame- 
nele cu suoces fârte bun numai 
cu succes bun 15’970/0, cu nesuficient 
42'65f0', va să cjLă aprâpe jumătate din
tre școlari sunt cu secundă. Pe lângă tote 
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astea, la esamenul de maturitate, la care 
s’au supus de-altmintrelea numai 7 inși, au 
reușit toți. De-asemenea au reușit toți și 
maturisanții dela gimnasiul maghiar romano- 
.catolic.

-o—
Ceremoniă țigânescă. Vaivoda Țiga

nilor dela Mehadia a murit filele aoestea 
în etate de 78 ani. El s’a numit Buotz 
.Joșka. După o corespondență din Mehadia, 
mOrtea lui a produs mare jale în câta ți- 
gănâscă. Când dada și-a dat sufletul, mem
brii familiei sale se trântiră la părrent, 
;smulgendu-șl părul de supărare. Văduva 
■bătrânului dadă, după un obiceiă țigănesc, 
a fost numai decât legată de un frăgar, și 
bătrâna femeiă, care are versta de 67 ani, 
a trebuit să stea aoolo totă Z^a, ținând în 
mână o lumină aprinsă. Mâncare, ori beu- 
tură nu ’i s’a dat în cj’ua aceea, ci — pen 
tru a-șl „stempăra fomeau — ’i se punea 
din oând în când o pipă aprinsă în gură. 
După ce cadavrul dadei a fost înfășat în 
pânză și pus jos, ’i s’a legat de gât o că
rămidă mare. Pe la apunerea sorelui, lângă 
cadavru s’a făcut un foc mare, âr pe la 
miedul nopții toți Țiganii au început să 
joee în jurul focului, strigând și chiuind. 
In diminâța dilei următore cadavrul a fost 
pus în sicriu, aședându-se lângă el și o 
bâtă mare, cu care bătrânul dadă să se pâtă 
apăra în oealaltă lume contra spiritului oelui 
rău. Pe la amâdi cadavrul a fost pus în 
mormânt, er noptea s’a făcut de-asupra 
mormântului un foc, în jurul căruia Țiganii 
mai traseră un joc sdraven și cu asta s’a 
încheiat ceremonia înmormentărei.

—o—
Bandă de tâlhari internațională. Mare 

sensațiă a produs în Brusselu arestarea mai 
multor bancheri de acolo la cari s’au secues- 
trat bani și efecte în valore de peste */2 
milion florerit. Toți arestații se bucurau de 
mare vadă. Unul era consiler comunal. Ban
cherii arestați sunt membrii ai unei bande 
internaționale de hoți.

—o —
Serbâtore națională turburată. Un 

accident caracteristic s’a petrecut Z^0!0 
aceste în Boston, Statele-Unite, cu ocasiu- 
mea aniversării independenții. Catolicii, ațî- 
țațl prin vederea unei embleme purtate de 
anti-catolici, au atacat cortegiul. O personă 
a fost omorită în învălmășâlă; mai mulțl 
au fost răniți. Iritațiunea încă nu s’a calmat.

—o—
Disolvarea parlamentului engles. In 

8 1. c. după consiliul de miniștri, regina 
a iscălit ordinul prin oare se disolvă par
lamentul și se dispun alegeri nouă. Mare 
parte a alegerilor se vor face Sâmbăta 
viitore. In Londra se vor întâmpla alegerile 
Luni.

6. Aplicarea multiplă. Nu există mijloc mai 
bun, care se pote aplica la diferite cașuri, ca 
Molls Franzbrantwein care alină durerile, întă- 
reșce nervii și mușchi întrebuințându-se ca adaos 
ia băi etc. O butelie 90 cr. se pbte procura dîlnic 
prin poște dela farmacistul A. Moli liferantul 
■curței din Viena Tuchlauben 9. In depourile din 
•provincie să se ceră espresti preparatele lui Moli, 
provedute cu marca de contravenție și subscriere 

—O—
Domnul Ion Popea împlinesce cu 

cjiua de mâne (29 Iunie v. 1895, 
<fiua Sf. Apostoli Petru și Pavel) 
30 ani de serviciu ca profesor la școlele 
nostre. Din acest incident mai mulțl 
din toștii școlari ai densului aran- 
jeză în sbra acestei cjde o întrunire 
.socială -în localul societății de tir (Schii- 
tzenhaus) din loc. La acâstă întru
nire sunt invitați toți amicii școle- 
lor nostre și în deosebi foștii școlari 
ai iubilantului. Începutul la 8 bre 
sera.

