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INSERATE se primesc la Adml- 
nîstrațiane în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri de anu Roluri: 

în Viena: Jf. Dukes, Heinrich 
Schaldt. Rudolf Kosse, A. Oppaliks 
Nachfolger; Anton Oppeiik, J. 
Danntbcr, In Budapesta: 1. V. 
Goldb&rgerg, Eckstein Bemat: tn 
Bucuresci: Agencc Havas, Suc- 
cursale de Ro umani©; în Ham- 
bur^,: Karoiyi & Liebmann.

Prețul Inserțlunllor: o sorin 
garmond pe o coldnă G ci. și 
HOcr. timbmi pentru o publi
care. Publicări moi dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
senă 10 cr. e6u 30 bani

dvmwecA 33)

„Gazeta11 iese in flj-căre di, 
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese ^unl 

6 fl,, pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe an.

Peana România si străiaătaie:
Pe un an 40 frenol, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.

8e prenumăra la tdte oficiale 
poștale din întru și din alară 

și la dd. aoicotori.

Abonamennil pentru Brasov 
aumiiiiatratiunea. piața marc, 
Târgul Inului Nr. 80 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pe șăse 
luni 5 fi., p© trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul In casa: Pe un an 
12 fl., po 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un osemplar 6 cr. y, a. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte,

Nr. 175.—Anul LVII! Brașov, Duminecă, 6 (18) August.

Suntem asupriți, orî nu?
Brașov, 5 August v. 1895

T6tă septemâna acesta, foile din 
monarchia ndstră și multe din strei- 
nătate și-au bătut capul cu între
barea, dâcă Românii, Slovacii și 
Serbii de sub stăpânirea ungurbscă 
sunt în adevăr așa de asupriți, cum 
a dat se se cunbscă congresul din 
Budapesta, ori că ei urmăresc nu
mai nisce scopuri revoluționare, ori 
DumneȚeu mai scie ce.

A răspuns fiă-care fdiă după 
cum era prietenă naționalităților și 
nisuințelor lor de egală îndreptățire, 
ori prietenă suprematiștilor Unguri 
și nisuințelor acestora de-a cutropi 
popbrele nemaghiare pentru a crea 
un stat după chipul și asemănarea lor. 
Pe partea Ungurilor sunt cele mai 
multe foi germane, er pe partea Ro
mânilor și a Slavilor sunt, firesce, 
cele mai multe foi slave. Dinafară 
până acuma puține voci ne sunt cu
noscute. Pressa francesă pare a fi 
mai reservată și mai rece de astă- 
dată; se crede, pentru-că Francesii 
sunt superațl, că România ar fi in 
trat în tripla alianță. Foile germane 
țin parte mai mult Ungurilor, ăr 
despre cele italiene încă n’avem nici 

*o scire,
Despre un lucru însă suntem 

siguri: că pretutindenea, înlăuntru 
ca și înafară, se recunbsce, că merg 
rău trebile aici în Transilvania și 
Ungaria, și că plângerile popbrelor 
nemaghiare nu sunt luate din vânt. 
Decă n’ar fi asuprite, nu s’ar aucfi 
atâtea plângeri și temnițele n’ar fi 
înfundate cu bărbați devotați causei 
lor naționale.

Dăr mai mult, pbte, ca în pressă 
a fost vorba în cțilele acestea la confe- 
rența interparlamentară din Bruxella, 
capitala Belgiei, despre aceea, că 6re 
Ungurii în adevăr asupresc în mod 
tiranic popbrele nemaghiare, orî nu. 
S’au dus anume la acesta conferență 
mai mulțî corifei dintre deputății 

unguri, între cari vestitul Apponyi, 
Jokay, neîmpăcatul Pazmandy și alții, 
— s’au dus cu scop, ca să convingă, 
vefl D6mne, pe representanții țări
lor streine, că ei, Ungurii, sunt bmenii 
cei mai liberali și blăjinT, și că ni- 
căiri pe fața pământului nu s’ar da 
atâtea drepturi și bunătăți naționa
lităților, ca în statul ungar.

In fața lor s’au aflat deputății 
din România, în frunte cu d-1 Ure- 
chiă. Ei au pledat pentru causa ro
mână și au arătat, că în adevăr po- 
pbrele nemaghiare din statul ungar 
sunt mult asuprite, ba chiar ame
nințate în esistența lor națională.

N’avem încă sciri amănunțite 
despre cele ce s’au vorbit la Bruxella 
de-o parte și de alta, der cu părere 
de rău vedem, că de astă-dată, mul
țumită sprijinului membrilor austriac! 
și germani ai conferenței, Ungurii 
au câștigat pe partea lor majorita
tea conferenței. Așa au isbutit să 
facă să se primescă de majoritate 
și invitarea lor, ca în anul viitor, 
1896, conferență interparlamentară 
să se țină în Budapesta, cu tbte că 
delegații români, elvețieni, danesl și 
alții au cerut, ca în împrejurările 
de față, când nemulțumirea este așa 
mare în statul ungar, să nu se țină 
conferență în Budapesta tocmai cu 
ocasiunea serbărei mileniului un
guresc.

Ori ce s’ar Țice însă în pressă, 
precum și în conferențele internațio
nale, nu se pote schimba nimic din 
faptul, că asuprirea, precum și ne- 
mulțămirea, căreia îi dă ea nascere, 
esistă în sînul majorității popora- 
țiunei acestui stat și nici că se va 
pute delătura, pănă când nu se vor 
convinge cei ce au puterea în mână, 
că tdte svîrcolirile lor, tdte apucă
turile și tot sprijinul, ce-1 înțimpină 
momentan din partea unora, și alto
ra, nu le va ajuta nimic și vor tre
bui în cele din urmă se dea de
plină îngrijire și intereselor de vieță 
ale popbrelor nemaghiare.

Pentru-ca însă să sosescă acest 
moment mai curând, e de lipsă, ca 
națiunile asuprite din acest stat se 
și rea^seze marea idee a luptei lor 
solidârÂ pentru a face să fîă respec
tate drepturile lor.

Nu trebue dâr să ne batem 
mult capul cu ceea ce (jic unii și 
alții, fiă dinlăîntru, fiă dinafară, ci 
trebue se căutăm înainte de tdte a 
ne face datoria deplină de cetățeni 
și Români, unindu-ne și întărindu-ne 
înlăîntru, pentru-ca cu atât mai mult 
efect să putem lupta pentru ajuL- 
gerea marei ținte a egalei îndrep
tățiri naționale, pe care împreună 
cu noi vor să-o ajungă și Slovacii și 
Sârbii.

Dela noi și dela propria ndstră 
tăriă și hărniciă atârnă dâr mai 
mult ca dela ori și ce viitorul suc
ces al luptelor nâstre pentru liber
tate și dreptate.

Scornituri despre congres. Aflăm 
dintr’un isvor sigur, că unele (flare englese 
lățesc părerea, că conqresul naționalităților, 
ce s’a ținut la Pesta, ar sta in strînsă le
gătură ou mișcarea antisemită. Tendința a- 
eestei inform ați unt false, care numai din 
cercurile unguresol din Pesta pote să fi 
venit, este de a înfățișa lupta poporelor 
nemaghiare nu ca o luptă pentru libertatea 
și egala lor îndreptățire, ci oa o luptă in 
contra Jidovilor și a rassei ovreescl. Bine 
sciindu-se, ce mare influmță au Evreii asu
pra pressei europene în genere, e învede
rat, că prin acesta se intenționeză de a-i 
ațîța în contra causei naționalitățior și a-i 
face să ia în apărare și în foile din Englitera 
nedreptățile Ungurilor. In fața acestor 
uneltiri este neapărat de lipsă, de a se lu
mina pressa streină și cu deosebire cea 
englesă despre adevăratele scopuri, oe le 
urmăresce mișcarea naționalităților, care nu 
se îndreptă nici contra rassei ovreescl, nici 
contra orl-cărei alte rasse din aceste țări, 
oi are în vedere numai îmbunătățirea sor- 
tei lor proprii.

Conferență din Bruxella.
In Bruxella, capitala Belgiei, s’a adu

nat anul acesta conferență interparlamen
tară de pace. Conferență acesta se com
pune din representanții tuturor statelor eu
ropene, oarl în fiă-care an se adună în- 
tr’una din capitalele europene. Ținta aoes- 
tei înalte corporațiunl este a disouta mij- 
Idoele cu ajutorul cărora s’ar pute susțină 
pacea între popâre și a delătura sarcinele 
mari', ce se fac ou armările grele, cari apasă 
grozav asupra umerilor popărălor.

Anul acesta conferență interparlamen
tară este obiect de atențiune mai ales din 
partea Românilor și a Ungurilor. Ungurii 
adecă au invitat conferență să-și țină anul 
viitor ședințele în Budapesta, voind prin 
aebeta a dovedi lumei, că bărbații luminați 
din străinătate nu se dau îndărăt a veni 
în mijlocul lor și a-le arăta progresele, ce 
le-au făcut ei într’o miiă de ani, de când 
au năvălit oa barbari pe aceste frumose 
plaiuri.

Representanții parlamentului din Ro
mânia, în frunte cu d-1 V. A. Urechiă, pre
ședintele Ligei culturale, înoă s’au dus la 
Bruxella, ca să spună aoolo, că nu pot să 
mergă la Budapesta câtă vreme Românii 
din Trans’lvania și Ungaria sunt asupriți 
și sunt închiși pentru-că se plâng capului 
statului. In conformitate, Românii au ce
rut, ca să nu vină conferență pe anul vii
tor la Budapesta.

In oomisiunea pregătitdre a lucrărilor 
oonferenței însă cererea Ungurilor a fost 
primită cu 14 contra 5 voturi. Rămâue 
acum, oa acăsta să se voteze și în plenul 
conferenței, pentru-ca „isbenda“ Ungurilor 
să fiă deplină

Gazete.e unguresol fac mare capital 
din acesta și presantă lucrul așa, ca și când 
Românii ar fi suferit o învingere, par’că 
decă ar veni representanții parlamentelor 
străine în capitala jidano-maghiară n’ar 
mai esista cestiune română.

S urile mai nouă, ce sosesc din Bruxella 
spun, oă groful unguresc Apponyi a făcut 
o declarațiă aspră oontra manifestului, ce 
l’au dat representanții români. Apponyi a 
avut îndrăsnâla să (fliaă, că plângerile Ro-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Povestea Ciocârliei.
Audită în Șiret și scrisă de & Fl. Marian.

A fost odată un împărat și o împără- 
tesă forte avuțl, omenoșl și cinstiți de cătră 
toți supușii lor și împărații de prin prejur. 
Aceștia, de cum se treziră și văcjură lu
mina sărelui, petrecură tot-dâuna în frica 
lui Dumnezeu, și de aceea aveau tote celea 
ce le trebuia, numai un singur lucru le 
lipsea... n’aveau nici un prunc. Și... D6mne! 
ce n’ar fi dat, ca să aibă și ei un pruno!... 
Nu era di, ca să nu împărțăscă milostenii 
și daruri pe la sărmani, nu era di să nu 
să roge lui Dumnedeu, doră, doră, le dă- 
ruesce și lor un prunc.

Der trecură mulțî ani la mijloc și do
rința lor încă tot nu li-s’a împlinit.

In urma urmelor, tocmai când per- 
duseră totă nădejdea, că se vor pute numi 
și ei când-va părinți, le-a ascultat D-deu 
rugămintea și le-a dăruit o fiică, pe care 
o numiră Luminiora. Și ei de aceea o nu
miră ast-fel; una, pentru-că era forte fru- 
mosă, și al doilea fiind-că era pentru dân

șii ca o lumină, ca lumina ochilor, și unde 
să ducea ea, acolo să duceau și ei.

Luminiora trăia, ca și părinții săi, în 
frica lui D-deu, și cu cât crescea mai mare, 
cu atâta se făcea mai frumosă și mai fer- 
mecătore. Și tocmai din pricina acâsta nu 
eșea ea la preumblare, temându-se ca să nu 
o deoche cine-va, seu să nu i-se întâmple 
altă nenorocire.

Insă într’o di, n’are maică-sa ce face 
și o întrebă: de ce nu să duce și ea, ca 
alte fete de împărat la preumblare, de ce 
șade numai acasă?...

Luminiora răspunse maicei sale și ’i 
(fise, că ea, numai decă voesc părinții ei, 
îndată se va duoe la preumblare. Și într’a- 
devăr că, colea de cătră sără, cam pe tim
pul acela, când se scoboră sorele spre apus 
și e mai frumos și mai plăcut de preum
blat, a eșit și ea întâiașl dată în grădina 
împărătescă. In grădina aeesta a umblat ea 
încolo și încoce pănă ce-a dat de-o ușiță 
mică, care ducea spre un șes întins și fru
mos, și cum a dat ea de ușița acâsta a 
deschis’o și a eșit printr’însa afară în șes. 
Pe șesul acela apoi preumblându-se cât s’a 
fi preumblat, a început ea a privi mai 

de aprope întrâga fire, care i-s’a înfățișat 
dinaintea ochilor, și nu se putea destul mira 
de frumusețea, ce-o vedea în tdte părțile. 
Insă ce i-a plăcut ei mai mult dintre tote 
câte a vădut, a fost sorele, care se sco- 
bora încet spre apus.

Mult timp a stat ea și s’a uitat la 
sore cum apune, și mult timp după apusul 
lui la razele sale cele luminose, care ca 
nisce fire nemărginite de aur se întindeau 
pe câmpia cerului.

Așa de tare îi plăcu ei cum apune 
sorele, încât în totă săra eșia să privâscă 
apusul lui. Și atâta ce a eșit și atâta ce a 
privit la densul, pănă ce în urma urmelor 
s’a îndrăgostit de el.

Eră după-ee s’a îndrăgostit acum de 
sore, a început din ce în ce a se supăra 
și a se usca, pănă ce s’a îmbolnăvit cum 
se cade.

Părinții săi, vădându-o ast-fel, se în
tristară și o întrebară: ce-i lipsesce de 
se usucă așa de tare?.... ce durere are?....

Ea dintru început nu voi să le spună 
nimica, er mai pe urmă, vădând, că pă
rinții tot una o întrebă, le răspunse, că 
trebue să se despărțescă de dânșii și să 
mergă în lume, ca să-și caute norocul.

Părinții săi, audend ce și-a pus de 
gând fiica lor și avend’o numai pe densa, 
începură a plânge și a se tângui, ca nisce 
prunci și o îndemnară prin cele mai duiose 
cuvinte, ca să nu-i părăsâscă, căci cine scie 
ce pote să i-se întâmple în calea pe care 
voesce ca să se pornâscă; însă vădend dela 
un timp, că numai de găba li-i totă vorba 
și sfatul, că Luminiora numai decât voesce 
să plece în lumea largă, ca să-și caute, după 
cum spunea ea, norocul, nu se mai încer
cară a o opri, ci o binecuvântară și-i de- 
teră tote cele trebuinciose de drum.

Luminiora, luându-șl rămas bun dela 
părinții s*i, s’a pornit cu Domne ajută în 
lume, ca să caute palatul cel strălucitor și 
măreț, în care audise ea, acuma dela cine 
va fi aucflt, că locuesce alesul inimei sale, 
adecă sorele. Dâr în calea cea lungă și 
necunoscută multe nenorociri și neajunsuri 
o așteptară.

Dintru început i-a mers cum i-a mers, 
pentru-că avea câte-i trebuia, avea ce mânca 
și cu ce se îmbrăca, der cu sfîrșitul lucru
rilor acestora s’a sfîrșit și tot binele ei.

