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Sorisori nofranoato nu ce 

primesc. — Mănos cripte nu ae 
rctrimet.

INSERATE se primesc la Adml- 
nlstrațiuneta Brașov și la ur- 
mătârele Birouri de anunolurî: 

în Viona: 2f. Ihikcs, Bfeinrmh 
Schalek. Rudalf Atosse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Dann^bcr, în Budapesta: 2. V. 
Goidbergerg, Eckstein Bernat: în 
Bucurase!: Agencc Havas, Snc- 
oorsale de Roumanie; în Ham
burg- Karoiyi <& Liebmann.

Prețul Inaorțlunllor: o nonă 
garmond pe q coldnâ 0 or. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
serii 10 or. adu 30 bani.

.,&azeta" iese în fli-care ji,
Atonamojiie pentru Anstro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șoae ioni 

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

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

Se prenumără la tdte oficiole 
poștale din întru și din aîară 

și la dd. colectori.
A^nameniul pentru Brasor 

adminifftrațiunna, piața mare, 
TOrgul Inului Nr. 80 etaglu 
I.: pe un an 10 fi., pe șlse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fi. 50 ar. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fi., pe 8 luni 8 fi., pe trei luni 
3 fi. Un esemplar fi cr. v. a. 
adu 15 bani. Atât abonamen
tele oât și inserțiunile sunt 

a sc plăti înainte.
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Necazuri românesc!.
„Decadența incontestabilă a par

tidului nostru român, care se pbte 
constata de doi ani încbce, devine 
cu atât mai îngrijitbre, cu cât sis
temul politic al guvernului tot mai 
accentuat, tot mai decis se îndreptă 
contra naționalității române, ceea ce 
pretinde o apărare energică a inte
reselor nbstre periclitate. înainte cu 
câțî-va anî starea nostră era încă cu 
mult mai bună.“

Rândurile acestea deși s’ar po
trivi fbrte mult cu situațiuuea nbs- 
tră, nu se referă la noi, ci la Ro
mânii din Bucovina. Este „Gazeta 
Bucovinei11, care Introduce cu rându
rile de mai sus un articul, în care 
se arată cât de mult s’a schimbat 
situațiunea politică, mai ales de doi 
anlîncoce, de când cu demisionarea 
ministeriului Taaffe, în defavorul 
fraților- noștri din Bucovina.

Plângerile, ceresuna în colonele 
cjiarului român bucovinean, asupra 
persecuțiunei sistematice a elemen
tului românesc din micul ducat sunt 
din nenorocire întemeiate pe fapte 
incontestabile. Sub guvernele transi- 
torii Windischgraetz și Kielmansegg 
se vede, că au prins putere contrarii 
românismului în Bucovina, âr actua
lul cabinet Badeni, 419 „definitiv14, 
ș’a inaugurat acțiunea? sa în Buco
vina cu o măsură de natură a pro
duce cele mai mari îngrijiri în si
nul Românilor.

Este un postulat vechifi al Ro
mânilor bucovineni ca se se înfiin
țeze în capitala țării un liceu cu 
limba de propunere română. In timp 
de 14 ani ai sistemului lui Taaffe, 
care îșl pusese ca țintă împăcarea 
naționalităților, frații noștri n’au is- 
butit a-șl realisa acest modest pos
tulat al lor. Er acum, când ajunse 
la cârmă un guvern, care a decla
rat înaintea parlamentului, că și-a 
propus a lucra, nu după maxima: 

„divide et impera“, ci după „prin
cipiul dreptățiiei trebue se vadă., 
că dreptatea, ce o reclamă de atâta 
timp, nu li-se face, ci în loc de-o 
șcblă mediă românescă se plănuesce 
înființarea unui liceu ruten în Cer
năuți.

Ministrul de instrucțiune Gautsch 
la întrebarea ce i-s’a pus din partea 
deputatului român Lupul, a răspuns 
cu „ibis redibis" cjicând, că cestiu- 
nea unui liceu român atârnă dela 
viitbrea întindere, ce-o va lua învă
țământul secundar în țâră și cu 
deosebire în Cernăuți; der gimna- 
siul ruten ar fi o trebuință forte 
simțită și urgentă.

Așa scie să respecteze aminti
tul ministru |„piincipiul dreptății1* 
față cu poporațiunea română băș
tinașe ațerii. Este învederat, că prin 
acâsta procedere se ignoreză inte
resele de viâță ale elementului ro
mân din Bucovina, pe socotela că
ruia se sprijinesc tendințele de ger- 
manisare și de slavisare.

Cât de simțită este necesitatea 
unui gimnasiu ruten în Cernăuți se 
pote cunbsce din cașul întâmplat de 
curând în comuna Ipotescl. Acâsta 
comună era trecută în statistica ofi
cială — tocmai cum se întâmplă pe 
la noi — ca comună „rutenă**  și pe 
basa acesta autoritățile au hotărît 
se creeze acolo o șcdlă nouă cu 
limba de propunere rutenă. Sătenii 
români înțelegând acesta au pretins 
energic, ca limba de propunere în 
șeblă se fiă cea română, și se li-se 
dea un învățător român, căci ei sunt 
Români âr nu Ruteni, și trăind în 
un ținut românesc n’au absolut nici 
o lipsă de limba rutână.

Etă de aceste lucruri se petrec 
și în Bucovina, în mănia articolului 
19 al constituției austriace, care ga- 
rantâză înființarea de școli pentru 
tâte națiunile în limba lor propria 
națională.

Românii din Bucovina au pănă 

acuma numai un singur gimnasiu 
cu limba de propunere română, în 
Suceava. Aici, înaugurându-se nu de 
mult o nouă clădire pentru gim
nasiu, presidentul țerii Goess, n’a 
sciut se le dea un sfat mai cuminte 
școlarilor români, decât ca să caute 
în tot chipul a învăța bine nem- 
țesce, căci ori cât de mult ar griji 
de limba lor maternă, fără de limba 
germană nu se pot ferici.