Brașov, 28 Iunie v. 1895.
In numele aranjatorilor:

Andreiu Bârseanu, 
profesor.

Din Bucovina.
Suceva, 22 Iunie 1895.

Sânzieuele.

(Urmare).

N’ar trebui în fiă-care an să fiă ren- 
■duiți cu ocasiunea peregrinărilor unii și 

aceeași preoți, ci într’un an unii, în alt an 
alții, însă nu din cei cu brene roșii, oăcl 
aceștia au parochii grăsuțe, oi din oei cu 
brene negre, și mai ales să se ia în con
siderare oooperatorii, cari hâmiseso de 
fdme. Prin aoâstă prooedură mulțl coope
ratori ar câștiga, fiă măcar și numai o 
parte din venitul, ce ar trebui să li-1 dea 
parochii lor. Nu pricep, de ce pănă acum 
nu s’a făcut așa; acesta ar fi modul cel 
mai potrivit și ar fi mulțămițl și omenii, 
cari v;n spre închinare, și și preoții, și nu 
s’ar împinge unul pe altul, cum s’a făout 
pănă acuma, când fiă-care caută, cum ar 
face mai multe aghiesme și ales ungeri, er 
de-a spovedi nici vorbă. Cunosc unii preoți, 
cari de diminâța la 6 ore pănă târcjiu 
noptea, cât a fost biserica deschisă, tot 
cetiau și ceti au și printre cetire și mâncau, 
numai ca să nu scape mușterii din mână.

Ar fi forte consult, când cei mai avuțl 
ar lăsa pe cei mai sărmani, dâr nu să se 
îndese, care de care. Unii să predice, alții 
să oatichesâscă, alții să slujescă, și din ei 
nici unul să nu facă funcțiuni de epatra- 
chil, ci pentru aoâsta să fiă ârășl alții, și 
anume: unii să facă taina s-tei ungeri, alții 
să sfințâscă apă, alții să cetâscă acaftistu- 
rile, alții să spovedâscă și oălugării să ce
tâscă molitfele S.-lui Vasile.

Frumos plan, dâr cine va urma, — 
orânduirea se cade să vină de sus. Rutenii 
uniați îșl trag folosul, ei sunt bine disci
plinați, și să nu credeți, că au ajuns la 
aoâsta prin ouminția lor, — nu, ci ei au 
recunoscut, că oeea ce s’a încuibat la noi 
este rău, și din pățania nostră s’au dis
ciplinat, pe când ai noștri din an în an 
mai rău, înoât se scandalisâză și publicul 
cel mai bigot. Și cei mari o sciu aoâsta, 
o scie și arohimandritul dela Sânt; care-i 
der causa, că tao toți și nu vrâu să vadă, 
că aceste aduo oonsecințe funeste pentru 
ortodoxie? Se elicea sub Darie, oă de-ar 
muri să vină altul, să facă ordine. Cum să 
facă însă, când îi sunt manile legate? Su
fletul cel mai oreștin se Bcârbesce și se 
revoltă întru cele mai interne ale sale, 
când pășesce peste pragul bisericei la aceste 
două sărbători. Un sgomot infernal, stri
găte, împinsăturl, chiămărl, zincănitul ba
nilor fac, că clocotesce biserica, ca un iad, 
âr nu cum ar trebui să fiă: tăcere plină 
de sfințenie, întreruptă din când în când 
de cătră un suspin și un murmur de ru
găciune.

In România, la mănăstirea Nemțului, 
de Ispas, înălțarea Domnului,și de S-ta 
Măria mare se adună multă lume: din 
România, din Bucovina și de pe plaiu
rile Transilvaniei, der așa ceva nu se 
pomenesoe. Aci călugării scot curechiu 
său varză murată și dau la âmenl; 
în Suoâva însă, de n’ar fi tarabele evreescl 
pe lângă mănăstire, anume întocmite pen
tru (jil0!® de pelegrinagiu și câte-va ter- 
govețe, cari fac borș ou buțile pentru aoeste 
dile anume, n’ar avâ âmenii ce mânoa. 
De aceea mai toți îșl iau de-acasă merinde 
pentru o săptămână și o duc greu în spate, 
căci dela călugări nu capeți nici apă, căol 
așa stă scris: călugărul are numai să ia și 
să nu dea.