ȘL așa mergând ea di după di, nopte 
după nopte, cât va fi mers și pe unde va 
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manilor nu sunt drepte, că cei cart sunt 
închiși nu-s nici mai mult, nici mai puțin 
decât trădători de patriă, și că „uneltirile 
Românilor sunt fapte de laesa-majestate".

Nu soim, ce vor fi răspuns Românii, 
credem însă, oă „nobilul" grof unguresc nu 
va rămână nesoărmănat.

Ungurii se bucură mai ales de acest 
.des astru" al Românilor la Bruxella, de- 
orece ei înainte încă de Congresul națio
nalităților au bucinat în lume, oă aoest 
Congres nu s’a oonvooat, deoât numai pen
tru conferența din Bruxella, ai cărei mem
bri augend plângerile oelor asupriți, să nu-șl 
dea învoirea a veni la Budapesta.

Tâte acestea însă sunt soorniturl de 
ale foilor maghiare, cu scop, ca să seduoă 
opinia publioă a crede, oă ast-fel prin, în
vingerea Ungurilor la Bruxella, Românii 
ar fi piedut mult în fața străinătății.

*
Foile din BucurescI publioă următârea 

telegramă, ce a trimis’o d. Ureohiă dela 
Bruxella:

Bruxelles, 15 Aug. Din oausă, că nici 
o altă capitală europână nu pote primi 
conferința în 1896, ac|I va vota pentru Bu
dapesta, deși nu unanim; Statele mid și 
oâțl-va Belgieni sunt contra; asemenea 
tâtă pressa. — Urechiă.

Dela Congresul naționalităților
ținut în 10 Aug. n. în Budapesta.

Budapesta, August 1895.
Unul din archișoviniștii maghiari, de

putatul Iuliu Horvath, dicea în „Magyar 
Hirlap" cu privire la congresul naționali
tăților conchiămat la Budapesta: Ort este 
întrunirea unui ast-fel de congres iertată 
după legile constituționale ungurescl și 
atunci guvernul trebue să-o încuviințeze, 
ort nu este iertată, și atunci trebue să-o 
oprâscă.

Guvernul avea să alâgă între una seu 
câ-laltă. Ministrul Perczel însă, având mare 
sfielă față cu opiniunea publică din străină
tate, a aflat un fel de cale de mijloc. N’a 
oprit întrunirea, der nici n’a lăsat să se 
țină ca „congres", ci numai ca „adunare 
de popor" (nâpgyiilâs).

Nu le venea nici de cum la socotâlă 
Ungurilor se S3 constate în străinătate, că 
în adevăr ceea ce este iertat aici Maghia
rilor în măsura cea mai estinsă, li-se de- 
negă cetățenilor de altă naționalitate.

Ast-fel s’a permis și s’a ținut — spre 
cea mai mare durere sufletăscă a lui Hor
vath, Pazmandy și soți — congresul-„adu
nare" român-slovăcesc-sârbesc în Budapesta, 
ceva ne mai audit aici, în focarul șovinis
mului maghiar.

Deja pe la orele ll/2 sala „Hotelului 
Național" din strada Vațului, care e cam 
mică, der totuși destul de spațiosă spre a 
cuprinde 4 — 500 de omeni, era înțesată de 
fruntași români, slovaci și șerbi. Erau și 

câțl-va țărani șerbi și slovaci în costumul 
lor original.

Pe-o estradă au luat loc representan- 
ții pressei din întru și dinafară.

Punctual la 2 ore s’a deschis congre
sul de cătră oonvocatorii V. Mangra, E. 
Gavrilla și P. Mudron, vorbind fiă-care în 
limba sa. N’am venit să agităm, n’am ve
nit să provocăm, nu gravităm înafară, — 
Ziseră ei. — (Strigări sgomotose: nu! nu!) 
Voim numai dreptul nostru și binele pa
triei comune, voim să arătăm, cari sunt 
plângerile nostre și oe dorim, să le arătăm 
aici în capitala Ungariei.

Consiliarul polițienesc Hugo Chudy 
a protestat contra folosirei cuvântului de 
congres, Zicând, că e numai adunare de po
por de-asemenea contra cuvintelor: „repre- 
sentanții naționalităților", Zicând, căpei de 
față sunt numai „membri ai naționalităților^ și 
nu representanții lor, de ore-oe nu-i dove
dit cu nimic, că ar fi primit mand_

După deschidere s’au aclamat preșe
dinți: Dr. Mihail Polit (Serb), Pop de Bă- 
sescl (Român) și Paul Mudron (Slovac) în
tre strigări de „zsivio" și „să trăiască" :

Președinții au ocupat locurile în frun
tea mesei, în mijloc Dr. Polit, la drâpta 
Pop de BăsescI și la stânga Mudron. Toți 
trei au ținut în trei limbi scurte vorbiri de 
deschidere accentuând necesitatea solidari
tății între națiunile prigonite.

După aceea s’au ales notarii, câte doi 
dintre Români, Slovaci și Șerbi.

In timpul acesta s’a iscat un sgomot 
mare în sală, produs prin strigări tot mai 
puternice de „abzug". Voiau să intre în 
sală redactorul „Controlei" din Timișâra, 
Barcianu, și redactorul cjiarului sârbesc 
„Strazsa", eu numele IovicI, der cei din- 
lăîntru au protestat și nu i-au lăsat să între.

Cam tot în același timp sosiseră o 
câtă de renegați din Torontal, cari fără să 
aibă bilete voiau să între cu de-a sila, ca 
să turbure liniștea adunării. Nici aceștia 
n’au fost lăsațl să între. S’a produs prin 
aoesta o mare și sgomotosă mișcare în sală. 
Poliția i-a luat în sout, dâr a trebuit în 
fine să recedă.

După constituirea biroului, președinții 
au propus a sa trimite o telegramă oma
gială Maiestății Sale monarchului la Isohl. 
Propunerea s’a primit cu strigări viue de 
„Să trăiască" și „Zsivio". (Zsivio" strigă 
și Sârbii și Slovacii; cei din urmă strigă 
și „Slava" ori „nazdar", der mai rar.) Etă 
telegrama:

Majestății Sale ces. și reg. apostolice 
Francisc Iosif 1!

„Românii, Slovacii și Sârbii, întruniți 
în adunare în capitala Ungariei, conduși 
de credința și devotamentul lor strămoșesc, 
rogă pe Maiestatea Vostră imperială și 
Regală apostolică, scutul și pavăza tuturor 
poporelor monarchiei, să Vă îndurați a 
primi preagrațios espresiunea devotamen
tului lor omagial".

După acesta s’a ales comisiunea de 
45, câte 15 din fiă-care națiune, care să 
propună programul comun de soțiune.

Ședința s’a suspendat apoi pănă îșl 
va termina comisiunea lucrarea. După 3/4 
de ore comisiunea s’a reîntors, în sală 
și cei trei referențl: Dr. St. Popu, Dr. Ste- 
fanovicl (slovac) și Czveics (sârb), după 
scurte vorbiri întroducătore, au dat oetire 
următorului proiect de program:

Programul.
Membrii naționalităților române serbe și slo
vace din Ungaria, adunate la 10 August 1895 

in Budapesta, enunță următârele:
I. Alianța română, sârbă și slovaoă de

clară, că va ținâ la întregitatea țărilor Co
ronei St.-lui Stefan în tâte direcțiile sale.

II. Respectând raporturile etnice și des- 
voltarea istorică a Ungariei, în puterea că
rora Ungaria nu este un stat căruia un 
singur popor ar pută să-i dea oaracterul 
său național, ci numai totalitatea popâre- 
lor ungare unite întrn întreg pote da ca
racterul acestui stat, Românii, Slovacii și 
Sârbii locuitori în Ungaria și Transilvania, 
susținând întregitatea țărilor Corânei S.-tului 
Stefan, voiesc să tragă din raporturile et
nice esistente și din desvoltarea istorică a 
Ungariei tore acelea oonseouențe, cari sunt 
trebuinciâse pentru administrarea statului 
cu respect la susținerea și desvoltarea sin
guraticelor popâre ale Ungariei.

III. Natura statului ungar, produsă prin 
raporturile etnice și prin desvoltarea isto
riei,. nu permite ca un singur popor, care 
nici nu formeză majoritatea poporațiunei,. 
să-și aroge dreptul de a-șl forma el singur' 
statul;. numai totalitatea popârelor ungare 
are dreptul a-se identifica cu statul, după 
cum acesta declarat este și în legile esis
tente. In conseoență așa numita ideă de 
stat național maghiar, arogând atributele 
statului numai pentru un singur popor, care 
este în minoritate și cu ajutorul puterii de 
stat aquirate, aservind1 ast-fel celelalte po- 
pore ale Ungariei, cari sunt în majoritate, 
este în contrazicere cu raporturile etnice 
și cu desvoltarea istorică a Ungariei, dâr 
este tot-odată și periolitarea condițiunilor 
de esistență pentru cele-l’alte popore ale 
Ungariei, c< ri compun majoritatea țerii.

IV. In fața acestei periclitări, care deja 
prin fapte se pregătesce a nimici condi- 
țiunile de esistență ale eelor-lalte popâre 
ale Ungariei și Transilvaniei, cari formâză 
majoritatea țării—Românii, Slovacii și Sârbii 
din Ungaria și Transilvania, susținându-șl 
programele lor proprie naționale de pănă 
aci, încheie alianță pentru de- a-șl apăra cu 
tâte mijlocele legale naționalitatea lor și 
nădăjduesc, ca din același interes, la acâsta 
alianță se vor alătura și Rușii (Rutenii) și 
Germanii Ungariei, căci acâstă alianță nu 
conține nimic ilegal, ci mai vârtos se ni- 
suesce cu tote mijlocele legale a pune Un
garia pe bise firescl. Drept basă firâscă 

este a-se considera autonomia națională în 
oadrul arondării comitatense.

V. Acâstă alianță a naționalităților nu 
esohide, ca fiă-care naționalitate, după îm
prejurările sale deosebite, să pâtă nisui la o 
desvoltare proprie, și spre scopul acesta 
naționalitățile aliate îșl promit ajutor re
ciproc.

VI. Poporelor nemaghiare ale Unga
riei, amăsurat hotarului graiului lor, să li-se 
dea deplină libertate., ast-fel ca respectivelor 
teritorii autonome (comitate, orașe, muni- 
cipie, comune) prin aplicarea limbei na
ționale la autoritățile administrative și ju
diciare, să li-se dea caracterul naționalității 
respective. Unde însă limbile sunt ames
tecate, acolo, în interesul administrațiunei 
mai ușâre, comitatele să fiă arondate după 
limitele limbilor.

VII. Din acest punct de vedere Româ
nii, Slovacii și Sârbii nu se pot mulțămi cu 
așa numita lege a naționalităților din anul 
1868. Acâstă lege, după cum se pare, a fost 
adusă numai ca să servâsoă de mască îna
intea străinătății pentru pretinsa toleranță 
față de naționalități. De fapt acâstă lege 
nu se ține și este ou totului ilusorie. Pănă 
când acâstă lege a naționalităților este în 
valâre, Sârbii, Românii și Slovaoii vor res- 
peeta-o ca lege, der pretind dela potes- 
tatea statului, ca ea și față de ei să fiă 
respeotată, ba încă să fiă lărgită în fa
vorul naționalităților și a egalei în
dreptățiri. Dâcă vre-odată naționalitățile 
vor fi puse în posibilitatea de a fi repre- 
sentate în parlamentul ungar, ele vor ni
sui la schimbarea legilor de naționalitate 
de acum, în înțelesul prinoipielor autono
miei naționale cuprinse în aoest program; 
și anume, ele vor insista, ca datorința sta
tului de a sprigini cu mijlocele statului 
scopurile culturale ale diferitelor popore 
din Ungaria, să se execute în tote deta- 
liurile.

VIII. Naționalitățile Ungariei sunt adu
se în trista posițiă de a nu putâ lua parte la 
legislativa statului ungar. Deârece Ungaria 
este oonsiderată, ca domeniul unui singur 
popor, puterea statului se nisuiesoe să dea 
parlamentului ungar caracterul represen- 
tării unui stat național. Mânecând din 
aoest punot de vedere, pentru Transilvania 
s’a creat o lege electorală nedrâptă și ho- 
rendă;. dâr chiar după legea electorală din 
Ungaria proprie, cercurile eleotorale sunt 
ast-fel formate ți listele electorale de re
gulă ast-fel se compun, că alegătorii na
ționalităților sunt delăturațl și striviți la 
alegeri, apoi autoritățile administrative fo
losesc față de naționalități ast-fel de mij- 
lâce horende de presiune și disposiții bra- 
ohiale, înoât așa ceva la alegeri nioăirl în 
Europa oivilisată nu se pote întâmpla. In
tre ast-fel de împrejurări, când dreptul sa- 
oru al libertății eleotorale a devenit ilu- 
soriu, Serbii, Slovacii și Românii, oa par

ii mefS, destul atâta, că după o cale de 
mai mult dile a ajuns într’o pustiă forte 
mare, unde nu era nici un suflet de om de 
zărit și unde i-se sfirșise acum și merindea, 
ce-a fost luat-o de acasă.

Ast-fel călătorind ea prin pustia aceea 
ajunse într’un târziu la un loc, unde se 
aflau o mulțime de omeni morțl. Cum a 
văZut ea morții aceștia, așa de tare s’a în
spăimântat, că a început să tremure, cum 
tremură varga, de frică însă ducându-se 
mai încolo și uitându-se mai bine în tote 
părțile, s’a încredințat, că pe locul acela a 
trebuit să fiă o bătăliă forte mare și cruntă, 
de aceea sunt atâția omeni morțl. Și fiind
că aoolo erau forte multe vestminte de că- 
tane, — oe i-a picat ei prin minte ?... să-și 
i-a și ea un vestmânt de acestea, ca să se 
îmbrace cu densul, și ,și-a luat un straiu 
husăresc, s’a îmbrăcat cu dânsul, ș’apoi s’a 
pornit eră-șl mai departe.

Mergând ea, acum cât va mai fi mers, 
dete de un cal forte frumos, și cum dete 
de dânsul a stat mult pe gânduri, și-l 
prinse, se sui pe dânsul călare și plecă mai 
departe tâtă Ziua aceea, pănă ce în urmă 
dete de-o mulțime de omeni vii, pe cari 

îi cunosou îndată pe îmbrăcămintele lor, că 
sunt ostași.

Ostașii aceștia, cum o zăriră, dea-una 
se repeZiră asupra ei ș’o prinseră, socotind, 
că este vre-un spion. Dâră după-ce se ade
veri, că ea nu este spion, îi deteră dru
mul, o luară apoi în slujba lor și se du
seră cu densa într’o bătăliă. In bătălia 
aceea fură ostașii de cătră dușmanii lor 
învinși, și cari voiră să scape cu viâță în
cepură a fugi încătrău îi duceau ochii și 
piciârele.

Luminiâra nâstră însă scăpând cu 
obrazul curat din prinsârea și învălmășâla 
în care căZuse, se porni mai departe în 
trâbă și în drumul său. Eră după-ce se 
porni se duse, călare pe calul ce l’a aflat 
mai ’nainte, pănă ce ajunse într’un târZiu 
la o fântână, unde dete peste o babă bă- 
trână-bătrână, care torcea păinjeniș.

Baba aceea se numia întunecimea, 
și era forte bucurâsă când cine-va o nu
mea ast-fel, pentru-că era blăstămată să 
porte vestminte negre și la față încă era 
forte nâgră.

Luminiora nostră, cum a văZut’o, 
a Zis :

— Vai de mine și de mine, ce babă 
nâgră, ca întunecimea!