Par’că ai aucji vorbind pe pa- 
trioții noștri împintenați, cari ase
menea tbtă fericirea o derivă dela 
învățarea limbei maghiare.

Sunt de ajuns cele citate mai 
sus, ca se ilustreze situația actuală 
politică a Românilor bucovineni și 
se ne facă se înțelegem cât de juste 
sunt dorințele și așteptările clarului 
din Cernăuți cu privire la viitbrele 
lupte ale partidului român buco
vinean.

Pericolul e mare și e timpul 
suprem, ca naționaliștii români din 
Bucovina să se reculegă și se ia 
posițiă firmă în țâră ca și în dieta, 
ca și în parlamentul central pentru 
apărarea intereselor de viâță ale 
elementului român autohton din Bu
covina.

Din parte-ne nu putem decât 
se dorim ca tote nisuințele și stă
ruințele fraților noștri în acâsta di
recțiune salutară se fiă încoronate 
de cel mai deplin succes!

CRONICA POLITICA.
— 23 Noemvre.

Alaltăeri s’a deschis Reichstag-ui ger
man, și cu asta ocasiune cancelistul prinț 
Hohenlohe, încredințat fiind de împăratul 
Wilhelm, ținu mesagiul, în care după-ce se 
vorbesce despre diferite cestiunl interne 
politice, eoonomice și financiare, în fine se 
die următârele: „In înțelegere cu guvernul 
rusăsc și frances, Germania a curmat încur
căturile, ce se puteau nasoe în urma res- 

boiului celor două mari puteri ost-asiatice 
Atențiunea ndstră seriosă ne este în drep- 
tată asupra evenimentelor demne de com
pătimit din imperiul turcesc. Fidel alianțe
lor sale, imperiul german e tot-dâuna gata 
a conlucra cu puterile cari, îi stau mai apro- 
pe în urma intereselor comune, și a servi pă- 
ceiu. In oercurile Reichstag-ului german se 
afirmă, că de două decenii acesta e primul 
cas, când în mesagiul german se aocentu- 
eză și se constată interese comune cu Fran
cul și o politică unitară a ambelor state.

*
Ou privire la evenimentele din Tur

cia se anunță din isvor oficial turcesc, că 
în Keban au pușoat revoluționari armeni 
asupra miliției turcescl. Revoltanții au fu
git apoi în Femes și în Zeitun, aprinejân- 
du-șl mai întâi casele. ^Pol.-CorrA anunță, 
oă vatra turburărilor iscate în Arabia este 
ținutul Saada, situat între Yemen și Assir, 
și ocupat dela a. 1892.

Apponyi despre reforma electorală.
Seim, că deputatul Geza Polonyi 

într’una din ședințele trecute ale ca
merei a făcut o propunere, în care 
în numele partidei sale a cerut in
troducerea votului universal, votarea se
cretă și votarea după comune. Asupra 
acestei propuneri s’a încins o des- 
batere mai lungă, care s’a conti
nuat și în ședințele urmatâre.

La rândul seu contele Apponyi 
a espus în ședința de Luni vederile 
sale cu privire la propunerile lui 
Polonyi și la reforma electorală. Etă 
ce a 4is el între altele:

Nu crede, că sufragiul universal va pută 
delătura stările actuale bolnăviciose. El 
(ApDonyi) adereză la prinoipiul votărei se
crete, și la timpul său, adecă cu ocasiunea 
revisuirei legei electorale, principiul acesta 
ar trebui pertractat mai ou de-amăruntul 
(Vii aprobări în stânga). Stările aotuale 
nu se mai pot susține. (Adevărat! așa 
este!).

In prima liniă e de observat, că la 
sistemul electoral de astăcjl, orașele liferteă

FOILETONUL „GAZ. TRANS.u

Caracterul zălogit.
Narațiune, de Ceh Svatopluk.

(Fin e.)

Alfred îșl acoperi fața cu amândouă 
manile și când privi de nou, Jidanul sta 
înaintea lui în vechia lui formă. Sârele a 
apus deja.

— Ei, vindi-ml d-le caracteral? Pre
țul lui e mare acum. Sunt în ajuu alege
rile. Aron plătesce strălucit.

țficend aceste, Jidanul scăse un gal
ben din puDgă și-l ținu sus, Alfred privi 
cât va timp, ou ochi învăpăiațl, moneta mi
nunată, care lumina aprope în întunereoul 
de jumătate, der se întorse și răspunse cu 
voce tare Jidanului:

— Nu-1 dau!
Jidanul scutură din cap.
— Nu ? Pe Dumnedeul meu, frumos 

caracter. Iți dau de două-orl atât. Și totuși 
nu? De trei-orl atât! Intr’adevăr, curat ca
racter. Ei, nici acum nu te învoescl? Te 
fac milionar. Vei locui în palat, vei avă 
birjă, cai.

Alfred privea cu ochi rătăcitori în 

aer, oa și când înaintea lui ar pluti o ve- 
deniă. Apoi îșl netedi fruntea și cjlse °f' 
tând:

— Nu sunt vendător!
— Cum doresce domnul. Eu nu for

țez târgul. Ține-țl caraoterul și tîresce-te 
și mai departe îu aoâstă miseriă. Lui Aron 
îi rămân banii. Mă recomand, d-le.