Tot așa de trist stă lucrul și cu dur- 
mitul: plină-i curtea biserioei de âmeni, 
încât nu te poți urni, și noptea dârme unul 
lângă altul pe pământul gol. De dă Dum
nezeu vre o ploiă, atunci în noroiu se 
culcă, căci nu sunt șandramale de scăpare.

In anul trecut s’au făout chilii fru- 
mose pentru egumen și s’au arangiat, nu ca 
pentru un călugăr simplu, ci cu tot confor
tul și forte elegant. Pentru-oe acâstă risipă 
cu banii fondului? Ore nu se putea, în loc 
de-a cumpăra fotelurl nouă și oglindi cât 
păretele, să se facă nisce șuri, ca să fiă de 
culcat omenilor în timp de plâie? Cine se 
îngrijesce pentru popor? Poporul să aduoă 
la Sânt, și mai departe de va face vre-o 
pretensiune, este îmbrâncit. Preoțimea se 
chefăluesoe în odăile egumenului, — să fiu 
înțeles: acei de-o rudenie și plăcuți egu
menului, — pe când poporul se tăvălesce 
plin ourte, și încă flămând!

Nu așa se cuvine a fi, luațl pildă dela 
occidentali, și ei au locuri de scăpare, așa 

numitele „OtpustwrP-. Dâr ei s’au îngrijit, ca 
poporul, care vine, să aibă unde-șl pleca 
capul, la timp nefavorabil.

Nu vrâu a aminti, în ce fel să scriu 
liturgiile, ce le plătesc pelegrinii. Se soriu 
adecă așa: la o masă stau câțl-va tineri 
studențl gimnasiall, în cari are egumenul 
înoredere, și unul din ei scrie cu creion 
într’o carte numele acelora, cari plătesc 
câte 10 și 20 or., seu pdte și mai mult, er 
altul pune banii plătiți într’o casetă. Am 
vădut, cum acești copilandri nu soriu tote 
numele, ba ohiar une-orl fao haz de unele 
nume, și cine garantâză, că pun toți banii 
în oasetă? O cjio acesta, căci am motive, 
și dâcă egumenul s’a plâns, că n’are în
credere în preoți, oine garantâză, că aceș
tia sunt onești? Se cuvine, ca egumenul să 
stea și să controleze aoâstă masă, dâr el 
s’a îndătinat a controla pe preoții, cari fac 
funcțiuni de epatraohil, ori nu iau ei li- 
turgii de pe la âmenl? O Zic acesta, căol 
mulțl îșl vor aduce aminte, cum a oprit 
sincelului Prodanciuo de-a mai face func
țiuni, căol l’a văZut primind o liturgiă. 
Și âre era cu cale aoâsta? Eu unul cred, 
că respectivul om a dat sincelului văZend 
câte se fao și-a creZut, că mai primit va 
fi la DumneZeu, când nu-i va scrie numele 
în cartea cea mare, care oine saie când și 
cum se oitesce,

De aceste cașuri au mai fost, nu le 
pun pe nume, destul că stau tote însăm- 
nate la răbuș; de voesoe oine-va mai de
tailat, îi putem face plăcerea.

Să nu crâdă cine-va, că am arătat 
tote câte-ar fi bine de îndreptat la aoâstă 
mănăstire, unde sexul frumos vine des la 
închinare în Z'ls de sărbătore și nesărbă- 
tore. Cele mai vajnice mi-le reserv pentru-o 
broșură separată asupra acestui Mecca or
todox din vechia mitropolia a Moldovei. 
Iu aoâstă broșură se vor scrie pe larg tote 
oâte s’au făcut, și bune și rele, ca să cu- 
noscă lumea cum stăm.

(Va urma).

Minele de cărbuni de Groj (România).