Babei i-au plăcut fârte tare cuvintele 
acestea, pentru-că ea în tot-dâuna, când o 
numia cine-va întunecime, sâu vorbea tot 
una de negru, îi era forte plăcut.. De aceea 
a primit ea pe călătorea nostră forte bine, 
âr dună aceea a întrebat’o: unde-i merge 
calea prin o așa pustietate ?

Luminiora, i-a spus tot adevărul: de 
unde vine și încătrău se duce.

Baba i-a dis:
— Dâcă mă vei asculta pe mine, și 

vei face aceea ce ’ți voiu spune eu, 
apoi atunci de bună sâmă îți vei ajunge 
scopul!

— Voiu asculta și voiu face ! — răs
punse Luminiora bucurâsă.

— Dâcă e așa, apoi mergi spre răsă
rit, — Zise niai departe întunecimea, — 
pănă ce vei ajunge la un dâl fârte mare 
și înalt, de sticlă, și dâoă te vei putâ sui 
pe vîrful acelui dâl, apoi poți să Zid) că 
ți-ai ajuns scopul.

Luminiora mulțămi forte frumos In- 
tunecimei pentru sfatul ei cel bun, ce i-a 
dat, și-a luat rămas bun dela densa și în- 

căleeând pe calul său, a plecat mai departe 
spre răsărit.

Două-spre-Zece dile neîntrerupt a că
lătorit ea, pănă-ce a ajuns la delul cel de 
sticlă. Calu-i slăbise forte tare de atâta 
drum, cât a trebuit să mârgă, âr dâlul la 
care ajunse era forte înalt, deci cum să se 
suie ea acuma pe vîrful dâlului?

Etă însă, că tocmai când era ea în 
cea mai mare nedumerire, când nu sciea 
singură, ce să facă și să încâpă, vede nu 
departe dela dânsa un om. Omul acela era 
un căvaliu. Deci rugându-1 ea, căvaliul i-a 
potcovit calul cu nisce cuie forte mari și 
tari. Ast-fel apoi, fiindu-i acuma calul pot- 
oovit, s’a repeZit spre dâl și cât ai scăpăra 
dintr’un amnar, s’a urcat d’asupra lui.

Ajungând Luminiora pe vîrful dâlului 
a mulțumit lui DumneZeu, că i-a ajutat a 
se sui, apoi s’a dus să vadă, ce este pe dâ
lul acela.

De-asupra dâlului era un șes forte 
mare și întins.

VăZând acestea Luminiora s’a suit 
âră-șl pe oalul său și s’a pornit mai de
parte, și a mers și a mers, pănă ce a dat 
de un palat forte mare și frumos. 
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tide, sunt siliți a se abține de-ocamdaiă dela 
alegeri peneru parlament.

IX. In legătură cu acesta, alianța na
ționalităților doresce întruduoerea sufragiu
lui universal direct și secret,doresce o aron
dare mai drâptă a cercurilor electorale, sis
tarea influințării administrative la alegeri 
și abrogarea aoelor disposiții legislative, 
după cart omisiunea plătirei contribuției 
atrage perderea dreptului electoral.

X. De6re-ce în Ungaria nu esistă nici o 
lege pentru dreptul liberei întruniri și aso
cieri, âr ordinațiunile ministeriale privitdre 
la acâstă cestiune învechită și echivocă, 
organele administrative le esplică și aplică 
in mod arbitrar, așa, că pentru adunările 
publice și pentru formarea de asociațiunl 
ale naționalităților se pun în cale tdte 
piedecile posibile și pentru ele dreptul de 
întruniri și asooierl aprdpe nu esistă, alianța 
naționalităților pretinde orearea unei legi 
precise și democratice pentru dreptul de 
întruniri libere și asocieri.

XI. Deore-oe prin sistemul actual auto- 
nomiile bisericesol și școlare, garantate prin 
lege, au devenit ilusorii prin amestecul ar
bitrar din partea guvernului, alianța na
ționalităților cere respeotarea autonomiei 
legale bisericesol și școlare și lărgirea ei 
în înțelesul adevărat al autonomiei.

XII. Considerând, că în Ungaria mărâța 
instituțiune a juriului esistă esoepțional nu
mai pentru afaceri de pressă, și având în 
vedere, că dislooațiunea acestor jurii este 
cu intențiune astfel întocmită, că în afa
cerile de pressă ale nemaghiarilor judecă 
numai Maghiari ou sentimente dușmănose 
față de naționalități, cari nici nu înțeleg 
limba nemaghiarilor, oeea ce dovedesce 
evident mutarea juriului dela Sibiiu la 
Clușiu ; și dedre-ce astfel aoâstă institu
țiune este falsificată și îndreptată în contra 
orl-cărei mișcări mai libere a pressei na
ționalităților, oarî în aoest chip sunt total 
despoiate de libertatea pressei, alianța na
ționalităților pretinde, ori dislooarea aces
tor jurii în astfel de localități, unde prin 
ridicarea instituțiunei dăunose a tălmaciului 
va fi cu putință a pertracta în limba ori
ginală a productului de pressă — ori sis
tarea totală a instituțiunei de juriu și avi- 
sarea afacerii de pressă la tribunale re
gulare.

XIII. Deore-oe în Transilvania esistă 
o lege escepțională pentru afacerile de pres
să, âră in Ungaria libertatea pressei este știr- 
bităprin impunerea oauțiunei, alianța națio
nalităților pretinde o lege unitară, pentru 
libertatea nelimitată a pressei.

XIV. Alianța naționalităților doresce 
libertatea pe tdte terenele, și astfel în prima 
linie să lupte pentru libertatea confesiu
nilor esistente. Din acest punct de vedere 
alianța naționalităților va lupta cu tdte 
mijldcele legale pentru revisuirea legilor po- 
litice-bisericescl, cu atât mai mult, că acestea

In palatul acela locuiau trei fete.
Văcjdnd fetele acestea, că vine cine-va 

la densele, i-au eșit întru întâmpinare.
Luminiora cum le-a zărit, așa de 

tare s’a bucurat, ca și când ar fi fost su
rorile ei.

Fetele însă i-au 4*s :
— Suflet de om ce ești! cine te 

aduce pe tine în locurile acestea, căci de 
când suntem noi aicea, încă nimeni pănă 
acum n’a putut să viă pănă la noi... și tu 
ai venit!....

După ce rostiră ele cuvintele acestea 
îi luară calul, îl duseră într’un staul și îi 
deteră de mâncare, âră pe Luminiora o 
luară și se duseră cu dânsa în încăperile 
cele frumose ale palatului.

Fetele socoteau în mintea lor, că 
străinul, ce-a venit la dânsele, nu este fată, 
ci fecior, pentru-că Luminiora, după cum 
seim, îșl schimbase îmbrăcămintea.

După-ce a petrecut Luminiora mai 
multe dile în palatul acela, âtă că într’o cji 
vin cele trei fete la dânsa și-i <4*°® cea 
mai mare :

— Noi am voi, ca să te luăm pe tine 
de bărbat, căci tare ne-ai plăcut, dâr nici

contra vieții naționale și unsunt îndreptate în 
a singuraticelor popore.

XV. Naționalitățile ungare doresc re- 
presentarea intereselor lor prin un ministru 
denumit de Coronă, după chipul cum este 
representată Croația și Slavonia prin un 
ministru fără resort.

XVI. Pentru ajungerea scopurilor pro
puse, și în vederea unei conduceri unitare, 
alianța Slovacilor, Sârbilor și a Românilor 
va fi representată prin un comitet ales de de
legații Sârbilor, Slovacilor și ai Românilor, 
oare comitet va fi compus din oâte 4 
membri din fiă-care națiune.

XVII. Acest comitet va dispune cele de 
lipsă pentru efectuirea unei organisărl vigo- 
rose, și va îngriji ca din timp în timp și la 
tdte ooasiunile să se ridice protest contra po
liticei de desnaționalisare a deținătorilor 
actuali ai puterii de stat.

XVIII. Comitetul va fi ou băgare de 
sâmă, ca buna înțelegere între singuraticele 
naționalități să fiă pădită și totul să fiă de
părtat, ce ar pute știrbi acâstă bună înțe
legere.

XIX. Pentru de-a olarifica marele pu
blic europân, care nu este destul de orientat 
asupra raporturilor Daționale ale Ungariei, 
comitetul se va nisui a orienta pressă eu- 
ropână.

XX. Congresul hotăresce a-se întruni 
periodic și încredințâză comitetul conducă
tor de-a hotărî locul și timpul și de-a îngriji 
de convooarea lui.

XXI. Comitetul convocător are să ela
boreze încă înainte de întrunirea proximă a 
Congresului un Memorand, care in numele 
poporelor representate prin acâstă alianță, 
să espună pe deplin situațiunea în soopul de 
a fi presentat Majestății Sale Imp. și Reg.

XXII. La oa9, că întrunirea comitetu
lui delegat va fi zădărnioită, principiile cu
prinse în acest program, vor servi ca direc
tivă politicei naționale a Slovacilor, Sâr
bilor și a Românilor.

Proiectul acesta de program a fost 
primit cu aclamațiune.

La urmă președintele sârbesc Polit, 
întorcându-se spre partea, unde se aflau 
«jiariștii, a mulțumit în limba francesă re- 
presentanților pressei streine pentru spriji
nul moral, ce-1 dau causei drepte a națio
nalităților asuprite. La acesta se ridica 
unul dintre cjiarlștii maghiari, Jancsâ Be- 
nedek, și începu să mulțumâscă unguresce 
în numele pressei maghiare. La început 
vorbi moderat, dâr de-odată a dat’o pe 
corda șovinistă. Atunci s’a isoat sgomot 
mare: strigăte de „abzug", „să nu mai vor- 
bâscă!" etc. au înfundat gura lui Jancso. 
Dr. Polit, între aplausele generale, a de
clarat, că el n’a salutat pressă maghiară, 
ci numai pe cea streină. Jancso s’a văcjut 
atunci silit să se retragă.

Congresul s’a încheiat la 6 ore d. am., 
când se cântă un puternic „Hei Slovane" 

una nu te putem lua, căci dâcă ași voi eu 
bună-oră, ca să te iau, apoi s’ar mânia su
rorile mele pe mine; âr dâcă ar voi una 
din ele să te ia, nu mi-ar veni mie la 
socotâlă, deci fii-ne mai bine fratele 
nostru!

— Nu frate, ci dicețl mai bine soră! 
— răspunse Luminiora, — căci și eu sunt 
fată, ca și voi!.... Hainele bărbătescl, cu 
care mă vedeți îmbrăcată, le-am luat pe 
mine numai de aceea, ca să fiu scutită de 
multe neajunsuri și neplăceri, ce mi-s’ar fi 
putut întâmpla în calea mea cea lungă și 
primejdiosă!...

— Dacă ești fată, cu atât mai bine, 
căci de acuma înainte vom fi patru, cu 
păreche.

Din diua acâsta apoi trăiră fetele dim
preună cu Luminiora forte bine, și erau 
tot-d’auna vesele și bine dispuse, căci nu 
le lipsea nimica, ce ar fi putut să le aducă 
vre-o supărare, sân altă neplăcere.

Nu așa însă îșl petrecea Luminidra. 
Acâsta din <ji în 4* 00 mergea, tot mai 
tristă și mai dusă pe gânduri era.

(Va urma.] 

„Deșțâptă-te Române", după care 
membrii congresului s’au depărtat în totă 
liniștea.

Sâra mulțl membri de ai congresului 
se întruniră la o oină oomună, unde se 
rostiră toaste însuflețite în tdte trei lim
bile.

Gazetele și Congresul naționalităților.

Ce privesce ținuta Sașilor transilvă
neni față cu congresul naționalităților, avem 
două punote de mânecare, după cari o pu
tem judeca. Unul este protestul deputatului 
săsesc Adolf Zay, publicat în cjiarul jidano- 
maghiar „Fesier Lloyd*, și altul 6ste un ar- 
tiool, publioat în 4iaruI ^Sașilor vercțl* său 
„tineri", în nKronst(tdter Zeitung*.

Deputatul Zay este cel mai „zălos“ 
dintre toți deputății săsescl, pdrtă cu cea 
mai mare plăcere costumul național ma
ghiar, și este tot-dâuna gata a asculta în
tru tdte ordinele Maghiarilor dela putere. 
NîFeste deol mirare, dâcă el și cu el massa 
partidei lui cu simțăminte naționale pu
trede nu sunt înțeleși cu hotăririle con
gresului naționalităților, ținut în Buda
pesta.

Din contră însă „Kronst. Zeit.u ia ți
nută simpatică față cu congresul și mai 
ales înfierâză atacurile și dușmăniile pressei 
jidano-maghiare din incidentul congresului.

„Politiku diu Praga spune în numărul 
său de ieri, că Românii au de gâud să aș- 
târnă memorandul lor Monarohului, când 
va veni la manevre, în Septemvre. Dâcă 
însă acâsta va fi imposibil, atunci ei vor 
asoepta pănă când Majestatea Sa se va re- 
întdrce Ia Budapesta și va primi audiențe; 
la Viena insă ei nici de cum nu se vor mai 
duce. Gestiunea naționalităților e pusă în 
disousiune și Maghiarii nu o pot mai mult 
suprima.

In numărul său de alaltăerl 4laru^ 
„Budap. Taglatt,.* aduoe o soire interesantă, 
din care ar apără, că permisia pentru ți
nerea congresului naționalităților ar fi de 
a-se atribui ingerinței unui loc competent. 
Numitul 4i&r 4ice următorele: „Din parte 
bine informată ui-se spune, că ministeriul 
Banffy a fost firm hotărît de-a nu încuviința 
tinerea congresului naționalităților în Bu
dapesta. O oălătoriă a ministrului Perczel 
la Ischl și călătoria, ce nu s’a întreprins 
din partea ministrului losika la Budapesta, 
avură ca reBultat, că ținerea congresului 
naționalităților s’a permis. Acoentuăm fap
tele acestea, de-drece se pare, că aoum 
ministerul Banffy îșl vindică meritul, că con
gresul naționalităților s’a ținut".

Gazeta „Cfaz“ din Lemberg salută cu 
simpatiă Congresul și îșl esprimă mulță- 
mirea asupra hotărîrei referi tăre la revi
suirea legilor bisericesol-politice, prin care 
naționalitățile se apropiă de punotul de 
vedere al partidei maghiare poporale (oon- 
servativ-catoliee).

„ELlas Naroda* (fdia Cehilor bătrâni) 
<jioe, că lucrarea comună a Românilor, 
Sârbilor și Slovacilor va fi întâmpinată 
pretutindenea ou simpatiă, unde se soie 
prețui dreptatea și adevărul.

Fdia rusâscă r Sujet* tjice, luptele na
ționalităților au întrat acum într’o fașă se- 
riosă. „Svrjet" regretă, că Rutenii și Croații 
n’au luat parte la Congres. La fine fdia 
rusâscă respinge învinuirile, că Rusia ar fi 
dușmană României și națiuuei române.

SCIRIL.E ȘILEI.
5 (17) August

O întrunire a Sașilor tineri. Prin 
faptul, că deputatul sas Filtsch a fost nu
mit inspector matrioular la Timișdra, a de
venit vacant cercul de bus din Țâra Bâr- 
sei (Ghimbav—Râșnov), representat de el în 
dietă. Sașii tineri, „ver4ii" (Griinen) vor să 
alâgă aoum în locul lui un partisan de al 
lor. Joi au ținut ei în Brașov o întrunire, 
la care a luat parte și fostul deputat Stei- 
nacker, — pe care l’a fost ataoat 4He>le a* 
oeste în mod fdrte pătimaș deputatul sas 
Adolf Zay, pentru-că a fost de față la con
gresul naționalităților. Steinaoker a fost 
primit de Sașii tineri ou multă căldură și 
simpatiă. Adunarea șl-a esprimat indigna

rea sa față cu atacurile lui Zay și a rugat 
pe Steinacker să primâsoă mandatul vacant 
în cercul de sus. Acesta însă a declarat, 
că din oausa unor împrejurări familiare nu 
pote primi candidatura aouma. Resignarea 
lui Steinaoker s’a luat cu părere de rău la 
cunosoință, apoi a fost provooat ou unani
mitate d-1 Lutz Eorodi de a candida în 
numitul cerc electoral. Korodi a și primit 
candidatura.