Ascunse galbenul între ceilalți, apoi 
scutura punga, încât răsună odaia întrâgă. 
In sfirșit ascunse punga sub caftan și porni 
spre ușă. In prag se întărse:

— Aron are inimă bună. Nu-1 iartă 
sufletul, ca să nu ajute pe un aet-fel de 
om cinstit în miseriă. Soi ce? Iți dau îm
prumut atâta, de cât ai lipsă. Puneți zălog 
caracterul, dâcă nu voescl nici într’un chip 
să mi-1 vin^I. Nu cer camătă mare, numai 
50%. Dor’ acest ofert nu mi-1 vei refusa ?

Alfred se gândi. Privi îno’odată de 
jur împrejur prin odaiă. Pat, dulap, etager 
de cărți: una oa una gole. Acâstă odaiă 
este coliba tristă a imseriei și a lipsei...

S’a hotărît. Cu mâna făcea, ce-i drept, 
sămn de depărtare, însă buzele lui șoptiră: 
Nu-mi pasă, i-al dâr, îl zălogeso..

Tăcu făr’ de veste. Cum ar fi posibil 
a pune zălog caracterul ? Asta-i o prostiă, 

un vis de creer bolnav! îșl înohise ochii, 
îi desohise ârășl și Jidanul sta înoă înaintea 
lui. Așa-dâră nu e vis totuși, ci realitate.

Jidanul dise:
— Soiu, ce te supără Măria-Ta. In- 

credințâză-ml însă întrega afacere.
picând acestea luă de sub caftan o 

mică outiă, o desohise și în curând p în
chise ârășl.

— Etă, aiol e caracterul d-tale, d* se 
c’un surîs infernal.

Alfred privi mirat cutia, care purta 
inscripția „Caraotere nobile11.

— VedI în ce cutiă frumos numită 
a ajuns caracterul d-tale. Acesta e clasa 
oea mai distinsă. Sunt caraotere sdravene, 
caraotere oneste. Sunt apoi și caractere 
slabe. Aceste sunt cele mai ieftine și am în 
deposit atâtea, înoât nu soiu, ce să fac cu 
ele. De altfel afacerea mea te mteresâză 
fârte puțin, deci mai bine să număr banii.

Jidanul soâse erășl punga, și grămădi 
peste olalță galbeni strălucitori.

— Peste cinci ani, tot la ora acâsta 
Aron va veni la d ta. Ori unde ai fi, Aron 
te va afla. Decă-ml replătescl banii cu in
teresele, îți dau ârășl oaracterul, decă nu, 
mi-1 țiu mie. Stă tocmela ?

Alfred clătină din cap afirmativ. Ji
danul ispititor băgă mâna mai afund în 
pungă, și o’o fabulâsă iuțâlă columnele de 
aur se ridicau pe masă. Punga nu se 
deșertă; ea era oa ulciorul din bibliă.

* *
*

S’au împlinit cei oincl ani. Alfred e 
mare domn. Se învârte în societăți dis
tinse, unde spumegă șampania, luoesoe di
amantul, unde mătasa și catifeaua foșnesc 
grațios. Are palat și proprietate uriașă. Pe 
lângă acestea caută forte bine, e forte să
nătos. Are și nevastă. Ea nu s’a măritat 
din iubire, ci numai pentru bani, der asta 
n’are a face. Alfred nu-șl iubesoe nevasta, 
și totuși trăesc bine împreună. înaintea 
iumei se pârtă, de par’că ar fi nebuni unul 
după altui; ou celelalte cine să-și sfarme 
capul?

Lumea și țâra scie, că Alfred e fără 
de caracter. Dâr totuși el îșl portă sus 
capul și toți se închină dinaintea lui. Piep
tul îi este împodobit cu deoorații și i-se 
ofer cele mai strălucite posiții. Părinții îșl 
învață copiii să ia esemplu dela Alfred. 
Bătrâni încărunțiți în cinste roșesc de bu- 
ouriă, dâeă Alfred le strînge mâna. Fața 
filosofilor moroșl, și cari urăsc lumea în- 
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elementele cele mai servile, ceea ce ușor se 
pâte esplica prin numerâsele oficii de stat 
și publice, cari se află în orașe. (Vii apro
bări în stânga și stânga estremă). Este 
afară de orl-ce îndoiâlă, că massa ofioian- 
ților nu cuteză să voteze la votări publice 
așa, după cum simte, și faptul acesta oferă 
un argument puternic pentru votarea se
cretă. (Vii aprobări).

In întrâga lume oivilisată parlamen
tele se nisuesc a lua măsuri în interesul 
purității alegerilor și a independenței mem
brilor din parlament. Oe se întâmplă însă 
la noi? De două ori s’a respins jurisdio- 
țiunea electorală, oare acuma din nou atârnă 
ca sabia lui Damocle de-asupra parlamen
tului, și acestei amânări este a-se mulțămi 
faptul, că cerouri, cari la alegerile treoute 
au fost încă pure, astădi deja sunt co
rupte.

Ministrul-președiute 4’oe! c& nu e 
oontra reformei electorale, dâr nu doresce 
s’o vadă realisată în viitorul apropiat. De 
21 de ani n’am creat niol o lege, care 
să fi fost chiămată de-a ooroti puritatea 
și libertatea eleotorală. In Anglia s’a creat 
la a. 1854 o lege privitore la abusurile 
electorale; la 1856, 1858, 1860, 1861, 1862 
și 1863 acea lege s’a completat; la 
1868 s’au creat legi privitâre la juris- 
dicțiunea electorală, și la comisiunea con- 
scriitâre de alegători; la 1872 s’a introdus 
votarea secretă, la 1875 a’au precisat da- 
torințele funcționarilor dela alegeri, la 1879 
s’a creat din nou o lege privitore la abu
surile electorale, și la 1883 s’a creat o lege 
eleotorală mare organică.

Dâcă la noi, după o neactivitate de 
20 de ani, nici acum nu se gâudeso la o 
schimbare, atunci aceia, cari cuteză faptul 
acesta, merită învinuirea, oă ei nici mă
car nu vrâu să scie de reforme. (Vii apro
bări în stânga și stânga estremă).