Astă primă-vară colonelul Fitz Geor
ges, președintele unei mari asociații finan
ciare, care stăpânesoe cea mai mare parte 
a minelor de cărbuni din Englitera, a 
mers în România, însoțit de mai mulțl in
gineri specialiști, și făcând nisce studii prin 
munții Gorjului, a desooperit fârte bogate 
mine de cărbunl-antracit în oomuna Schela, 
aprâpe de hotarele Transilvaniei. Făcân- 
du-se mai multe sondagii, inginerii specia
liști au constatat, că este mult mai superi- 
6ră calitatea acestor cărbuni, decât acelor 
din PetroșenI (Transilvania) și decât a celor 
din America. Colonelul Fritz Georges s’a 
pus în contact cu proprietarii terenurilor 
cărbunifere, și a luat în esploatare aceste 
mine pe timp de 29 ani, obligându-se a 
plăti după fiă-care tonă de cărbuni câte 
un franc.

Odată contractele încheiate, s’au adus 
vr’o 40 lucrători italieni și trei ingineri 
specialiști, unul german, altul frances și al 
treilea engles, cu însărcinarea de-a începe 
esplorările.

Esplorările s’au început imediat după 
Pasci, săpându-se o galerie la polele mun
ților din Sohela. De atunci luorănle de es- 
plorare continuă cu activitate, și adi ele 
au dat un resultat neașteptat.

Săpăturile sub munte au ajuns la o 
adâncime de 400 metri, constatându-se, că 
esistă un strat enorm de cărbuni-antraoit 
în lungime de vre-o 500 metri și în gro
sime de vr’o 11 metri; lărgimea nu 
s’a putut încă stabili definitiv, dâr e pro
babil, că va fi de vr’o 150 de metri.

Colonelul Fitz Georges va merge în 
curând în România cu un mare număr de 
lucrători englesl și francesi, precum și ou 
vr’o 150 lucrători români dela minele 
din PetroșenI, pentru a începe esploatarea 
cel mult în Septemvre.

Ministerul român al domeniilor a im
pus acestei companii se angajeze și vr’o 
50 de țărani din Gorj și Mehedinți, ca să-i 
deprindă cu lucrările de mine.

SCIRI ULTIME.
Carlsbad, 9 Iulie. Membrii la- 

miliei imperiale rusesci, cari petrec 
aici, au cerut informațiunl dela Pe
tersburg, că ce atitudine se arate 
față de principele bulgar, care so- 
sesce ac|î aici, dbcă eventual ar con
veni cu el.

Belgrad, 9 Iulie. In cercurile di
plomatice de aici se vorbesce, că 
principele Ferdinand s’a refugiat în 
străinătate în vederea pericolelor, ce 
amenință Bulgaria. El nu mai are pe 
partea sa marea majoritate a po
porului, care cere, ca Bulgarii se 
năvălescă în Macedonia, la din contră 
principele se abcțică la tron. Principele 
doresce se ceră sfat dela oficiul de 
esterne din Viena, eventual se câș
tige și sprijinul Germaniei. Aici 
domnesce părerea, că principele va 
abefice la tron în favorul principelui 
Boris. O parte a armatei bulgare a 
plecat la frontiera Macedoniei. Serbia 
îșl pune pe picior de resboiu corpurile 
de armată din Niș și Pirot și dil0!0 
aceste le va trimite la frontieră.

Literatură.
Celebra operă a părintelui Kneipp „Cura 

de apă11, care apare de trei ani în editura 
Ignatz Herz, BuourescI, e o carte forte fo- 
lositâre. Ediția IU-a, care a apărut în cu
rând constă din 4 opuri, anume: I Cura 
de apă-, II Testamentul, meu IU Cum se trăiți; 
IV Gonferențe publice, și e arangiată atât 
de practic, în cât chiar Germani și FranoesI 
o prefere originalului, — căci în originalul 
german ori în traducerea francesă, trebue 
căutată fiă-care bâlă în 4 volume, pe oând 
în traducerea românâscă, edițiă Ig. Hertz, 
e combinat în acelaș volum pe un singur 
loo, tot ce a Zis Kneipp cu privire la fiă 
ce bolă în tâte cărțile sale. — De esemplu 
boia de stomac o găsim în textul german la 
pag. 289 în Cura de apă; la pag. 234 în 
Testamentul meu; pag. 269 în Cum să trăiți 
și pag. 229 în Conterențe publice. Pe oând 
în ediția românâscă a D-lui Ignatz Hertz 
tâte aceste 4 descrieri ale bolei de stomac, 
le găsim compleote, traduse întocmai după 
original dela pag. 418 pănă la pag. 427. 
Așa sunt arangiate tote bolele din operele 
lui Kneipp, oă nu trebue căutate prin 4 
cărți și nici să se plătâscă pentru 4 cărți. 
Prețul operelor complecte în 2 volume e 
de 3 lei.