—o—
Hidrotherapiă (cură de apă rece) în 

Brașov. După cum aflăm din isvor sigur 
Eforia scalelor române din Brașov a pus în 
lucrare înființarea unei hidrotherapii, precum 
și a unei scalde de vară pe lângă băile sale 
de abur, vană și duși. Ne bucurăm că prin 
aoâsta se corăspunde unei trebuințe simțite 
la noi și oă Brașovul va avâ un titlu mai 
mult, de a fi cercetat din partea dspeților 

♦străini.
—o—

Din Sâlagiu primim o corespondență, 
în care se spune, că în unele sate româ- 
nescî din acele părți ar fi început a se lăți 
o bolă păcătosă, — bdla de-a se pîrî frați 
pe frați la dușmanii noștri! Așa ni-se spune 
că mai mulțl locuitori români din comuna 
Badon, lângă Zălau, având ore-oare pri- 
oină cu învățătorul lor și voind să se soape 
mai ușor de el, l’au pîrît înaintea judelui 
unguresc de cerc dela Zălau, oă n’ar fi pro
pus destul de bine limba maghiară copiilor! Tot 
cam asemenea 'pîrîturl mârșave se cjice, că 
ar fi ridicat și unii locuitori din Perioeiu 
în contra învățătorului lor. Acesta e lucru 
grozav, pe oare mai că nu ne vine a-1 
orede. A pîrî pe un învățător român, pen
tru-că acesta nu și-ar da destulă silință la 
maghiarisarea copiilor, însâmnă a te face 
ucigașul fiilor tăi în privința națională. O 
asemenea crimă nu pote s’o facă un pă
rinte român ou mintea sănătdsă. Guvernul 
unguresc are destui haiduol, cari să îngri- 
jâsoă de chinuirea oopiilor noștri ou limba 
maghiară; cel ce de bună voiă ar voi să-i 
facă guvernului acâstă tioălosă slujbă, n’ar 
fi vredoio să mai porte numele de Român.

—o—
Serbătore napoleonidă. Alaltărei s’a 

sărbat în St. Mandâ, lângă Paris, sărbă
torea tradițională napoleonidă. La banchet, 
la oare au luat parte peste 1000 pesone, a 
presidat deputatul Cuneo d’Ornano, și a 
ținut o vorbire, în care a preamărit im
periul. Toți, oâțl au asistat, au trimis o 
depeșă omagială prințului Victor Napoleon.

—o—
Un atentat plănuit. „Fremdenblatt* 

anunță următărele: S’a aflat în Budapesta 
că în potriva trenului princiar, în oare prin
țul Ferdinand al Bulgariei a trecut prin 
Budapesta spre Sofia, se plănuise un aten
tat. Poliție însciințată la timp de planul 
aoesta a luat tdte măsurile pentru siguranța 
domnitorului Bulgariei. Stațiunile Stein- 
bruch și Franzstadt erau ocupate de un 
detașament întreg de gendarml, cari pătjeau 
tdte intrările stațiunilor. Conductorii tre
nului princiar au fost însciințațl de măsu
rile luate ou oâte-va stații înainte de Bu
dapesta, din care causă trenul niol n’a în
trat în gara Budapesta. Grația aoestor mă
suri, trenul princiar și-a putut continua 
drumul fără nici un acoident. Poliția a 
păstrat oel mai mare seoret asupra aces
tei plănuirl. Totuși adevărul s’a aflat, dâr 
poliția refusă de a comunica, cine au fost 
autorii planului și cine i-a tradat.

—o—
Un sat jidovesc nenorocit. Din Kra- 

kovia se depeșâză, că satul Sidlodis din 
Polonia a ars de tot. Loouitorii nefericiți 
sunt esclusiv toți jidani, cari aoum au ră
mas făr’ de nici un adăpost, și și-au pier
dut tdte averile.

SOIRI ULTIME.
Bruxella, 16 August. In ședința 

plenară de acji a conferenței inter
parlamentare, membrii, afara de Ro
mâni, au primit unanim Budapesta 
ca loc de întrunire al conferenței 
viitdre.

După nisce enunciațiuni făcute 
de Jokay, Urechiă și Apponyi, con- 
ferența s’a închis.
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Fără, podobe, fără alaiul...
Sub acest titlu „Revista Orăș- 

tiei“ publică următorul articul, asu
pra căruia atragem atențiunea ceti
torilor noștri.

Precum am vestit și noi, cu diua de 
1 Octomvre noua lege despre căsătoria ci
vilă întră în vigore. Trecem peste tristul 
adevăr, că acâstă lege, contra aducerii că
reia am protestat cu toții, de când încă era 
numai plan, ne jignesce dureros în simță
mintele nostre și în crescerea nostră de 
creștini. Am fost deprinși din străvechi 
vremuri a vedea în căsătoriă o taină 
sfântă, ce se încheiă cu totă curățenia 
și evlavia în fața lui D-deu și a slugitori- 
lor Lui, — dela 1 Octomvre încolo însă 
vom fi îndatorați a socoti căsătoria ca pe 
un orl-care alt contract, ce îl închei înain
tea slugitorului statului, în fața 
martorilor, asupra unui pământ, unei case 
seu orl-ce alt lucru lumesc, și numai dâoă 
vreu, însurățeii mai trebue să mergă și 
în fața altarului, înaintea slugitorului 
lui D-deu, să-și jure credință vecînioă. 
Că e bine, ori nu e bine, că așa renduesce 
noua lege, nu ne mai e ertat să spunem. 
E lege întărită, nu ne rămâne de-ocamdată 
decât să ne plecăm ei.

înainte însă de-a se face întâiele că
sătorii civile, datorința nostră a tuturor 
este, să ne gândim și să ne sfătuim asupra 
chipului cum avem să purcedem, ca prin 
supunerea la formele nouei legi, căsătoria 
nostră să rămână totuși cât se pote de mult, 
și cu mai puțină știrbire, aceea ce a fost pană 
acum!

Și asta, după părerea nostră, se pote 
prea ușor, numai bunăvoință ne trebue, și 
înțelegere de-a urma la fel, în treba căsă
toriei. Preoții noștri să se străduiască a da 
cuvintele-povețe poporului, âr bunul nostru 
popor să asculte de sfatul preoților în 
acâstă privință. Și etă care este părerea 
nostră în deosebi, despre ținuta ce avem 
s’o urmăm în fața legii celei nouă:

Ne vom supune ei. înainte de-a merge 
la biserică, vom merge, precum ea poruncesce, 
la slujbașul însărcinat cu încheierea contrac
tului, spre a ne face datorința față de lege. 
Legea cere să fia de față', mirele, miresa și 
doi martori, înaintea cărora mirii declară, că 
vor se se căsătorăscă și el îi declară îndată de 
căsătoriți și — gata!

Atât și nimic mai mult să 
facem! Să plinim litera legii, d ăr 
nici o jumătate de literă peste ea!

Fiă mirele, fiă mirăsa, să îngrijescă 
de cei doi martori, ce să cer, ori fiă-care 
de câte unul, și se mârgă cu ei la cance
laria de încheiare a căsătoriei.

Să mergem inse, și mire și mirăsă 
și martori, îmbrăcațl forte simplu, fără nici o 
fibre, fără nici o podâbă, fără nici un sămn 
de sărbătore, fără nici un alaiu, nelăsând 
să ne însoțescă, afară de proscrișii martori, 
nici chiar părinți, nici rude! Mergem nu
mai pentru plinirea prescriselor legii, ne- 
dând întregului lucru nici o înfățișare de 
sărbătore!

După încheierea celor prescrise apoi, 
să ne întorcem acasă, să ne împodobim cu 
flori, cu haine de mire și de mirăsă, să luăm 
părinți și rude și prietini, și cu vesel alaiu 
să mergem la casa lui D-cțeu, să ne facem 
datorința cea sfântă și bună de creștini, 
ca și pănă aci!

In ohipul acesta urmând, va rămâne 
scutit de orl-ce primejdiă frumosul și sfân
tul obiceiu străbun al căsătoriei, și nici sfin
țenia lui știrbire nu va suferi!

In acest înțeles e datorința domnilor 
preoți să propoveduiască și să pregătescă 
poporul pentru intrarea în dilele legii celei 
nouă, căci acâsta este, după cea mai bună 
a nostră credință, calea curată și oblă, pe 
care va trebui să umblăm ca credincioși ai 
lui D-deu și ai națiunii nostre. Și mult am 
dori și bine ar fi, când acâstă părere ar fi 
a tuturor Românilor de pretutindenea, și 
s’ar potrivi cu toții ei!

Pe lucru dâr, iubiți preoți, învățători 
și cărturari, propovăduițl în acest fel și 
pregătiți poporul!

Ce-i cu reuniunea învățătorilor 
sătmăreni?

Sub acest titlu am publicat în nr. 
141 al „Gazetei11 de Dumineca o cores
pondență datată din Sătmar, în care se 
ridicaseră grele învinuiri în contra d-lui 
Mihail Ciuca, protopopul Supurului de jos și 
Mădăraș, (jicendu-se, că în diua de Cră
ciunul unguresc (25 Decemvre n. 1894) 
d-sa „ar fi adus jertfă lui Dumnedeu cu 
o predică recitată în limba lui Arpad, er 
pe cantor-învățătorul Ion Pop l’ar fi silit, 
în contra tipicului, să cânte: „4 te szu- 
letesed Krisztus Istenilnk, în loc de Nascerea 
ta Christose Dumnezeule11.

ZsT e "b -ui n i
II.

Vorbim tot despre alcoholism, 
demonul modern, anticristul omeni- 
mei, care amenință cu perire popo- 
rele și duce la iad sufletele milione- 
lor de locuitori.

Casele de nebuni din tote sta
tele nu mai biruesc de-a cuprinde 
numărul cel mare de nenorociți, cari 
îșl pierd mintea din causa rachiului, 
devenind primejdioșl societății. Fiind
că numărul nebunilor cresce în ace
eași măsură, în care se sporesce nu
mărul bețivilor, vom aduce aci câ- 
te-va date cu privire la consumul 
din an în an mai mare al spirtu- 
bselor.

Francia a consumat numai spirt 
socotit pe cap: 1 litru 50 deci la
1840; 1 litru 60 deci la 1850; 2 
litre 20 deci la 1860; 2 litre 50 deci 
la 1868 și, în fine, 6 litri la 1876.

Rochard făcu în anul trecut, 1894, 
următărea socotelă:

Prețul spirtuoselor băute: 90,981.000 
lei; dilele de lucru pierdute: 962,771.000 
lei; cheltuelile pentru bole pricinuite prin 
bețiă 70,842.000; cheltuelile pentru îngri
jirea celor ce au nebunit din bețiă 2,321.300 
lei; cheltuelile pentru temnițele bețivi
lor criminali 8,894,000 lei; sinuciderile 
3,170.000 lei.

Astfel alcoholul costă pe Francia 
în timpul de fată peste 1.100.000,000 
Zei (unmiliard și o sută milione lei!) 
pe an. Aici însă nu este socotit vi
nul, nici berea, ci curat numai bău
tura de vinars.

La acestă învinuire, d-1 protopop 
Ciuca ne trimite o întâmpinare plină de 
cele mai frumose sentimente românescl, în 
care di°e între altele:

„Pe mine, mulțămită ceriului, Dum
nedeu m’a ferit de-o faptă ca aceea și 
m’am ferit și eu, pentru-că eu ca Român 
m’am născut din moșl-strămoși, ca prep-t 
român am îmbătrânit și ca atare voiu să 
și rămân pănă la ultima mea răsuflare.... 
Pote că corespondentul a audit așa-ceva 
clopotind în lumea largă despre alt-cineva, 
însă unde? — acâsta absolut nu o scie, 
seu mai bine nu voiesce a sciu....

In înțelesul acesta ne trimite o de- 
clarațiune și d-1 cantor-învățător Ion Pop, 
care spune, că d-sa nicl-odată n’a fost în
demnat din partea d-lui protopop să cânte 
unguresce în biserică și nici nu a cântat 
vre-odată.

Din cuvintele de mai sus ale d-lui 
protopop Ciuca se vede, că totuși s’a în
tâmplat undeva ticăloșia din vorbă și ne 
pare rău, că d-sa nu ne spune, cine este 
păcătosul, care în asemenea mod șl-a bă
tut joc de biserica sa strămoșâscă.

In flue mai amintim, că protopopul 
Mihail Ciuca, după cum vedem din întim- 
pinarea d-sale se simte forte liniștit în 
consciința de preot și de Român, căci în 
cercul său de activitate muncesce acum de 
40 de ani cu dragoste și credință pentru 
binele și înaintarea nâmului. Deoă în ra
portul cătră adunarea generală a reuniunei 
învățătorescl, ținută ăst an în Oarei, s’a 
plâns contra a trei învățători, cari se lingu- 
șeso în mod nerușinat pe lângă inspectorii 
ungurescl de scole, acesta a făcut’o nu
mai ou scopul ca să îndrepte pe păcătoși, 
er nu ca să înegrâsoă corpul învăță ■ 
toresc.

Luăm ou plăcere la cunoscință întim- 
pinarea d-lui protop. Ciuca, âr pe cores
pondentul, care a ridicat contra d-sale 
ast-fel de învinuiri, îl pro.vocăm să-și în
drepte greșâla, căutând să afle și să ne 
descopere numele adevărat al păoătosului. 
er în viitor se se ferescă de astfel de 
greșeli, căci alt-fel îi vom face responsabili 
pe corespondenții neoonsciențioșl și-le vom 
descoperi numele.

Câtră. inimele îndurătore.
Seim, că la Miercurea s’a întâm

plat de curând un toc mare, care a 
prefăcut în cenușă averile a 19 fa 
milii românescl. Pentru ajutorarea 
acestora, s’a constituit un comitet, 
al căruia președinte e d l Dr. C. 
Albu, er secretar d-1 V. Crișan. In 
apelul, pe care acest comitet îl adre- 
seză cătră inimele îndurătăre, se 
(jice între altele:

Un foc cumplit, care a isbucnit în 4 
August n. c. în comuna Mercurea, din co
mitatul Sibiiului, a prefăcut în cenușă lo
cuințele, șurile pline cu recolta din acest 
an, grajdurile cu vite, carăle și alte unelte 
agricole a 19 familii românescl, cari și 
pănă aci formau partea cea mai săracă a 
populațiunei din acâstă comună.

Acești nenorociți, cari prin muncă 
grea și onestă de ani întregi au ajuns abia 
în stare de-a se vede pe sine și familiile 
lor ocrotiți de ploi și ger sub scutul unei 
locuințe omenesc!, și cari după grea sudore 
se bucurau de grânele și nutrețul adus 
acasă, — în timp de mai puțin ca 3 ore 
au fost de nou isbițl în nâgra miseriă, arun
cați pe strade, espușl perirei de fome, pen

tru-că nimic, afară de viâță și hainele de 
pe ei, nu au putut mântui din flăcări.