Cu esoepționarea punotului prim din 
propunerile lui Polonyi, primesce tote pro
iectele. (Vii aprobări și aplause în stânga 
estremă).

semiLE BILEL
5

— (23) Noemvre.

„Conferența secretă a învățătorilor 
'români patrioți". Sub acest titlu foile un- 
guresol reproduc după „Arad âs Vidâke" 
un apel, în care se cjice, că în luna lui 
Noemvre o. s’ar fi adunat la o „conferență 
secretă" în Lipova mai mulțl învățători 
români gr. or. din comitatul Arad, Timiș 
și Carașseverin, cu scop de-a lua măsuri 
de „apărare11 în contra tractărei „brutale" 
din partea preoților lor. Se faoe apoi apel 
cătră ministrul unguresc de culte, ca să se 
milostivâscă a-șl îndrepta atențiunea asu
pra lor, cari „nu mai pot suferi brutali
tatea fanaticilor lor popi" etc. E caracte
ristic, că apelul nu este iscălit de nimenea, 
ci se spune numai, că cei oe consimt să 
se adreseze inspectorului r. de școle al comi- 

vioreză, când Alfred le zimbesce grațios. 
Bărbați dela guvern și șeft de partide aș
teptă în antișambra lui. Numele său îl 
aminteso fiarele, revistele, broșurile volante, 
lexioânele și cărțile de scolă. Și în odaia, 
unde el cu cinci ani înainte șl-a zălogit 
caracterul, un tînăr palid îmbrăcat în vest
minte sdrăuțose și în ghete sparte, scrie 
poesii, glorifioând îu ele pe Alfred.

Ah, da în secolul nostru omenimea se 
închină ârăși vițelului de aur. Din inima 
lui a perit adevărata temere de Dumnecjeu 
și sufletul său corupt jertfesce pe altarul 
materialismului. Tot esistă numai pentru 
aur. Sub diferite numiri, se închină numai 
aurului. Pentru el predicăm morală, pen
tru el ne vărsăm sângele, pentru el mun
cim și asudăm, și ohiar eu însu-ml scriu 
aoâstă satiră numai pentru aur.

Servitorul anunța lui Alfred, că un 
Jidan sdrănțos vrâ se vorbâsoă cu orl-ce 
preț cu densul. Lui Alfred i-a venit în minte 
ceea-ce s’a întâmplat înainte ou cinci ani.

— Dă-i intrare în biroul meu.
Acest birou este mobilat cu mare 

latului Arad. — Se vede cât de oolo, că e 
vorba și aici de-o intrigă a „patrioților", 
prin care vor să prindă în cursă pe învă
țătorii români, folosindu-i tot-odată oa in
strumente pentru a lovi cu ei în preoțimea 
nostră. Sperăm însă, că învățătorii noștri 
vor înțelege cursele și se vor feri de ele 
ca de satana.

— o—
Contra jidanilor din Ferto-Szt-Miklos 

s’a pornit o gână teribilă. In noptea dela 
2 o. o mulțime de popor s’a adunat îna
intea soâlei poporale israelite. a spart feres- 
trile, a rupt o parte din ooperișul casei, 
a spart ușile și a nimioit tot oe ia venit 
în oale în odăile edifiiciulul școlei. Mulțimea 
merse apoi la loouințele jidanilor din aoea 
oomună nimicindu-le ferestrile. „Pest. 
LI." afirmă, că asupra unei unei case s’a și 
pușcat chiar, dâr n’a fost nimeni rănit.

Fisolgabireu suspendat. Fișpanul Săt- 
marului Băla Simontsios, cum anunță foile 
maghiare, în urma mai multor plânsorl și 
insinuări a intentat oercetare contra lui 
Vasile Indre, fisolgăbirăul din Șomcuta 
mare. Se cjiee, că în urma oercetării, oare 
a ținut patru cjde ȘÎ în decursul căreia s’au 
ascultat 147 de martori s’au constatat mai 
multe abusurl comise în ofioiu, și pentru 
acestea fișpanul a ordonat suspendarea nu
mitului fisolgăbirău și luarea lui în cer
cetare disciplinară.

— o —
Gimnasiu rutân îu Cernăuți. Cetim 

în „Gazeta Bucovinei" : Din Viena ne so- 
sesce o scire îngrijitâre. Ea nu va întârzia 
a produce în întrâga nâstră țâră o adâncă 
nemulțămire. Deputatul Lupul a accentuat 
în comisia bugetară a parlamentului, că 
remarcă în preliminarul pentru 1896 in
troduse sumele necesare pentru înființarea 
unui nou gimnasiu inferior în Cernăuți. 
Esistă, cjice d-1 Lupul, la guvern tendința 
de-a activa la acest gimnasiu clase para
lele rutcne. Ba sat pe elocuente date statis
tice și punând în relief covărșitdre mo
mente politice, d-l Lupul cere neamâna- 
bila creare de clase paralele române, lăsând 
guvernului latitudinea de a-)e activa după 
plac la gimnasiul din Cernăuți deja asis
tent seu la oel proiectat. La acestă justă 
oerere a deputatului nostru a răspuns mi
nistrul Gautsch în un sens, care de sigur 
va produce în țâra nâstră cea mai pro
fundă iritare. Crearea unui nou gimnasiu 
la Cernăuți, replica d-l ministru, preoum și 
activarea de clase paralele rutene sunt trebuința 
adenc simțite, âr introducerea unui învăță
mânt liceal român la Cernăuți depinde 
dela viitorea expansiune, ce va lua siste
mul șcâlelor medii în Bucovina și în spe
cial în Cernăuți. Ați vorbit destul de olar, 
d-le ministru! Slavisarea capitalei nâstre e 
hotărîtă. In fața acestui pericol noi Ro
mân i vom trebui să luăm grabnioe și ener
gice măsuri.

eleganță. Pe păreți însă străluoesc ta
blouri nerușinate.