DIVERSE.
Capul lui Bismarck. Capul lui Bis

marck a fost măsurat cu minuțiositate de 
cătră celebrul sculptor behaper din Berlin, 
care a făcut statua canoelarului de fier 
ridicată la Colonia. Din aoâstă măsurare 
s’a putut deduce, prin metâde esențial 
sciințifioe, volumul craniului și greutatea 
creerilor. Etă câte-va cifre: Dela frunte 
pănă la câfă (oociput) măsurat orisontal 
după presonpțiile antropologiei, capul lui 
Bismarck măsoră 212 mm.; distanța dela 
o tâmplă la alte e de 110 mm. Craniul are 
dimensiuni extra-ordinare. Bismarck e un 
„macrooephal german11, după limba antro- 
pologistilor. Din 250 recruți, măsurațl la 
Baden-Baden, unul singur a avut lungimea 
capului mai mare de 200 mm.; acesta avea 
206 mm. Un cap având 212 lungime și 
170 lățime se pâte considera ca o minune. 
Mijlocia a 30 de membrii în societatea de 
scimțe naturale din Carhruhe a fost de 
195 mm. lungime și 155 mm. lățime. Cel 
mai mare cap de savant măsoră 205 mm. 
lungime și 162 mm. lățime. Volumul cra
niului lui Bismarok, calculat după metoda 
sciințifică, e de 1965 om. oubicl. Mijlocia a 
245 craniuri germane măsurate a îost de 
1478 cm. cubici, și cel mai mare avo® 
1800 om. cubici. Greutatea creerului can
celarului e de 1867 grame, cu 35°/0 supe
rior greutăței mijlocie a creerilor unui 
adult din Europa. Creerii lui Kant cântă
reau 1650 grame, ai lui Schiller 1580 grame, 
ai lui Dante 1420, ai lui Gans (celebrul 
matematic) 1492, ai lui Napoleon 111 1500, 
ai Lordului Byron 1807, ai lui Cuvier 1830. 
Cea mai mare greutate a creerilor ounos- 
cută pănă acum nu întrece pe aceea a lui 
Bismarck.

Posta Red.
Mal multora, cari ar fi dorit se ocupe locul 

de guvernor într’o familii din Brașov, anunțat 
în foia nostră, li-se răspunde prin acesta, că acel 
loc este acum ocupat.

’roprietar: Dr. Aurel Mure^ianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu fflaîor*.
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Hen n ebe rg - Seid e
— nur ăd/t, menu bircft af> meinen ^abrifen 
bejogen, — fdyoatj, roeifs uni) farbig, non 
35 kr. bis II. 14.65 p. Zlîeter — 
glaft, geffreift, farrierf, gemufiert, Damafte 
etc. (ca. 2^0 nerfd?. ($ual. unb 2000 nerfdj. 
^arben, Defftins etc.), porto- und steuer- 
frei ins Haus. Zlîufter umgcfyenb. Soppeltes 
Briefporto nad} ber Sdjtueij.

Seiden-Fabriken
G. 1IEJAEB BKG

*• (k. u. k. Hofl.') Puricii.

Cursul la bursa din Viena.
Din 9 Iulie 1895.

Renta ung. de aur 4°/0 .... 123.76
Renta de corone ung. 4% • • • 100.05

Impr. căii. fer. ung. în aur 41/7°/0 . 125.85
Impr. ofiil. fer. ung. în argint 4y2% 103.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.50
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 146.50
Renta de hârtie austr.......... 101.25
Renta de argint austr.......... 101 40
Renta de aur austr............... 124.—
Losuri din 1860   156.75
Acții de ale Băneei austru ungară. 1081.— 
Acții de-aleBăneei ung. de credit. 491.50
Acț;ii de-ale Băneei austr. de credit. 409.10
NapoleoudorI.................................. 9.61‘/;
Mărci imperiaie germane . . . 59.25
London vista............................. 121.C 5
Paris vista...................................... 48.15f/2
Rente de corone austr. 4%. . . 101.50
Note italiene.................................. 46.15