Strigătele de desperare ale acestor ne
norociți a îndemnat pe mulțl conlocuitori 
de a-le aduce primul ajutor, pentru a-i 
scuti cel puțin de chinurile fomei; acest 
ajutor însă față cu lipsele lor este numai, 
ca o picătură în mare.

Deci, pentru a-i scâte din miseria de 
cerșitorl, și pentru a-le mijloci posibilitatea 
de a-șl vede reedificate locuințele lor cât 
mai curând, mai mulțl locuitori din acâstă 
comună, pătrunși de simțul de umanitate, 
constituindu-se într’un comitet, au hotărît, 
ca în numele celor nenorociți prin foc să 
facă apel la marinimositatea publicului pen
tru ajutorarea celor lipsiți.

Darurile și contribuirile sunt a-se tri
mite, pănă la 1 (13) Septemvre c., la cas- 
sarul acestui comitet: d-1 loan Blaga, can- 
celist la oficiul pretorial în Mercurea (Szer- 
dahely, comit Sibiiului.)

Colectele întrate se vor chita pe cale 
cliaristică.

Convocare.
Adunarea generală din acest an a 

Reuniunei învățătorilor gr. or. dela școlele con
fesionali din diecesa Caransebeșului, carea 
este de-odată și adunarea iu hilară de 25 
ani a Reuniunei, conform § 17 din statute 
și a decisiunei luate în ședința comitetului 
ținută la 20 Iulie st. v., se convocă în 
orașul Caransebeș pe (filele 10 (22) și 11 (23) 
Septemvre a. c.

La acâstă adunare se învită cu tot 
respectul:

a) P. T. domni fundatori, ordinari și 
ajutători și onorari ai Reuniunei.

b) P. T. Reuniuni învățătoresel ro
mâne din Ungaria și Transilvania.

c) P. T. Institute teologice-pedago- 
gice române din Ungaria și Transilvania.

d) P. T. direcțiuni ale gimnasiilor 
române.

e) Vererabilile Consistore române.
f) Toți iubitorii de înaintarea șoâlelor 

și a învățământului poporului nostru ro
mân.

Programul adunării :
Duminecă în 10 (22) Septemvre 

a. m.: 1) La 9 ore dim. toți membri și 
participanții se întrunesc în biserica cate
drală din Caransebeș și asistă la sânta li- 
turgiă împreunată cu chiămarea spiritului 
sânt. 2) După liturgiă întrunire în locali
tatea, destinată pentru ținerea adunării și 
esmiterea unei deputațiunl, pentru ca să 
invite la adunare pre P. S. Sa d-1 Episcop 
Nicolae Popea, protectorul Reuniunei. 3) 
Deschiderea adunării prin președintele Reu- 
uniunei. 4) Raportul general al Comite
tului despre întrâga viață și stare a Reu> 
niunei dela înființare pănă în cjiua de acjl. 
5) Raportul cassarului. 6) Raportul biblio
tecarului. 7) Alegerea comisiunilor pentru 
censurarea raportelor de sub punct. 4, 5, 6, 
a unei comisiunl pentru înscrierea mem
brilor și a unei comisiunl speciale.— După 
amecjl la, 4 ore cetirea operatelor inourse 
pentru almanachul Reuniunei.

Luni în 11 (23) Septemvre a. m.: La 
9 ore dim. parastas pentru Episcopul de 
piă memoriă și fundatorul Reuniunei Ion 
Popasu și Constantin Diaconovicl Loga în 
biserica S. Ion din cimiter. 9) La 10 ore 
inaugurarea monumentului lui Constantin 
Diaconovicl-Loga. — După amâtjl: 10) Ra- 
pârtele comisiunilor. 11) Defigerea locului 
pentru adunarea generală viitbre. 12) Pro
puneri din partea membrilor. 13) Alegerea 
biroului și a comitetului pe a. 1895—6. 
14) Alegerea comisiunei pentru autenti- 
carea procesului verbal. 15) închiderea 
adunării.

Bocșa-montană, 1 (13) August 1895.
Ion lonașiu, Ion Marcu,

președ. Reun. not. gen. al Reun.

Internat pentru fetițe în Brașov.

Ins ciințare.
„Reuniunea femeilor Române din Bra

șov11 a înființat, după cum se scie, nn in
ternat,, cu scop de-a instrui fetițe din clasa 
de mijloc a societății românescl in menajul 
casei, precum și în diferite lucruri de mână, 

ce cad în sfera unei bune econome. Reu
niunea întreține și subvenționâză acest in
ternat cu o sumă Considerabilă, numai ca 
să potă primi fetițe cu taxa, cât se pote 
de scădută.

In acest internat se învață: a) a pre
găti tot felul de mâncări; b) a spăla și a 
călca tot felul de albituri; c) a croi și a 
cose cu mașina tot felul de albituri și 
vestminte; d) a cultiva legumi, și e) reguli 
hygienice.

Pentru completarea consciințelor câști
gate în școlă, s’a introdus și o școlă de repe
tiția, prevădută în legile statului, pentru co
pile dela 12—15 ani. In acestă școlă se va 
propune: Limba română, Limba maghiară, 
Limba germană, Aritmetica și Istoria și 
Geografia în câte 2 cursuri, câte 2 ore pe 
săptămână; Istoria naturală și fisica în 2 
cursuri câte 1 oră; Religia în 2 cursuri 
câte 1 oră; Desemnul, Scrierea, Cântări, 
Gimnastica în câte 1 curs cu J oră pe săp
tămână.

In acest „Internat* se primesc fetițe 
române, cari vor fi absolvat cel puțin 3 
(trei) clase primare și vor fi împlinit 12 ani. 
Deore-ce prin reorganisarea cea nouă a in- 
strucțiunei, numărul orelor s’a înmulțit în 
mod considerabil, de aceea s’a statorit pen
tru completa întreținere și instrucțiune taxa 
de 14 fl. pe lună, plătită anticipativ. Fetițe 
orfane și sărace pot fi primite gratuit în 
„Internată

Fetițe din Brașov, cari vor voi să pe- 
trâcă numai peste di în „Internat1*, plătesc 
pentru totă instrucțiunea și pentru prând 
si ojină câte 10 fl. pe lună.

- Deorece numărul elevelor, atât al ce
lor cu plată, cât și a bursierelor este re- 
strîns, se învită părinții și tutorii a-se in
sinua, respective a înainta petițiunile în
zestrate cu testimoniu de paupertate și ac
tul de botez, la subscrisa președintă pănă 
in 20 August st. v. Primirea elevelor, în 
„Internat11 se va face dela 25 August în
colo. La primire are să aducă fiă-câre ele
vă albiturile și vestmintele necesare1, precum 
și așternutul de pat.

In egătură cu acest „Internat11, Reu
niunea în anii trecuțl a înființat și un „Or
felinat11 pentru fetițe orfane și sărace dela 
6—11 ani; aceste fetițe primesc întreține
rea completă pe spesele reuniunei și sunt 
obligate a cerceta școlele române gr. or. 
din loc.

Informațiuni mai de-aprope se po- 
primi dela președinta reuniunii și dela act 
tuarul acesteia.

Agnes Dușoiu, Lazav Nastasi, 
președintă.. prof. gimn. și act. reun.
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Claude des Vosges într’un raport 
al seu din 1887 arată, căînFrancia 
dela 1875 pănă la 1885 numărul 
■cârciumelor B’a sporit cu 60,000, așa 
că în 1885 tot la 94 locuitori se ve
nea o cârciumă; luând afară inse pe 
copii și femei, o cârciumă se venia 
tot la 30—40 bărbați. In Rusia se 
bea la an, socotit pe cap (cuprin
zând aici și pe femei și copii) 20 
litre rachiu; în Englitera 16; Prusia 
în 1875 a consumat 3.621,460 hec
tolitri alcohol. In imperiul german 
s’a băut acum doi ani peste 33 mi- 
lione hectolitri de bere, er anul tre
cut s’au beut peste 34 (adecă cu un 
milion și 200,000 mai multe hecto
litri). Socotit după numerul suflete
lor, acum doi ani s’au băut în Ger
mania 88, er acum e anul 91 litri 
pe cap.

In aceea-și măsură, cu consu
mul, cre8ce și numărul cârciumelor. 
Așa în Pomerania tot după 100,000 
locuitori se veniau în 1837 câte 194 
cârciume; în 1872 însă se veniau 
câte 401 cârciume; va să 4’ca aici 
în 35 de am numărul cârciumelor 
s’a îmulțit mai mult cu de două-orl. 
Englitera în anii 1862 a cheltuit 
pentru băuturile spirtuose 366 mi- 
liăne livre șterlingi, cu cțeee ani mai 
târcțiu însă (1872) cheltuelile s’au ur
cat la 482 milione, adecă au cres
cut cu 46°/o- In 1893 se veniau în 
Englitera câte 72 mărci pe cap, 
bani cheltuiți cu băutura; în 1894 
însă se veniau câte 77 mărci pe cap. 
S’a făcut socotela și s’a aflat, că în 
țările industriale, ca Francia, Ger
mania, Englitera și Belgia, munci
torii cheltuesc a treia parte din câș
tigul lor cu băuturile, er urmarea e, 
că li-se ia pânea din gura copiilor, 
■cresce miseria, se îmulțesc crimele 
și se sporesce numărul nebunilor.

In România s’au consumat în 
1893 aprope 31 milibne litri ra
chiu, 3 milibne litri bere și 3 mi
lione hectolitri vin. Din nenoro
cire, consumul rachiului ia avânt 
mare, mai ales de când o mare parte 
din vii au fost prăpădite de filoxeră. 
Ih 1871 economistul Aurelian “'găsise 
17y2 ocale vechi de rachiu și țuică 
pe familia, er în 1880, adecă cu 9 
ani mai târziu, d-1 Dr. G. Mileticiu 
a găsit 31.72 ocale, va să 4ica în 
acest interval, scurt, consumul rachiu
lui aprope s’a îndoit. Socotit pe cap, 
fiind numărați aici și femeile și co
piii, în România se vin la un an 6 
litri spirt tare, 58 litri vin și T/2 li
tră bere. Spirtul de bucate este so
cotit însă cu o tăria mijlociă de 90°, 
așa că rachiul, ce se bea și care e 
obicinuit, are o tăriă numai de 45°, 
este a se socoti îndoit mai mult, așa 
că am ave 12 litri de rachiu pe cap.

Ce mare avent a luat băutura 
de rachiu în România, se pote vede 
și din numărul din ce în ce mai 
mare al cârciumelor. După datele 
ministeriului român de finanțe, în 
1886 se aflau în România 24 mii de 
cârciume. De atunci tot la doi ani 
numărul cârciumelor a crescut cu 
■câte o miie, așa că la 1 Septemvre 
1893 au fost 27,111, adecă dela 1886 
pănă la 1892 numărul cârciumelor 
s’a îmulțit cu 3578. Pentru anul 1895 
însă se pote socoti numărul rotund 
ai cârciumelor din România la 30,000, 
adecă tot la 180 locuitori o cârciumă.

Să nu uităm însă, -că băutura de 
vin și bere este mult mai puțin stri- 
căciosă, decât rachiul, demonul tim
pului de a$I. Vinul de România 
n’are decât 8—11 grade alcohol, be
rea numai 3—4 grade; chiar țuica 
de prune, vechia băutură a țăranului 
din România, nu are decât 10—25°/0, 
pe când rachiul de bucate conține 
chiar și pănă la 6O°/0 alcohol. (Ro
mul și cognacul 45—60°/0).

Der rachiul e vătămător nu nu
mai prin tăria sa, ci și din causa 

materiilor' venindse, ce conține, și 
oarl fbrte de multe-ori sunt o otravă 
fdrte puternică, cum este d. es. ab
sintul, care formeză ac|I nenorocirea 
Franciei.

Pe lângă rachiu mai adauge 
apoi o hrană ticălosă, o locuință mi
zerabilă, o muncă peste măsură grea 
și osteniciăsă; mai pune apoi odihna 
de nbpte neregulată, timpul petre
cut în cârciumele cele puturăse, fu
matul peste măsură mult la asemeni 
ocasiunl: adauge tote acestea la 
olalta, și-țî vei vede mormântul cu 
ochii, chiar de-ai fi un uriaș!

Rachiul a stîns de pe fața pă
mântului națiuni întregi. Dovadă ne 
sunt Aboriginii din America, din 
Africa, din Tasmania. Dovadă ne 
este chiar și Francia de acji, ai că
reia locuitori, de când s’au dat ra
chiului, se înpuțineză din an în an.

Der să vedem acum, cum să 
prăpădesce omenimea prin rachiu.

Că ce otravă grozavă este ra
chiul pentru organismul omenesc se 
păte sci și din împrejurarea, că este 
de-ajuns pentru un părinte să se fi 
îmbătat o singură dată în vieța sa, 
adecă în cesul procreărei (concep- 
țiunei), pentru-ca ființa, ce se va 
nasce, să fiă un tîmpit (idiot), să 
aibă stropșell, se aibă în cel mai 
mare grad aplecarea spre bețiă, să 
fiă un nebun, un criminal.

Rachiul nenorocesce mai întâiu 
pe bețiv, acesta transplântă nenoro
cirea fiilor săi, er aceștia la rândul 
lor o transplântă urmașilor, firesce 
în grad tot mai mare. Cu alte cu
vinte, un tată bețiv va procrea un 
fiiu puțin scrintit, acesta un fiiu ne
bun, ori idiot, er generația următăre 
negreșit se va stînge. Nenorocirea 
va sosi cu atât mai repede, decă 
amândoi părinții au fost bețivi.

Inotarea din punctul de vedere sanitar.

La popărele vechi înotarea ajun
sese cel mai mare grad de înflorire 
pănă cătră evul mediu; după aceea 
ea a decăcjut încet, încet.

Corpul nostru, 4i°e un specia
list, atât timp cât e sănătos, abu- 
reză o ume4âlă cleibsă, care se li- 
pesce de piele, amestecându-se cu 
praf și alte necurățenii lipicidse ale 
corpului. Tăte părțile acoperite ale 
corpului, abureză de obiceiu mai 
mult ca cele neacoperite. Hainele 
năstre nu împedecă pătrunderea pra
fului cu desăvîrșire, căci praful se 
strecără cu încetul pănă la piele. 
Chiar îmbrăcămintea ro4endu-se prin 
mișcare și frecare, formeză și ea un 
fel de praf pe piele, care constitue 
împreună cu sudărea o coje peste 
tot corpul, vătămătdre acestuia, pen- 
tru-că astupă porii și înpedecă tran- 
spirarea.

Pentru-ca să ne punem la adă
post de tote acestea, trebue să cău
tăm scăpare în spălăturl; însă, de 
ăre-ce spălăturile peste tot corpul 
sunt incomode, e bine de-a recurge 
la scăldare. Prin înotare, și mai ales 
în apă curgătăre, acestă spălare a 
corpului, se face de sine-și; se înțe
lege, că se face mai intensiv prin 
presiunea apei pe tăte părțile cor
pului, curățind bine și fără vre-o 
urmă ori-ce necurățeniă; trebue deci 
să seim să înotăm și încă bine. O 
dată cu acâstă înotare, se face un 
esercițiu corporal, care pune în miș
care tote încheieturile și mușchii 
corpului.