Alfred și Jidanul steteau ârăși față în 
față.

— Ai întârdiat, jidane, dise Alfred 
privind la oâsornic.

— N’am ce face. N’au voit să mă 
lase peste frontieră.

— Așa-i, că aduci zălogul?
— Da, mărite domnule.
— Poți să-1 ții. Nu mai am nevoiă de 

el. M’am convins, oă mai ușor ne fericim 
fără de oaraoter în lume. Buouros ți-așl 
mai da ceva.

— Adecă?
— Nițel sentiment de pudore mi-a 

remas încă. Mi-e fârte neplăcut și de pri
sos. Ml-ar plăcâ să-l vând și pe acesta.

Aron mișcă din umăr și c’un rîs 
blăstămat răspunse :

— Regret, dâr nu-1 pot cumpăra. 
Marfa acesta nu mai e în modă. Poftesoe 
numai și privesce la păreții odăii d-tale.

Dela țâră.

Fisolgăbirăul Brunului, țliarul 
r,Magyarorszăg'i în numărul său de erl pu
blică un comunicat dela corespondentul 
său din ținutul Brașovului, pe care comuni
cat, fiind el de interes pentru cetitorii 
noștri din părțile Brașovului și Făgărașului, 
îl reproducem aci. Faptul este cu atât mai 
interesant, cu cât un cjiar maghiar ilustrâză 
purtarea și atitudinea în oficiu necualifi- 
cabilă a unui ogan de al- actualului gu
vern.

„Corespondentul nostru", dice numitul 
<jiar, „ne raportâză, oă Bcnedek Thuri, fisol
găbirăul tinăr al ceroului Bran, aparțină
tor de comitatul Făgărașului, comite nu 
numai fapte condamnabile, oi chiar și 
demne de acusă. Tractâză nedemn ou lo- 
ouitorii de aoolo, cari sunt dmenl destul 
de blândl și ascultători; dâr mai ales ob
servă față cu ei o stricteță necruțătore și 
o premergere aspră nebasată în afacerile 
cele mai minuțiose și adese-ori în afaceri 
ridicole. Aceste le face fisolgăbirăul pentru 
ca să validitoze enunciațiunea, pe care a 
făcut’o cu ooasiunea ooupărei postului său, 
că adecă „poporul de aci trebue ținut in 
freu*.

*) „Gazet:;“ n’a dat de nici un bucluc. Bu
curia „Tribunei11 a fost zadarnică. — Red.

„Așa d. e. în anul trecut a recuirat 
cavaleria în ZâmescI fără de nici un rost, 
causând prin acâsta multe năcasurl și ne
plăceri. Disposițiunile privitore la poliția 
de câmp le face urgisite înaintea poporului 
prin prâ multele comisiunl superflue și cos- 
tisitore, și de multe-ori pedepsesoe cu câte 
2—3 fl. pe țărani (fiind eschis dreptul de 
reclamare) singur numai pentru aceea, pen- 
tru-că duo puii la târg ținându-i de picidre.

„Faptele aoestea nu contribue la ri
dicarea popularității sale și ou greu va 
ajunge la scopul, la care tind îndru
mările fișpanului în favorul guvernului.

„Cu ooasiunea alegerilor de membri 
pentru congregațiunea oomitatensă a comis 
volnicii mai ales în Tohanul veehiu, ru
pând biletele de votare, cari lui nu-i plă
ceau. și oot.roând alegătorilor astfel de in
divizi. pe cari alegătorii peste tot nu vo- 
iesc să i distingă cu înoredeiea lor.

„In timpul din urmă plănuesce di- 
solvarea casinei, și preoum e el de certă
reț aoo'o, unde vine în divergințe ou po
porul, de sigur o va și disolva, cu tote că 
casina este singurul loc, unde elementele 
mai inteligente din Bran — și așa îm
prăștiate în urma situațiunei geografice — 
pot să convină și să disoute asupra dara- 
verilor diferite ale lor".

Și repetăm, că acestea le spune o 
fdiă maghiară.

Dela comună.
Ședința din 4 Decemvre a. c. se deschide 

la 3 6re d. a., de cătră primarul-substitut 
Iakobi cu următorele împărtășiri: 1) Regu
lamentul desbaterilor s’a aprobat la locurile 
mai înalte; 2) Ministrul agrioulturei în 
urma unei representațiunl din partea co
munei promite a mijloci numirea unui al 
doilea jude de comasare; și 3, punerea de 
mese înaintea cafenelei Drexler s’a aprobat 
și de instanța ultimă în sensul, cum s’a decis 
de cătră comună.

Lurtz face următorele trei interpelațiunl: 
a) In privința abatorului, care e mai bine 

de un an gata și tot nu se mai desohide. 
Presidentul spune, că după informațiunile, 
ce le are, statutul se află la ministrul de 
interne și în tot momentul se sștâptă 
sosirea aprobării;

b) în privința tarifului de apă, oare 
e aprobat numai pe 3 ani, dintre cari 2 au 
și treout deja. Presidentul promite a veni 
în deoursul anului 1896 cu un nou proect 
de tarif;

o) în privința școlei de agricultură 
din Feldiora subvenționată cu vreo 400 fl. 
și din partea oomunei Brașov, vorbitorul 
susține, că la aoâstă școlă sunt 2 instanțe: 
comisiunea școlară și comisiunea de supra
veghere însărcinate cu conducerea școlei. 
învățătorul Dorschlag se află în raporturi 
rele cu directorul Hintz, oare e și președinte 
al comisiunei școlare. Directorul pâresce pe 
învățător și comisiunea sub președința lui 
îl și judecă, va să Zică: directorul e și 
acusator și judecător; ba mai mult: vina 

lucrul la a doua instanță, la comisiunea 
de supraveghere, unde directorul ârăși e 
președinte și judeoător. Vorbitorul îutrâbă 
pe primarul-substitut: dâoă are cunosoință 
despre întâmplarea acâsta dela numita 
șoola, și ce are de gând să facă ? — Presidiul 
spune, oă va studia statutul acelei școle 
și va răspunde în una din ședințele următâre.