Cursul pieței Brașov.
Din 10 Iulie 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.57 Vend. 9.59
Argint român. Cump. 9.50 Vend. 9.55
Napoleon-d’orI Cump. 9.59 Vend. 9.60

GralbenI Cnmp.
Mărci germane Cump. 
Ruble rusescl Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Soris. fono. Albina 5%

5.75
59.—

129.—
10.80

100.75

Vend. 5.80
Vend. —
Vend.
Vend. —.—
Vend. 101.75

J
Giro-Conto
la, ’oanca 
Austro-Ungarla .zi

H.
Subscrisa are onorea a avisa On. Public, că ne goțu 

cil turte, ce există de mai mulți ani în Brașovul vechiu str. 
Lungă Nr. 3, cu mbrtea bărbatului meu nil Sufere nici O 
schimbare, și îl voi continua ca și până acuma.

Tot-odată rog. pe On. Public a m6 onora cu cercetare și 
comande numerose, care le voi esecuta spre deplină mul- 
țămire.

I
736,3—6

Cu tbtă stima:

Frîtzi Herter.
TOI

0
Budapesta, VIII.

Garnituri de treerat, 
cu aburî pe stiftur, de 21/2, 
3, 3’/2 și 4 puteri de cai.

Mai departe: garni
turi de treerat, cu abur 
pe șine, de 4, 5, 6, 8, 10 și 
12 puteri de cai, cu Ven
tilator dedesubt, cu a-d 
parate lungi, pentru 
scuturatul paelor și cu

cilindru de sortat, Locomobile-compound,
delaR. GARRETT

neîntrecute, economie de 4O°/0 la materialul de ars.
Mnnjnț HP/lTIflfnrrlPT Pen^ru cositul bucatelor, cu aparat, pentru 

U Dl uliului 1101, legat snopi, recunoscute de cele mai bune.
seu

ciururi estraordinar de mari, și

$ o o
Ialo oiBDT>ipQnn cu prăjină combinată pentru unu 

dlU 11 III [ilium, doi cai. — Mai departe 

emanat îi mânri txr^^emașh" 
Ăgenți pentru provincie s6 angajiază. "W

si*

6-7

I 
H

•H
J?
0

„ALBINA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE EC0N0MIÎ Nr. 505.

FILIALA BRAȘOV •

JM8SC8 depuneri spre fructificare ])B lâH£H iVIo 
netto, solvindă însăși darea de interese;

SBlffl polițe comerciale CU SVIoJ
UCCOrJU impramuturi cambiale și cambial-ipotecari [;j| 6 ° o' 
Ml credite în cont corrent Sndg^Tavantagi6sJ 
3CCH3 împrumuturi pe hârtii de vaiere, monede, 

giuvaere și mărfuri CU 6° oj 
cumjm și mie

indigene și străine, în specială de cele românescl;
A ______1__ _______ 1' - ______'

A

pn cu cell mai
1d urcată preță
F - * 1 1 V

t

_it

4 

£ 
p.

DÎBZă CHDOIie ,“s 
române;

nil pe piețele din țeră și 
dl! streinătate,
jn hdllPQ sub C010 ma’ ief"Iu udllud tine condițiuni; 

pe teri
toriul ă 

care, situată nemijlocită lângă 
e legată prin șine proprii cu

ă îi însărcinări 
ffl magazine și locuri libere de depou, 

său strada Gării Vr. 45, 
gara drumului de fieră de stată, 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

nTlîniQQpn în calitatea sa ca representanță principală a so- nfnȚifn 
|HllllUuuU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York ului Lu 

jentrn asigurări jb viăîă XrS parti-
Onorabileloru administrațiuni de fonduri și p. t. D-IorO 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare ie 5% ale „Albinei" 
ale eăroru cupone se rescittitpărâ sensestrislii fără nici o 

detrașere, și cari se află de vemjare în ewrswl «Ulei a bursei 
din Budapesta, în piese de 500, WftO și de corone.
Comparendtî cursurile și produsulîi celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totd dreptul&r că 

Scrisurile fonciare „Albina" de 5% 
suntiî »<ți relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina11 e garantată 
prin valorea celO puținii întreită a ipoteceloru pe ba?a cărora 
se esmitu, prin fondulu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averî a institutului.