Din timpurile cele mai vechi s’a 
susținut de multe autorități compe
tente, că atât scăldarea, cât și în- 
notarea sunt folositore omului pen
tru păstrarea și împuternicirea să- 
nătăței. O întrebuințare însă pripită 
seu nechibzuită a scăldăturilor, mai 
ales o ședere pre lungă afară din 
apă la aer rece, fără a se usca seu 

îmbrăca, păte să aibă urmările cele 
mai vătămătăre, precum: isterie, 
reumatism, dureri de cap, friguri, 
paralisărl și băle de încheiaturi. De 
asemenea e fărte rău de-a întră în 
baie cu stomacul plin, său pre gol, 
căci în cașul întâiu se întâmplă, ca 
și cum am sta în apă pe călduri 
mari, cari produc insolațiunl, para
lisărl; er în al doilea cas cu stoma
cul gol, cum corpul este prea slab, 
nu păte să resiste în destul la dife
ritele contracțiuni, ce le capătă 
în apă.

Timpul cel mai potrivit pentru 
scăldare ar fi sera, căci, după tote 
școlile și esercițiile obositore prin 
care trece omul în cursul 4^eb 
alergă cu plăcere la o scăldare în 
apă rece, spre a-șl curați și răcori 
corpul, fiind-că acesta îi aduce un 
somn dulce și întăritor.

Trebue asemenea să se scie, că 
decă cine-va se scaldă regulat și se 
silesce a învăța să înote, prin acest 
esercițiu se foresee de-o mulțime 
de băle.

In tot-d’auna omul să nu între 
în apă îndată ce s’a desbrăcat,1 ci să 
mai stea puțin și înainte de-a întră 
în apă, să se stropescă pe corp și 
la cap în modul următor: după ce 
s’a liniștit cu desăvîrșire plămânii și 
inima, se stropesce seu se ude încet 
cu mâna fruntea, tâmplele, gâtul, 
peptul, umerii, șoldurile și părțile 
genitale, pe când a intrat în apă 
pănă la glesne. Ast-fel pregătit, omul 
se pote băga seu arunca în apă după 
modul cum va voi. După eșirea din 
apă, el trebue să se ștergă imediat 
cu ștergarul său și să se îmbrace.

Starea semănăturilor.
In anul acesta nu ne pre pu

tem lăuda cu o recăltă bună, der 
nici rea; față de anii trecuțl putem 
să 4i°emj că recolta acestui an este 
de mijloc. Sunt localități, unde ce
realele au fost de o calitate și can
titate fărte bună, eminentă, așa cât 
s’au socotit pe-un jugăr 9—12 măjl 
metrice de grăunțe.

Ast-±el de lucruri însă s’au în
tâmplat mai mult numai pe șesul 
ungar și în puține altele. Din con
tră, unele ținuturi au suferit mult 
de gheță, vânturi, așa în cât s’au fă
cut multe pagube.

Cu deosebire grâul a fost buni- 
șor în acest an, der totu-și nu pu
tem să 4icem, că ar fi întrecut anii 
precedențl. Calitatea grâului diferă 
mult: Este grâu frumos, greu, plin 
la grăunțe, și din contră este și 
mestecat, slăbuț, ușor. Căldurile cele 
mari din timpul secerei n’au fost pre 
prielnice. Săcara, orzul este ca și în 
anul trecut, din contră ovăsul, car
tofii (crumpene, picioici) și cucuruzul 
sunt cu mult mai frumăse și promit 
neasămănat mai mult, ca în anul 
trecut.

Seim bine, că poporul nostru se 
restrînge mai mult la economiă, și 
că atunci când ’i sunt binecuvântate 
osteneleie printr’un an bun, este da
rul lui Dumne4eu. In cele mai multe 
cașuri însă poporul nostru nu țîne 
semă de mersul prețurilor, ci își vinde 
bucatele sale așa cum și când îi 
vine, ca să mârgă la târg, și cu deo
sebire, când are să-și acopere vre-un 
năcaz.

Aici zace cea mai mare scădere 
și lipsă de tact. Adese-ori bucatele 
sunt pe nimica și nu peste puțin pot 
să se urce prețurile. Cel mai mare 
năcas este de a-se căuta în aceea, 
că Românul nu vre să scie de ce să 
spune prin foile nostre: unde, cum, 
se caută bucatele; unde și cefei de 
bucate sunt?

Este lucru neînduios, că sunt 
șarlatani, cari fac prețuri slabe, nu
mai ca să tragă pe sfără pe bieții 
economi mici. Der mai zace reul și 
acolo, că poporul se ra4imă în cele 
mai multe cașuri numai pe bucate, 
când le are odată în pod.

Ca să nu dăm numai tot pentru 
alții, e de lipsă să fim cu luare 
aminte: Să vindem bucatele atunci 
când au cel mai bun preț, căci nu
mai așa vom pute vede ceva ispravă 
după un an greu de lucru.

Peste tot acum în tătă țera sunt 
prețurile slabe, economii așteptă ur
carea lor. După cum ne spun pănă 
acuma foile dintr’alte țări, în An
glia este recolta slabă, de asemenea 
și recolta din Germania lasă mult 
de dorit (slabă). In Belgia, Holandia, 
Italia și Spania recolta este de mij
loc. Cea mai bună a fost în țările

Bălele de inimă, plămâni slabi 
și respirațiune scurtă și grea, se 
cunosc numai decât în apă prin re- 
pe4l și repetate încercări de-a res
pira, agitări, frică, isterie, dureri de 
cap, presiuni pe piept și chiar du
reri în părțile nesănetăse. Omenii 
cari sufer de acestea, trebuesc să fiă 
cu multă băgare de semă și a nu 
se încrede prâ mult în ei, căci se 
păte fărte lesne întâmpla să-i pără- 
sescă forțele într’un moment de 
pericol.

Nu trebue a sta mult timp în 
apă. Cu cât apa este mai rece, cu 
atât trebue să fiă mai scurtă durata 
băii. Durata obicinuită a băii în apele 
curgătăre seu cele stătătăre variază 
după temperatura apei între 5 și 15 
minute. Acei, cari nu sciu să înnăte, 
nu trebue să stea în apă decât cel 
mult 20 minute. înotătorul însă nu 
trebue a se sfii de-a rămânea mai 
mult, ca un cuart de oră. Pentru 
înotători buni, la o temperatură 
propriă, chiar o oră nu este mult. 
In general, se păte 4ice: că cine-va 
păte sta în apă pănă când începe a 
simți suficiența băii; acesta o simte 
când începe a-i veni fiori de frig 
pentru a doua oră (căci întâiul fior 
de frig este trecător, de ăre-ce pro
vine din impresiunea ce face apa 
asupra corpului, când întră în apă.)

Cdle mai principale regule pen
tru baia elevilor sunt cam următă- 
rele: 1) Esercițiile de baiă cu cei în
cepători trebuesc făcute numai în 
4ilele căldurăse ale verei, apa având 
o temperatură cel mult 15° R, mai 
bună 16° R. După-ce s’a practicat 
mult timp esercițiile de înotare, de- 
prindendu se astfel mai mult cu apa, 
pot face băi și în 4^ele niai i'ăco- 
răse și la o temperatură mai scă- 
4ută. 2) Durata stării în apă la în
ceput nu trebue să fiă mai mare de 
vre-o 4ece minute, mărindu-se trep
tat. 3) Elevii să nu intre în apă cu 
răsuflarea accelerată. 4) Ei vor tre
bui mai întâiu a se răcori și liniști, 
apoi să se desbrace. Ca regulă ge
nerală ar trebui 15 minute pentru a 
se răcori și a-se plimba după des- 
brăcare un timp ărecare, înainte 

de-a întră în apă. 5) Instructorul va 
trebui a se convinge singur, că ele
vii s’au răcorit și au respirațiunea 
ușâră și regulată, și numai după 
acesta să lase pe elev să între seu 
să sară în apă. 6) Săriturile în apă 
e bine de a-le face cu capul înainte, 
Decă acesta nu se pbte, atunci ele
vul trebue să sară cu picibrele strînse, 
mai întâiu udându-șl capul și peptul, 
decă adâncimea apei întrece înălți
mea corpului. 7) In apă elevii vor 
face mișcări dese cu mânile și pi- 
ciorele, să lovescă apa, să se spele, 
să se frece, etc. îndată după eșirea 
din baiă, să se ștergă și să se frece 
bine, după care se se îmbrace ime
diat și să facă apoi mișcări mo
derate.

„Ap. Sân.“
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Peninsulei balcanice și cu deosebire 
în România. In Rusia încă nu e mai 
mult ca de mijloc.

America sta în urma anului 
trecut.

Peste tot așa-deră se vede, că 
bucate sunt mai puține, ca în anul 
trecut. Se cercă mult orzul alb, din 
care se produce berea, prețul aces
tui soiu de bucate s’a urcat. Cucu
ruzul, judecat după semnele ce le 
dă până acum, o se fiă fârte bun.

Rapița nu se plătesce mai de 
loc; economii nici nu mai pre se
măn ă.

Viile sunt apărate pe cele mai 
multe locuri contra peronosporei. Se 
crede, că anul acesta o se fiă un an 
mănos de vin.

Peronospora viticola.
Pănă în anii din urmă nu era 

cunoscută pe la noi acestă plagă, 
tot atât de primejdiăsă pentru cul
tivatorii de vii, ca și filoxera. Acuma 
însă aucjim, că în două comune din 
Biharia s’a lățit peronospora într’un 
mod înspăimântător, și decă nu se 
vor lua măsuri în contra ei, are se 
nimicescă întrâga recoltă.^

Peronospora viticola, cum o nu
mesc Omenii învețațl, este un burete 
care lățindu-se pe frun4ele vițelor 
de viiă, fac, ca fruncjele să cadă și 
strugurii să se prăpădescă înainte 
de-a ajunge lacocere, deâre-ce sescie, 
că frundele sunt tot atât de lipsă 
pentru plante, ca și membrele și 
gura la animale.

Acestă bălă nu se păte delă- 
tura alt-fel, decât numai decă îndată 
după ce s’a ivit se nimicesce. Mă
suri de-a păzi viile de ea, încă nu 
esistă

Urmările peronosporei sunt fărte 
triste, căcî răpesce fructul ostenele- 
lor dinaintea ochilor și bieții culti
vatori de vil rămân total păgubiți. 
S’au aflat însă măsuri pentru stâr- 
pirea ei și încă chiar și în cașul, 
decă a prins a-se lăți.

Peronospora se cunăsce de pe 
frun4ele viiei cari decă sunt pătate 
galbin, scorojindu-se (sbîrcindu-se) 
poți fi sigur, că sunt atacate de 
peronesporă.

Contra acestei plăgi avem ur- 
mătărea medicină, destul de ieftină, 
pe care și-o păte face orl-cine, fără 
de apese mari, anume: % de chlg. 
petră vânătă se topesc în 7 litre 
de apă curată întrn’un vas: într’alt 
vas se topesce */2 chlg. var nestins 
iu 13 litre de apă puțin călduță. 
Făcut acest lucru, sei a un vas mai 
mare, cu 80 de litre de apă curată 
într’ensul se bagă mai întâiu solu- 
țiunea (mestecătura) d’întâi, apoi cea 
de a doua. Făcând astfel, căpătăm 
100 litre (10 vedre) de medicină 
contra peronosporei.

Stropirea se face cu ajutorul 
unei mașine. Singur aici s’ar pare 
ceva greutate, întru cât economii 
noștri sunt siliți a-și procura acest 
aparat. Cei cu dare de mână își pot 
procura singuri, cei mai săraci însă 
pot să se însoțescă mai mulțl la 
cumpărarea unei mașini, care de-alt- 
mintrelea se află mai în orl-ce pră- 
văliă de fier.

Stropirea să se facă după ce s’a 
dus rouă, la sbre, și încă de dea
supra, (ca să cadă asemenea ploii). 
Nici la un cas să hu se stropescă 
pe dedesubt, cu tâte că petele sunt 
pe dosul frun4elor.

Acest mijloc contra peronos
porei s’a dovedita fi fărte bun, așa 
cât vierii, după întrebuințarea lui, 
pot aștepta tămna cu inima liniș
tită și voioși, căci din partea pero
nosporei viile lor nu vor fi supărate 
de loc.

POVEȚE.

In contra limbricilor. Limbricii se 
hrănesc din corpul bolnavului, îl 
storc și-l slăbesc. Fiind-că limbricii 
se ivesc mai cu semă la copii, ma
mele trebue să fiă cu luare aminte. 
Când copilul are mare poftă de 
mâncare, der cu tăte acestea e fără 
voiă, simte dureri la buric și mân- 
cărime la nas: acestea sunt semne, 
că copilul are limbrici. Doctorii în 
contra limbricilor sunt destule, nu
mai că mamele trebue să le folo- 
sescă de timpuriu și să nu lase, ca 
copiii să sufere. Cele mai practice 
și mai la îndemână pentru fiă-care 
om par a fi următărele lecurl, reco
mandate de preotul Kneipp: 1) Tai 
o cepă, o pui într’o litră de apă și 
o lași să stea peste nopte. Dimineța 
storci bucățile de cepă și apa o bei 
pe nemâncate, cu stomacul gol. în
trebuințând acest mijloc 3—4 4*16> 
limbricii sunt de sigur uciși și scoși 
afară. — 2) Și mai puternic mijloc 
de vindecare este sămânța plantei 
așa numite pe latinesce: Aspidium 
Filix. Sămânță de acesta se capătă 
în orl-ce farmaciă și nu e scumpă. 
Din acestă sămânță să iau câte două 
linguri în două 4^e Pe rând, fără 
de-a mânca însă nimic câte-va ce- 
suri. Cel mult în trei 4ile bolnavul 
scapă de limbrici.

Literatură*
Doine și strigături din Ardeal, date 

la ivelă de Dr. 16n Urban Jarnik și Andreiu 
Bârseanu. Acesta este titlul uneia dintre 
cele mai bogate și mai bune coleoțiunl de 
poesii poporale ardelenescl, Tipografia A. 
Mureșianu Brașov. Conțiue 431 pagine, 
cu mulțime de doine de dragoste, de dor 
și jele, de mustrări și blăstămurl, doine 
haiduoescl, de-ale oătăniei, apoi strigături 
bătrânesol și oolinde. Cartea e însoțită 
de-o prefață de d-1 Andreiu Bârseanu, în 
care se arată, că buna primire, de care 
s’a buourat acestă carte la 1885, oând s’a 
publicat prima edițiune, a îndemnat pe 
d-1 librar din Brașov, Nicolae Ciurcu, să 
scotă acâstă a doua edițiune, anume întoc
mită pentru popor. CoBtă un esemplar nu
mai 75 cr. De vânijare la librăria editore 
Ciurcu în Brașov și la celelalte librării.

*
In editura librăriei E. Zeidncr din 

Brașov a apărut: Carte de cetire pentru 
anii din urmă ai școlelor poporale și de 
repetițiune, lucrată de Domețiu Dogariu, în
vățător dirigent în Satulung (Săoele) și Ni- 
colau Pilția, profesor la gimnasiul român 
din Brașov. — Este una dintre cele mai 
bogate cărți de cetire, se estinde pe 424 
pagine, onprindend 231 bucăți de cetire 
parte în prosă, parte în poesiă. Costă un 
esemplar broșat 70 cr., âr legat 85.

•
In tipografia „A. Mureșianu* din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit ‘ de Ioan Georgescu. O carte fârte 
folositâre pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vândare la tipografia A. 
Mureșianu* în Brașov, și la autorul în 
Scorei (p. u. Alsâ-Porumbâk.

Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol
dovan, broșură elegantă, de 11 câle, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. său 1
coronă, plus 5 cr. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 
EL. Pop, publicist, Brașov (Brasso) său 
a administrația „Gazetei Transilvaniei*.

*
Povestiri de Petra-Petrescu â 80 cr. 

francate. De vendare la administrația 
nâstră.

TOLTE ȘI DE TOATE.

Cel mai mic orologiu.