Urmâză ordinea Z’lei:
1) La oererea mai multor locuitori din 

Dâr ste, comuna decid e repararea unei fântâni 
vechi și facerea unei fântâni nouă cu suma 
de 7C0 fl.

2) Se decide a doua-oră urcarea sa
lariului administratorului și controlorului 
din spital ou 200 fl., respective cu 100 fl. 
și sâ să râge ministrul de interne a aproba 
de astădată acestă urcare și pe anul 1895 
din causa scumpetei.

3) Primarul pensionat și bolnăvicios 
Franz de Brennerberg cere a fi absolvat 
de a mai face raportele anuali restante, 
ceea ce se încuviințâză.

4) Se resoinge cererea de remunera- 
țiune a cancelistului dela oficiul de însciin- 
țare Guido Iekel, fiindcă a suplinit pe șeful 
său.

5) Maiorul dela husari Ernst Weiss 
se primesce în sînul comunei, dâoă în termin 
de un an va deveni cetățân ungar și va 
plăti taxa de 50 fl.

9) Se primesce în sînul comunei pro
prietarul de case Lazar Albert din Gorgeny- 
Sent-Imre cu taxa de 50 fl.

7) Cancelistului dela polițiă Iohann 
Zacoaria ’i se dă un concediu de 3 luni 
din causă de bolă.

8) Presbiteriului. evangelio și Eforiei 
școlelor centrale române li-se concede a 
lua apă din apaductul veohiu pentru sta
bilimentele lor de băi.

9) Se decide a cere dela ministrul 
de comerciu nu numai susținerea transportu
lui de mărfuri pe linia tramvaiului Brașov- 
Săcele, ci și eftinirea tarifului.

10) Raportul spitalului despre statistica 
bolnavilor în anul 1894 serv«sce spre soiință.

11) Se voteză la titlul 24 din buget 
înoă 500 fl. pentru înouartirărl militare; 
la titlu 25 din buget 2700 fl. pentru poduri, 
șosele și canalurl, âr la titlu 46 din buget 
1600 fl. pentru apaduot și fântâni.

12) La cererea loouitorilor de pe lângă 
berăria lui Hajek (livadia lui lănci) se decide 
a se întroduoe apa cu o cheltuială de 1284fl.

Bucuria malițiosă.
D-le Redactor și Amice!

Te rog să dai loc în oolânele „Ga
zetei11 următorelor rânduri:

„Tribuna" nr. 250 dela 18 (30) Noem
vre publică o notiță despre nu sciu ce 
„buoluc",cei-s’arfiîntâmplat „Gazetei"*)  din 
causă, oă ar fi dat loc în colonele ei unui foi
leton „fără autorisare", scris de un anu
mit Zilahy Kiss Bâla, pretins colaborator 
la „Budapesta Hirlap". După-ce spune, că 
oel care v’a băgat în „belea" este „Tr. H. 
Pop".... s’acață — așa numai din bun se
nin — de persona mea, în mod, oe denotă 
un mare grad de necultură a inimii și o 
bună dosă de patimă.

In fața acestei stîrpiturl sp'rituale a 
„buoluoașilor" dela „Tribuna", mă simt 
dator a spune următârele:

1) Cu isoălitura „Tr. H. Pop" n’am 
publicat niol un foileton-traducere, al cărui 
autor să se subscrie „Zilahy Kiss Bâla".

2) Nicl-odată în viâța mea n'am pu- 
blioat traduceri „ilhcitea, cu scop de-a se
duce lumea să crâdă -- cum pote fac 
marii „literațl" dela „Tribuna" — că po
sed ounoscința tuturor limbilor din lume.

3. Intrâgă notița din vorbă a „Tri
bunei" o oonsider de ceea-ce este în ade
văr: isbucnire ridicolă a unei malițiose bu- 
ourii.

In consecență, țin de sub-demnitatea 
mea a intra în meritul ei și a arăta asu
pra tendinței, oe urmăresoe. Aoâsta cu 
atât mai vîrtos, că tâtă lumea scie aZl, oă 
„literații" și „politicii" buclucași dela „or
ganul acreditat" și-au ales de mult nobila 
misiune, de-a persifla și batjooori cu oea 
mai elementară lipsă de bun simț pe tot 
omul, oare nu suflă cu ei în trîmbița scâr- 
boselor lor patimi și ure personale.

Boziaș, 4 Decemvre 1895.
Al vostru devotat 

Traian H. Pop.
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Serata tinerimii române.
Budapesta, 3 Dec. n. 1895.

Raport spec, al „G»z. Trans."

Sunt mulțl ani, de când din cause in
dependente de voința sufletelor bune ro- 
mânescl din Budapesta, atât de terorisate 
însă de vehementul șovinism maghiar, ba
lurile și seratele strălucite de odinibră, pe 
cari le arangiau universitarii români, și cari 
contribuiau incalculabil la cimentarea legă
turilor frățesci dintre dânșii și distinsa co- 
loniă română de aici, au apus.