__________________________50- *

Orele de cassă dela 8—!

A

1

•ee
Prafurile-Seidlite ale lui Ml S 

Veritabile numai, decă fiăeare cutiă este ]>rove«|ută eu marea de O 
apărare a Iui A. 9£oil și eu subscrierea sa. AX

Prin efectulii de lecuire durabilă aii! Prafuriioru-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 
tățiloru celori! mai cerbicose la stomachu și pântece, în contra cârceilorti și acrelei la sto- ip 
machii, constipațiunei cronice, suferinței de ficații, congestiunei de sânge, haemorhoidelorii și 
a celoru mai diferite bile femeesci a luatii acești! medicamentă de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înebee.—Prețulu unei cutiioriginale sigilate I fi. v. a. W

Falsrficațiile se voril urmări pe cale judecătoriscă. w

O
cu

Qcu 
de W 

fi

Franzbrarmtwem și sare a lui
Wcim’I'ihilii mim'd decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și 
VtHIldDIIU IlUllldl, plumbuit! lui A. Moli.

Franzbranntwein-ulâ și sarea este forte bine cunoscută ca unt! remediu poporală 
deosebire prin trasă (frotatU) alină durerile de șoldină și reumatismu și a altora urmări 
recelă Prețulfl unei sticle-originale plumbate 90 cr.

Apă de guB’ă-Sais©^! HtalL %
(Pe basa de natron Acid-salicilic*) >

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și X 
adulțl, asigureză cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților!!. Pre- 
Juld sticlei provfijlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr. /

de

Trimiterea principală prin O

FarsMswîstiihi A. MOUL, w 
c. și r. fnrnisorU alii curții imperiale Viena, TiiciMcu 9 w 

Comande din provinciă se efectueză dilnicu prin rambursă poștală. W
La deposite si se ceră anumită preparatele provenite cu iscălitura și marca 

aperare a lui A. MOLL.
Deposite în Brașovii: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victorii Roth, Fr. Kellemen și

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz aL 
Geisberger. 23—52. W

Sz. 2678-1895. tlkvi

Arveresi hirdetmenyi kivmiat.
A brassoi kir. tOrvenyszek, mint tlkvi hatosăg kozhirre teszi, hogy 

ifjabb Ioanoviciu Constantin vegrehajtatbnak Ioanoviciu Demeter vegre- 
hajtăst 8zenvedo elleni 47 frt 70 kr. tbkekoveteles es jar. irânci vegre- 
hajtâsi figyeben a brassbi kir. torvbnyszek (a zernesti kir. jbirbsâg) 
teriiletân levb Zerneet kozsbg teriileten fekvb s a zernesti 853 bz. tlkjvben 
1088 hrsz. alatt foglalt fekvbbol adds ne ven ăllb egyharmadresz juta- 
lekra, az ozvegy Ioanoviciu Constanți rine sziiletett Brașovean Rosalea 
javâra bekeblezett elethossziglani haszonelvezeti jog epsegben tartAsa 
melletț 733 frt. 33V3 kr., tavăbbă az ugyanazon tjkvben 1089/1 hrsz. 
alatt foglalt egesz fekvore 3 frt, ugyszinten az 1089/2 hrsz. alatt foglalt 
egesz fekvore az ârverest 3 frtban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban 
elrendelte, es hogy a fennebb megjelblt ingatlanok az 1895, evi julius 
h6 20-ik napjăn d e. 8 orakor Zernest kozseg irodâjâban megtartando 
nyilvănos Arveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloj is eladatni fognak..

Ărverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsâtânak 10°/0-ât 
keszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. § âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott e8 az 1881. evi november ho 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâg- 
ugyminiszteri rendelet 8. §-âban kijelolt bvadekkepesertekpapirban a 
kikiildott kezehez letenni, avagy az 1881: t. cz. 170. §-a ertelmeben 
a bânatpenznek a birosâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâly- 
szerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Brass6 1895. evi âprilis h<5 12-en.
A kir. torvenyszek mint tlkvi hatosăg.

KOVACS, 
egyes bird.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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