Cel mai mic orologiu de pe lume este 
espus vederii tuturor într’o ferâstră a unui 
oâsornioar din G ttinga. Arătătorul acestui 
orologiu-pitic are o lungime de 8 mili
metri.

Orologiul atârnă acățat de un fir de 
păr. Mulțl iubitori de minunății ar voi să- 
cumpere, și ofere sume mari pentru el, 
der măestrul este atât de îndrăgostit în 
micul ceas luorat de el, încât nu voesoe să- 
vendă cu nici un preț.

*
Camforul.

Camforul întrebuințat în Europa se 
aduce în cea mai mare parte din Japonia 
și din insula Formosa.

Japonia produce la an câte 3 miliâne, 
Formosa câte 1 milion ohilograme de cam
for, ce se esportâză în streinătate.

Păduri cu arbori de camfor, ce e drept, 
sunt și în China, dâr încă nu formâză ar- 
ticlu de esport.

Cel mai bun loc pentru astfel de ar
bori se pare a fi în Japonia, unde arborii 
de camfor ajung înălțimea de 50 metri și 
grosimea de 12 m.

Camforul se pregătesce în modul ur
mător : Trunchiul, ramurile și rădăcinile ar
borelui se sfarmă mărunt, se bagă în apă 
și se fierb în 61e mari de fier, acoperite 
ou oapacurl oăptușite ou pae de urez; 
aborii, oe es din aoâstă âlă se așătjă. pe 
paele de urez și se slăeso, formându-se 
astfel camforul.

*
Un obiect de modă nesanitar.

Abia a fost vr’un articol de modă, 
oare să se fi popularisat așa, oa brâul lat, 
elastio, pe care îl pârtă astădl pretutindeni 
damele. Breul aoesta, la aparință nevino
vat, este în realitate mai periculos decât 
corsetul, oăol e când aoesta comprimă 
o taliă de 70 om. pănă la 62 cm., breul 
elastic o stringe pănă la 58 cm. Cu cât e 
mai tînăr trupul femeii, ou atât oedâză mai 
mult apăsărei și cu timpul oomprimă talia 
pănă la 20—22 om.

Prin acâsta se diformâză ficatul, sto
macul, intestinele și rinichii și se comprimă 
în partea dedesupt a corpului, apoi se pro- 
duo dureri de spinare și cârcei de stomac 
eto. Cu un cuvânt breul elastic este o in- 
vențiune fârte nenorocită, și părinții n’ar 
trebui să permită niol-deoum, ca să-l pârte 
fetele lor.

*
Țarul ți artistul comic.

Sunt mulțl ani de atunol, — poves- 
tesce comicul englez Toole. — Mă preum- 
blam pe Newski Prospect în Petersburg, îmi 
aprinseiu o țigară și îmi continuei drumul 
liniștit. Un ofițer se apropia de mine.

— D-le, se răsti el la mine, nu scii, 
oă aci nu e permis fumatul?

— N’am ideiă, răspunsei. Dâr dâcă 
nu e permis, sting țigara, ceea oe și făoui.

In aoelașl moment doi polițiști se re- 
pecjiră la mine, mă apuoară și mă tîrîră 
pănă la secția pulițienâsoă. Aici fui înohis 
in carceră, unde se aflau deja mulțl tova
răș! de dubiâsă calitate. Trecu oră după 
oră, nâptea veni, veni și diua > în sfîrșit 
fui adus în fața oomisarului de polițiă.

— Ai vorbit cu Țarul, îmi striga el. 
Nu soi, că nimeni nu are voiă să se adre
seze Țarini?

— Mă ertațl, răspunseiu eu liniștit, 
dâr nu m’am adresat nimănui. In sohimb un 
ofițer mi-a atras atenția, oă nu e permis să 
se fumeze pe Newski-Prospeot.

— Un ofițer? Era Țarul. Nu ai sciut 
aoesta ?

— Niol ideiă.
Interogatorul niol nu se sfârșise și fui 

oondus într’o carceră mai cum se cade. 
După câte-va âre se desohide ușa în- 
chisorei.

— Ești liber. Majestatea Sa doresce 
să te primesoă astăcjl în audiență.

Natural, că m’am dus. Țarul Alexandru 

' al IlI-lea era fârte amabil, se souzâ pen
tru cele întâmplate din prioina lui, vorbi 
mult de teatru și de artă și mă oonoediă» 
fârte politicos. înainte de a pleca, îmi luai 
înoă inima în dinți și tjiseifi :

— Majestate, pot să vă oer o grațiă ?'
— Vorbesoe, c^ise împăratul, încrețind 

puțin fruntea.
— Vă rog respectuos, Majestate, decă 

mă mai întâlniți, să nu vă mai adresați! 
mie.

«
lubileul monetei „franc".

Alaltăieri s’au împlinit 100 de ani. de 
când s’a născut moneta sâu banul așa nu
mit „franc*.

In 15 August 1795 s’a adus de cătră Con- 
ventul național franoes legea, oare în loc 
de livre a făcut francul oa unitate mone
tară. Legea acâsta a hotărît punctual greu
tatea monetelor, cuprinsul și forma esternă. 
Pe moneda de aur stă efigia păcii și a bel
șugului ou inscripția „Paix et abondance*.

*
Câtă hârtia se trece in lume.

Următârea statistică dă date intere- 
teresante asupra faptului, că câtă hărtiă se 
consumă în fiă care an pe rotogolul pă
mântului.

De present se află pe întreg pămân
tul 3985 fabriol de hărtiă, cari pe an pro
duc 7904 miliâne conturi de hărtiă. Jumă
tate din acest material exorbitant îl con
sumă tipografiile, și 600 miliâne de conțuri 
cad singur numai pe d>»re. Calculând mai 
în detail, dintre tâte națiunile Englesul oon- 
sumă mai multă hărtiă, adeoă pe cap oad 
11% conțuri într’un an.

După el urmâză Amerioanul cu 10’/2. 
conțuri, Germanul ou 8, și Francesul cu 
7% conțuri. In fine vine Mexicanul cu 2, 
Spaniolul cu 1 */2 și mai în urmă Rusul cu 
1% conțuri.

*
Culmea reclamei.

Blondin, marele ecuilibrist și eroul 
Niagarei, povesteso în memoriile Bale aneo- 
data următârea:

într’o di cetii într’un diar, spre marea- 
mea suprindere, că ași fi murit. Gazeta 
spune, că la o trecere a Niagarei a-șl fi’ 
cădut și mi-așl fi găsit mârtea în valurile- 
oataractului.

Natural, că soirea mă înveseli, dâr 
fui și mai surprins, când oetii în edițiile de 
sâra ale dinelor, că „mâne* va avâ loc 
îmormântarea mea. Tâte amănuntele cere
moniei erau publicate cu îngrijire.

— „Ei, îmi disei, trebue să asist și 
eu la ceremonia acâsta.*

Intr’adevăr, la âra fixată, apăru în 
fața locuinței mele un car funebru înhămat 
ou șese cai albi. Mii și mii de âmenl se 
grămădiră în stradă; din tâte casele și 
edifioiile publice fâlfăiau drapele cernite,. 
Era aprâpe de necredut.

De-odată audii o bătae în ușă și di
rectorul meu întră.

— Pardon, un moment! d’se el, se- 
apropia de ferâstră și striga în stradă:

— Ladies și gentlemen! Cum aflu 
aoum, spre marea mea bncuriă, d-1 Blondin 
nici nu e mort. Blondin trăesce! Da, tră- 
esce așa de adevărat, că Sâmbătă, în 17' 
Iulie va întreprinde o nouă trecere peste 
Niagara pe o funie de sîrmă.

Mulțimea isbucni în strigăte :
— Să’l vedem ! să’l vedem !
Directorul meu mă trase la ferâstră. 

mulțimea mă recunoscu și ’ml făcu ova- 
țiunl grandiose.

Târgul ii de rîmătorl din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

12 Aug. de 31.418 capete, la 13 Aug. au 
intrat 15C.— capete și au eșit 329, rămâ
nând la 14 Aug. un număr de 31.053 capete.

Se notâză marfa: ungurâscă veche, 
grea dela —.— or. pănă la —.— cr, 
marfă ungurâsoă tineră grea dela 
49.— or. pănă la 50.— cr., demijloo dela 
48.— or. pănă la 49.— or. ușâră dela 
48.— or. pănă la 49.— or.

Marfă țerănâscă grea dela —.— pănă 
a—.— or. de mijloo dela —.— or. 
șănă la----- or. ușâră dela —.— cr,
pănă la —.— or.
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Marfă serbâscă, grea dela 48.— cr. 
pănă la 46.— or. Transito, mijlooiăgrea 
dela 48.— or. până la 49.— or. transito 
n ș 6 r ă dela 47.— or. pănă la 48.— or.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 14 August n. 1895.

CăJendarnlu saptemâneL

AUGUST are 31 (Jile. MASALAR.

iț>ilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dom, 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi, 
Vin. 
Satn.

6 j-Schimb. Ia față
7 S. m. Domețiu
8 S.m.Emilian
9 S. ap. Matei

10 S. m. Laurentiu
11 S.m.Ep. C. Nif.
12 M. Foțiu și An.

18 Elena
19 Sebald.
20 f Sf. Stefan
21 Bernat, Adolf
22 Timeteiu
23 Filip
24 Bartolomeu

Din 16 August st. n. 1895

Prețurile cerealeor din piața BrașovD.

M&sura sâu 

greutatea
Calitatea.

Valuta a 

triaoă.

fi. or.
//

1H. L.
■

cel mai frumos 5 30
Grâul mijlociu . . 4 90

î> mai slab . 
Grâu mestecat . .

4
3

70
50

H
JJ

a i frumosâ
S Scară \ mjjf00i^

3
3

40

f frumos 3 50J)
j, ^rz l mijlooiu 3 20
JJ
))

(frumos
Ov6s ț mijlociu

3 30

Cuouruz.................... 4 80VI Mălaiu.................... 4 70
Mazăre.................... 5 60
Linte................... 6 70
Fasole.................... 4 60

JJ Sămență de in . . 9 —
Jj Sămânță de cânepă 4 60

Cartofi.................... 1 —
Măzăriche .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 44
Carnea de poro . . — 52
Carnea de berbeoe — 32
Său de vită prâspăt 23 —

100 kil. Său de vită topit 32 —

Pro duete div.

S 6 m 1 n ț e

*
- 2 
5 « 
*2 ** 3 • O

Prețul per
100 ohiloffT-

| pănădela

Grâu Bănățenesc 80
Grâu dela Tisa 80 6.25 6.40
Grâu de Pesta 80 6.20 6.35
Grâu de Alba.regala 80 6.15 b.30
Grâu de Bâcska 80 , - .—
Grâu ung. de nord 80 .—

3 2 Prețul per
SSmtnțe veohl 

ori nouă soiul 5 M 
£

100 ohilgr.

o g. dela pana

SScară 70-72 5.30 5.35
Orz nutreț 60-62 5.15 fa 30
Orz de vinars 62.64 .— .—
Orz de bere 64.66 .— .—
Ovăs 39.41 6.20 6.40
Cucuruz bănăț. 75 .— .—
Cucuruz alto soiu 78 .— .—
Cucuruz — w— ,—
Hirișcă n — —t.

ooooooooooooooooo

ir Se caută “»■
Un învețăcel în etate de 14 

ani, absolvat de șcâla normală, seu 
capitală, și care cunâsce cel puțin 
una din limbile streine, care se pri- 
mesce numai de cât în prăvălia de 
manufactură a subscrisului.

Oreștie, (Szâszvâros) 1895.
loan Lăzăroiu,

comersant.
□oooooooooooooooo

Verfalschte schwarze Seide.
iîîan verbrenne ein IHufterdjen bes Stoffes con 

bem man faufen roilt, unb bte ettoaige Derfaifcbung 
fritt fofort 31» Cage: <Ecțte, rein gefSrbte Seibe rrau- 
felt fofort 3ufammen, oerISfdjt balb unb tjtnterldfjt 
menig îlfcțe con ganj tjeltbriiunlidfer Jarbe. — Der- 
făifd)te Seibe (bie leidjt fpecîig roirb unb bricȘt) 
brennt Iangfam fort, namentlid; glirnmen bie „Sdjufj- 
fdben" roeiter (menn feljr mit jfatbftoff erfdjwert), 
unb tjinteriagt eine bunfelbraune 2Ifdje, bte ffdj im 
(Segenfaț; 3ur erfften Seibe nicbt frâufelt, fonbem 
friinimt. Șerbriicft man bie Hfcțe ber edjten Seibe, 
fo țerftăubt fie, bie ber verfff ffdEjten nid;t. Die Sel- 
den-Fabrik Henneberg (K. u. K. 
fjoflief.), Ziirieh oerfenben gem Hlufter non 
itjren edjten Seibenftoffcn an Jebermantt, unb liefem 
eințelne Xoben unb ganțe Stiicfe porto- und steuer- 
frei itt bie Wohnung.

5.

8em. de trif.

B ursa de Bucurase
din 14 August n. 1895.

"V aloii D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5°/0 Apr.-Oct. 101. >/2
Renta amortisabilă .... 99.>/4

n „ (Impr. 1892 . . . 5°/n 98 >/,
h „ din 1893 5°/o 33 3» 98.V,
n „ 1894 int. 6 mii. 5% Apr.-Oct. 96?/4

„ (Impr. de 32. ’/2 mii. 4°/o lan-lulie 88.'/,
n „ (Impr. de 50 mii. 4% 33 33 88.'/2
» „ (Imp. de 274 m. 1890 4’/o 31 13 88.'/2
31 „ (Imp. de45m. 1891 4°/0 3» H 88 '/,
11 „ (Im. de 120 iul. 1894 4°/o 31 11 8 8>/2

Oblig. de Stat (Conv. ruralej. G’/o Mai-Nov. 102 ’fi
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 283.-
Oblig. comunei BucurescI 1883 5°/° lan.—Iul. 98?/4

î» „ ,. din 1884 5% Mal-Nov.
3) „ „ din 1888 5% lun.-Dec. —
•> „ „ din 1890 5% Mai-Nov. 99 '/4

Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/o lan.-lnlie Gi.7/,
13 „ urbane BucurescI 6°/o n 3i 100.’/,
Jî 33 13 3} 5°/o » n 92.-
33 „ „ Iași . . 6% n n 82.-

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o 31 H 98 -
V.N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 15.86
Banca agricolă......................... bCO 150 v. 240.-
Dacia-Komânia uit. div. 35 lei 200 într. v. 419.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 428-
Soc, Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 335.- -
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. ■2oO 180.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 _
„Patria* Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 100.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —.—

, „ „ 2 em. u. d. 0 100 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei tiOC —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 ,/' 10U. —.—
Societ. p. const, de Tramways 20. —.—
20 franci aur 20 03|

SOOMPTURl:

Cursul la bursa din Viena.

Banca naț. a Rom. 5% Paris .... 27oAvansuri pe efecte 67o Petersburg . . 4727oCasa de Depuneri 7’/2 Berlin .... 3%
Londra .... 2'7a Belgia .... 3°/o
Viena..................... 4% Elveția .... 3%

Din 16 August 1895.
Renta ung. de aur 4% .... 123.20
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.95
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/o • 124.75
Itnpr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/0 102.80
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • . . 98.40
Bonuri rurale oroate-slavoue. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 145.— 
Renta de hârtie austr........... 100.95
Renta de argint austr.............. 101.25
Renta de aur austr................... 123.20

s
I 
& o
3 o
8
a) 
P.

3—-© J-a.