Urmă o amorțire îngrijitore, care pe 
tinerimea română de aici a silit’o a-șl res- 
trînge aotivitatea între zidurile strimte ale 
societății „Petru Maior“. Era însă oât se 
pote mai firesc, ca puterea de muncă, con
densată de-atâta vreme, să isbuonescă în 
sfîrșit în mod iresistibil, și neadormita do
rință a tinerimii devenind pe Zi ce merge 
mai arcjătbre, să se realiseze.

Momentul întrupării acestor nobile 
tendințe fu cjiua de 1 Decemvre,—c}i me
morabilă pentru orl-ce inimă caldă româ- 
nâscă din Pesta, diua seratei literare mu- 
sioale.

Peste așteptare a succes acestă serată, 
mulțămită zelului învăpăiat al harnicului 
președinte al societății „Petru Maioru, d-1 
Drd. Florian Muntean, devotatului comitet 
arangiator, distinsului concurs al amabilei 
D-șore Alma de Dunca-Schiau, și în deosebi 
dragostei adevărat frățescl manifestate față 
de serată de inteligența română de aid!

De cu bună vreme începură a sosi în 
număr mare fruntașii români din Budapesta 
în pomposa sală Nr. V a Redutei, sală, ce 
înota în lumină și splendore, așa că la brele 
8, fiind întrâga sală aprbpe ticsită de pu- 
blio, să și începu serata...

Simpatioul Drd. Florian Muntean ținu 
un măduos și însuflețit ouvent de deschi
dere, accentuând cu mult aplomb impor
tanța spiritului de concentrare, ce predomnesce 
a^l lumea, spirit de un incontestabil folos, 
mai ales pentru noi Românii, stânjinițl în
delung timp în desvoltarea nostră oulturală 
națională de aspra vitregime a vremilor 
trecute. Constata cu negrăită bucuriă, că 
românimea capitalei a înțeles acest spirit, 
conformându-se lui în tocmai, și inaugurând 
o nouă epocă de frățiă și iubire reciprocă 
între sine. In sfîrșit, rugând inteligența ro
mână presentă a sousa modestele puncte 
ale seratei, mulțămi pentru entusiastul 
sprijin!

Urmară apoi rând pe rend diversele 
puncte din program, tote esecutate stră
lucit, spre mulțămirea generală a celor 
presențl.

D-1 I. Scurtu student în filosofiă de
clama cu sentiment mișcător frumosa baladă 
„Carol lXa, de Gr. Coșbuo.

De-asemenI și d-1 T. Vuia student în 
drept, oare — fiind d-1 Chendi constrîns 
de împrejurări neprevedute a părăsi deja 
înainte de serată Pesta și a nu pută ast-fel 
densul diserta, — a tractat c’o seribsă 
ounoscință de causă tema despre „geniali
tate", temă forte interesantă și de valore, 
în care, espunend teoria celebrului Lombroso 
despre identitatea geniului cu nebunia, se 
încerca a dovedi cu ponderose argumente 
<jă sus amintita teoriă n’ar fi întru tote 
esactă, ci prea outezată.

Nespus haz și veseliă a produs în pu- 
blioul present d-1 I. Lopoviciu, student în 
filosofiă, cu declamarea poesiei: „Jidanul 
călare" de T. D. Speranță, poesiă predată 
cu frumos talent comio.

Nu mai puțin remarcabilă a fost și 
partea musicală. Fragedul cor al societății, 
condus cu simț de d-1 1. Cădariu, student 
în drept și cuuoscător al musicei a de
butat ou succes cât se pote de frumos, fra
pând întreg publicul present.. T6te patru 
cântările v. a. „Earna" de C. Porumbescu, 
„Vino leleu de I. Vidu, Cântec sicilian de 
C. Porumbescu și „Hora" de G. Dima au 
fost esecutate cu multă pricepere musicală, 
dovedind o desteritate într’adevăr lăuda
bilă, decă considerăm frăgezimea corului. 
La insistența deosebită a publicului, unele 
piese fură repetate.

Punctul de culminațiune al părții mu
sicals, ba chiar a întregei serate, a fost

însă incontestabil strălucitul debut al ama
bilei domnișore Alma de Dunca-Schiau, care 
și cu aoestă ocasiune dete o strălucită do
vadă despre prețiosul d-sale talent musical, 
fiind d-ea o adevărată artistă în jocul la 
pian.

„Balada H-moll" de Liszt, Duetul, ese- 
cutat împreună cu d-1 I. Bușita, „Pensâe 
fugitive", de Alexandru de Mocsonyi, Schu- 
bert-Liszt „Auf dem Wasser za singen" și 
„Fantasie român escă“, oomposițiă propriă a 
d-rei Alma de Dunca-Schiau tote le-a cân
tat atât de admirabil, atât de răpitor și de 
artistic, încât ne-a eleotrisat pe toți! In 
deosebi reușita oomposițiă propriă „Fan
tasia românăscă“ ne-a entusiasmat pănă la 
estas prin duioșia-i pătrun<jătdre, atât de 
caracteristică Românului!

Aplause furtunbse și nesf rșite erum- 
peau la fiă-care apariția pe podiu a d-șorei 
Schiau, ca și la finea fiă-cărei piese. Prin 
fermecătoru-i joc, d-sa ni-a lăsat tuturor 
cele mai drăgălașe impresiunl! Tinerimea 
s’a și grăbit a-i preda în semn de recuno- 
scință un frumos buchet de flori naturale.

Nu pot întrelăsa de-a nu-i aduce în 
numele tuturor și cu acăstă ocasiune cele 
mai căldurose mulțămite pentru valorosu-i 
sprijin, care a ridicat la un nivou atât de 
înalt serata nbstră.

(Va urma).

România, agricolă. 
XII. Pădurile.

(Urmare).