33
Oleu de rap. 
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină
>> 

Său 
Prune

n 
Lictar

Nuci 
Gogoși

Miere
» 

Ceară 
Spirt

31

13.75
13.—
18 25

14.—
13.25
18.50

Uursn

pentru

dela Pesta 
dela țâră 
avântată 
afumată

roșiă 
rafinat duplu

Luțernă ungur, 
francesă

din Bosnia in buți 
din Serbia în saci 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
un gureșei 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brut
Drojdiuțe de spirt

52,
48.—
53.—

Cursul losurllor privata
din 14 August 1895.

camp. vinde.
Basilica . . . 8.— 8.30
Credit .... 202.25 20125
Clary 40 fl. m. c. . . 58.— 60—
Navig. pe Dunăre . . 145.- 150—
Insbruck .... 28.- —.—
Krakau .... 27.50 28.25
Laibach .... 23.— 23.50
Buda .... 61— 62—
Palffy .... 61— 62—
Crucea roșie austr. 17.50 18—

dto ung. . 11.20 11.70
dto ital. . 13.10 13.50

Rudolf , 23.50 24.50
Salm .... 70— 70.&0
Salzburg .... 27.— 27.50
St. Genois 73.50
Stanislau .... 42.75 46.—
Trieitine 4’/,% 100 m. c. 150— —.—

dto 4°/n 50 72— 76—
Waldstein 53— 55—
gârbescl 3"/o 39— 40—

dto de 10 franci — —.—
Banca h. ung. 4% 129.50 130—

Proprietar: Dr. Aurel Mure^ianu, 

Redactor responsalJil: Gregorîu Sflaiop.

Nu se mai oferă
în viață, nici-odată ocasia 

ca numai fl A OF
pentru •••
o colecție splendidă, de
IO

bncăți
0.425

rp ts se
cumpere

IO
hcăti
L 4.25

1 ciasornica 
de busunar Pri
ma Anker- Re- 
montoir umblă 
precis, și cu ga
ranție de 3 ani.

1 lanț imi
tație d'aur pan- 
cer,- cu inela de 
siguranță și ca
rabină'.

2 inele imi
tație d’aura cel 
maî nou fason, 
și' cu: similibri- 
liant' iriiit. Tur- 
chis și'rubine.

2 nasturi de 
rhanjete, aura

double, giloșate, c” mehanisma patentata.
1 aca cu broșa pentru dame forte fru- 

mosa, fasona de Parish:
3 nasturi pentru Chemisette imitaț. 

d’aura.
T<5te aceste 10 obiecte practice costă 

la daltă numai fi. 4.95 cf. Pe de-asupra 
o surprindere extra gratis pentru'suvenire 
la< firma mea.

Comandați iute, păhă se mai află o- 
biecte, că astfelfl de ocâsie nu se mâi ivește.

Trimiteri se efectueză ori și la cine 
cu ranibursă. Cui nu-i convine obiectele 
primesce banii îndărgta, așa că pentru cum
părătorii este eschisfi ori și ce Risico.

Se pote cumpăra dela unica firmă de 
ciasornice

Alfred Fischer,
660,1—6: Wien I. Adlergasse 12.

w

pentru instrucțiune de dans.
Am onore a aduce la ounosciința on. Public amator de dans și prea 

știm, părinți, tutori și posesori de pensionate, că dau lecțiuni de dans 
de aci înainte în șoola întemeiată de fratele meu Franoisc Fiedler și voili

DESCHWE ȘCOUA de DAXS
pentru sesonul curent la 1 Septemvre st. n., care durez» pănă la 
finea lui Novembre st. n.

Cursul se va începe cu o Serată de Dans, Duminecă în 13|25 Aug.
Elevii se primesc în tete dilele, în școla de dans, strada Hirscher Nr. 9. 

Houorarul este tot cel de mai nainte.
Rongându-vă a mă onora și de acum înainte ou încrederea, oe mi-ațl are- 

tat pănă acuma, asigurându-vă, că-mi void da totă silința a păstra renumele ce 
are ș o 6 1 a d e d ans a 1 ui Fi e d 1 er. Qu t6tă stima :

successors maestrului de dans,
Francisc Fiedler.1 - 2

SUFERINȚE DE STOMÂCHU §1 URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculii cetii mai bund și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

lorîi precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutolQ și plăcutulii

jjOb’h Rosa’s Lebens-Balsam^ ■
Acesta balsamii preparata eu îngrijire din erburiie alpine cele mai bune șl făină- 

dultore să dovedesce ca forte folosiotrh în contra toturorfi greutăților^ de mistuire câr
cei de stomachfl, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloră, haemorhoideloră etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenita acesta balsama acum una singura și dovedita medi
camentă de casă poporal»'.

Sticla, mare costă, 1 fL, mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recnnoscință stau la disposițiă! 

FIȚI ATENȚl!!!
Spre a evita înșelătorii, faca pe fiecine atenta, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singura numai de mine este preparata după receta originală, este 
învălita în hârtiă grosă albastră, care portă în lungula ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din fărmacia „zum schwarzen Adler“, B. Fragner, Prag, 205—3“ în limba 
germană, boemă, ungara și franceza, și cari sunta provădute cu alăturata marcă a fa- 
bricei luată sub scutula legala.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
' eritabil s§ pdte procura numai în 

nDejposit^xlu. ;pzizici]oauL\x sul/u. jorocLMcStoxulvui 

B. Fragner, 
Farmacia „Zum schwarzen Adler“ Prag 205—3. 

In Budapesta : la farmacia I. von ToriJk.
Tote farmaciile din Brașovii, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 

Austro-ungară au deposita din acesta balsama de vieți.
Toth de acolo se pote avea :

Alifia de casă universală de Praga
(ZPrag-er XTaiv-eisal-Ka-assartoe)

medicamentii sigurii și prin mii do scrisori de mulțămire recunoscută în 
contra tuturoru inflamațiunitorâ, rânitorii și umflăturilor!!.

Acest» se întrebuințeză cu succesă sigura la inflamațiunl, la stagnațiunea lap- 
și întărirea țițelora cu ocasitnea îuțărcării' copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 

°ai’bun°ule; copturi la unghe, la pariari'ții [ulcerațiunl la degete, la întăritori, 
tumor,ea glanduleloru limfatice,- lipum'e etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 

întăritori se vindecă in timpula cela maS scurta; la1 Cașuri îusă, unde s’a formata deja 
purolu, absorbe buba și o vindecă în timpula câlă maî s'curtă fără dureri.

In cutiâre a 45 șî 35 cr.
Fiți stteiiți!

De-dre-ce alifia de c£să uuiversală de Praga s6 imi- 
teză forte deșii, facii pe fi^-eîne atentii, ca singurii numai 
la mine se prepar6zâ după feceta originală. Acesta este nu-■ J. —----------------------- — UOIU I I

““ înUha'p?r'ta^lâ’ dâcă cuti°^le din me* ala .^albina, îif cabfse pune, sunta înfășu- 
minr • ’* P® ?are se ■află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum să se. între

buințez,),. împachetate și in cartdne vinete, — cari'sunta provăWc cu marca fabricei 
ne mai suisu. ’

Balsam pentru au^
(O-eixor-ZBalsam.)

Cela mai probata și prin multe încercări cela mai temeinica medicamentă pentru 
vindecarea aucfulur greu și spre redobândirea aurului perduta. 1 Flacon I fi.

Cursul pieței Brasov 
Din 17 August 1895.

Bancnote rom. Comp. 9.58: Vend. 9.60
Argint român. Cutnp. 9.52 Vend. 9.56
Napoleon-d’ori Câmp. 9.60 Vend. 9.62
Galbeni Cnrnp. 5.64 V&nd. 5.68
Mărci germane Ouinp. 59.— Vend. —.—
Ruble rusescl Oump. 129.— Vend. —.—
Lire turoesol Cump. 10.82 VW ■ —' —
Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei * 
ă 5 cr. se potil cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.
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lUTorpo ppoppiTQtă . Până la cele mai fîinellldlud lUDulVUlCl, Cbeviots, engîesesc veritabil, postavuri; 

stofe pentru barbațl Colori rsa.od.eme.
■n 1 i / . Stofe de postav pentru o părerile de pantaloniUPi3 ti. I.ZZ /« CF. ineiTH cu Salo.n- Stofe pentru partiisiuri, țesute practic 

și elegant Cu metru și franco la domicil.

EivîțiLstrie«rnoruto. OETTINGER & Co., Zurich, (Elveția) 
Mostre de tote stofele pentru bărbați și dame la cerere se trimit franeo.

 Gravure de modă gratis. 3

TT tr

T A O FAMILIE fără copii, 
ce locues ce în Brașov, strada 

Năs'pului Nr. 2, aprope.de Gimixasiul 
Român, se primesc băeți în 
cuartâr, cu iotă întreținerea.

762,1-3

De vânzare 

800 care de fen, pen
tru îernarea a 3000 oi, îm
preună cu pășiunea 
trebuinciosă pănă ia 5 Mai 
st. n. 1896.

A se adresa la subscrisul în 
Săngeorgul de Cămpiă (p. u. Uzdi-Szt.- 
Peter, comitatul Coșiocnei).

Ludovic Simon,
761,1—2 proprietar.

fL 8
costă nou inventatul optic-achromatic 

aparat da fotapafiă „EDISON" 
Cel mai sigur, simplu 

și ieftin din tote siste
mele pănă acum inven
tate.

.,E4Si§®n44 dă ga- 
ranța cea mai mare pen
tru sigura funcționare și 
resultat forte bun. Ori 
și cine pote cu acest

aparat, fără a avea cunosciințe preala
bile, a scote fotografii escelente. Este es- 
chisă ort și ce nesuccedere.

Ou ,,Edison44 se pot lua foto
grafii la moment, este d6r forte potri
vit pentru Turiști, Pictori iubitori 
de natură. Aparatul care se pote desface, 
cu casetă elegantă, plate pentru uscat 
cernela de copie, cameră obscură, ma
șină de copiat și tote utensiliile foto
grafice costă complet împreună, cu es- 
plicărl lesne de înțeles, ffl. 6.

Pentru Austro - Ungaria se vinde 
numai la

Alfred Fischer,
WIEN I. Adlergasee 12.

750,1— 2 Espodare cu ranibursă.

Giro-Conto 
la banca 

Anstro-Uiigară.

î Orele de cassă dela 8—f

„ALBItiA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII 

FILIALA BRAȘOV

1/ v
Cec-Conto
la. postă.

fir. 505.
a_________r

i

Cassa de bancă, comisiâne 
și de schimb 

NUSSBĂCHEH & BEER 
BRASOV.5

Avem onore a recomanda serviciile nostre în tote afacerile 
și transacțiile de bancă și anume:

dumperam și vindem 
monede de aur și argint, losurî, hârtii de valore indigene și streine, 

acții, scrisuri fonciare, obligații, după cursul di lei. 
ftmPllĂni filffllKIll1! Pana 85% din valorea cursului pe hârtii de 
lluUl Utilii (I i d 11 u 111 1 valore ale statului, scrisuri fonciare și priorități;

75 % din valorea cursului pe hârtii de bancă și efecte ce sunt 
cotate la bursele din Viena și Budapesta cu dobândă moderată.

Rescumperăm fără nici o detragere tot-feliul de eupone.

EsmB Bolite comerciale
tbte piețele Europei cum și transociene. 

FlibcraiU dlCCUI’i cu provisione mici pe t6te piețele comerciale, 
în socotelă, corent și bonificăm p n’ - _ . n% netto.re pana la o u

Pentru plasarea sigură de capitale recomandăm scri
surile fonciare cu 4*/2 și 5%, din Sibiiu, obligățiile cu premii 
4°/o și 3% ale băncei hipotecare ungare și scrisurile fonciare 5% 
ale Institutului de economii din Arad.

Aoiniipci|n fdrte ieftin lnnnpi la tragerea cu câștigul cel mai 
nulfeiildlll ori și ce luullll mic, pentru diferența cursului.
Aflăndu-ne în relații strînse cu Filiala Transilvană a 

Bâncei ungare de escoiupt și schimb, suntem în plă
cută posiție de a finalisa forte avantagios tdte transacțiunile 
de ban că.

*“tXe și taiiiin incasso

dPîlllllPPl 1:1 8OCOtelă, corent și 
llu|J Uliul 1 interese după învoir

Comunicăm cu plăcere ori și ce infor
mații și consilii c.onsciențidse în afacere 
de bancă și prin corespondență.

Telefon
Mr. ®©.

I

i
H
r4

to 
d p 
(D

prifflSCG depuneri spre fructificare JB 18110 4Y
netto, solvindfi însăși darea de interese;

SCOUfa polițe comerciale CI 5VV

ICCOriî Împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari fl] (j(V 
taie 
»iiă

o

credite în cont corrent condițiunl;

împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CU 6° 

ffljffl Și îilflS maiPrețUrile ■ e-e

indigene și străine, 

BMWă 

piimiiopă cu oe,G mai bullllIuKl urcată preță 
n ’ - i , „ , .

convenabile 11111110110 ȘJ MII 
în specială de cele românescl; 

cunonB, escoiDDleza coi

r

înainte de 
scadență, și

i pe piețele din țeră și 
1 streinătate;

hnnpn sub cele mai'ief- 
lldllud tine condițiunl; 

ei j pe teri-_ de depou, toriuw
său strada, dării Mr. 45, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

urii»
neutru reran ie vleța

in calitatea sa ca representanță principală a so- p 
cietății de asigurare EQUITABLE din New-York u 

• v • f

tt 

sub condițiunile favorabile, parti
culare a acestei societăți.

Onorabileloru administratiunî de fonduri si p. t. D-lorii > > ■
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5° o ale „Albinei41 
ale eărorfl eupone se rescunapern seinestirullii fără nici o 

detragere, h! cari se află <le vena|arc in cursul ițilei a bursei 
<lin Budapesta, in piese de 500, 1OOO și 800® de corone. 
Comparendu cursurile și produsulu celorlalte efecte indi

gene, oe pote susținea eu totu dreptul», că 

Scrisurile fondare „Albina11 de 5° o 
suntu a<li relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina" e garantată 
prin valorea celu puținu întreită a ipoteceloru pe ba*a cărora 
se esmitO, prin fondulă specialii de asigurare a scrisuriloril 
fonciare care e de fi. 200,000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.'

65—*

OreSe de ri£Îa 8—8

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Revisie 
ele Io suci 
= gratis. =

i.
Promese la 

tote tragerile 
de loteriă. 702,14—15

gdJa'Wi,,

, Carol TOpfntr (suocecsorul), Julius 
Heinrich G. Obert, Ferdinand Jekelius farmacist, Victor Roth 

Karl Harth, loan Dușoiu et Fiu, Fritz Geisberger, 
, K. Zerbes, Fritz Czffkely. — în Făgăraș: La Domnii: Richard 

, M. A. Grăser, I. larosch, Heinrich Schul, Alexander Nehrer, 
- în Cohalm : La Domnii: Ernst Wolff', Eduard Victor M.elas.

fitâ 1 A A M
are efect miraculos! Nu există alt mijloc de a prăpădi 
ori și ce insecte, de aceea are renume în totă lumea; și e forte 
cautat. Semnele sunt: 1) Sticla sigilată. 2) Numele: „Zacherlm."

Qo oflu P UPlldnrP' în Ija l- E. et A.. Hcsshaimer,
IJU dlld HO VollljdlUi Heinrich Zinz, Dimitrie Eremias nepoții, Emil Par, 

Karl Irk, Franz Kelcmen farmacist, Julius Al utter, Carol Schuster farmacist. Teutsch 
et Tartler, N. Grădinar, Eduard Kugler farm
Hornung farmacist,
farmacist, Heinrich Wagner,
Heinr. Herrmann
Glein farmacist,
Jacob Fleisig. —

aprope.de