Și ei aveau dreptate, căci do
gele din cestiune erau numai de 
garniță și nu de stejar veritabil. Un 
distins fabricant de cognac, ce avem 
în țeră, îmi dete esplicațiunea mai 
detaliată, că dogele din garnița in
digenă nu se pot întrebuința, decât 
la putinele de varză, vase pentru 
oțet, rachiu ordinar și vinuri ușore 
de masă. Vasele pentru vinurile fine, 
vinuri de desert, spirt, cognacuri, 
romuri etc. trebuesc făcute din doge 
de stejar veritabil, care el îl im
portă din Transilvania, Slavonia și 
puțin din Oltenia, er prin vasele de 
garniță ele ar trece, ca și prin cele 
de brad. Dbgele de stejar veritabil 
se vend în țeră de 2 și de 3-orî mai 
scump, decât cele de garniță.

Deci gorun nu esistă, decât 
forte puțin, în Oltenia, er încolo nu, 
deși el formâză masivul esclusiv al 
pădurilor de stejar ale Transilva
niei. Masivul predominant în pădurile 
Moldovei este fagul, garniță fbrte 
puțină.

România are și ea mai multe 
specii de copaci, cari se asemănă 
cu stejarul, — varietăți de stejari,
— der nu sunt stejar propriu cȚis, 
supranumit și gorun. Quercus pe- 
dunculata, și anume varietatea, care 
se găsesce mai des, este garnița 
Quercus conferta, tufa, seu tufa a- 
iosă Quercus pubescens și cerul, 
Quercus Cerris. Aceste varietăți, 
deși se asemănă cu stejarul, nu sunt 
înse stejar propriu cțis, n’au nici mă
rimea lui, și nici structura lemnului.

Ele sunt mai mult un putrigaiu, 
decât lemn de valore, cresce încet, 
ajunge la dimensiuni mici neînsem
nate și din lemnul lor — tufan și 
cer — nu poți face altceva, decât 
lemne de foc. Numai din garniță,
— care ajunge la dimensiuni cevașl 
mai mari, poți face traverse și lemn 
de construcțiă ordinar, încolo și el 
se întrebuințeză mai mult ca lemn 
de toc.

Pădurea statului DedulescI, lân
gă Rîmnicul-Sărat, — pădure fru- 
mdsă de garniță, cu tulpini de 8—10 
m. lungime și 20—30 cm. grosime,
— a dat la pogon câte 15 stenjini 
lemne de foc, afară de cei 80 co
paci la pogon, lăsați ca reserve; er 
tot în pădurea statului Albele din 
Vlașca, în apropiere de marea pă
dure Gomana, pe 6 hectare de loc l 
în tăiere rasă am găsit 98 stânjinl,1

— ar da 8 stenjini la pogon. Pă
durea era pădure bătrână, căci cel 
mai bătrân om din sat nu scia, că 
pădurea aceea să se fi tăiat vre-oda- 
tă: nu avea poem, ci era binișor 
încheiată. Masivul se compunea nu
mai din cer și tufă raibsă; dintre 
copaci nici unul nu era mai mare 
de 4—5 m. și de 10—15 cm. gro
sime în diametru, și masivul întreg 
era cu vârfurile rupte de vânt și 
zăpadă. încolo alte masive la șes 
se compuneau din teiu, alun, pădu- 
cel — tot esențe iară de valore in
dustrială ; lemn tare: carpin, frasin 
și ulm este puțin.

(Finea va urma.)

Societatea „România Jună".
Societatea academică social-literară 

„România Jună“ și-a constituit noul comi
tet pe anul administrativ 1895 — 96 în ur
mătorul mod:

Președinte: stud, techn. Teofil Popo- 
vicl; vice-președinte: Drd. med. Alesandru 
Orăciunescu; Secretar I: stud. med. Titu 
Perția; Secretar II: stud. jur. Emil Ven
ter; Cassar: stud. cult, techn. Die Pârvu- 
lescu; Controlor: stud, techn. Cornel Co- 
manescu; bibliotecar: stud, techn. Dionisiu 
Balo8su; econom: stud, forest. Gleorge 
Serbu.

Din raportul societății pe al 25-lea 
an administrativ al său (1 Oct. 1894 — 

J 30 Sept. 1895) însămnăm următorele:
La finea anului 1894—95 societatea 

împlinesce al 25-lea an al esistenței sale, 
din care incident s’a ales un comitet însăr
cinat cu arangiarea unui jubileu. Președin
te general e d-1 Dr. Sterie Ciurcu. Jubileul 
se va serba la Pascile viitore. Comitetul 
arangiator al jubileului e împărțit în 3 
secțiuni: una pentru colectarea banilor de 
lipsă pentru îutemeiarea unui alumneu, în 
oare tinerii români, membri ai sooietății, 
lipsiți de mijloce, să primesoă gratuit lo
cuință și mânoare. In acest scop s’au co
lectat pănă acum pesta 700 fl. Altă sec
țiune e însărcinată cu editarea unui Alma
nack festiv, pentru care însă pănă acum 
au sosit prea puține elaborate. In fine a 
treia secțiune e însărcinată cu arangiarea 
festivităților.

Cu regret se amintesce în raport 
transferarea din Viena la Mișcolț a d-lui 
capelan militar George Vlassa, care a fost 
un mare sprijinitor al societății și mem
brilor ei. — Escelența Sa Metropolitul Dr. 
Victor Mihalyi a dăruit sooietății 50 fl. 
pentru fondul disponibil și alțl 50 fl. pen
tru fondul neataoabil, intrând ast-fel în 
șirul membrilor fundatori ai ei. De-aseme- 
nea D-na Elena de Popovicl, întemeiătorea 
institutului de fetițe din Cernăuți, a intrat 
în șirul membrilor onorari, plătind taxa de 
50 fl. — Raporturile amioale ou tinerimea 
slovacă și sârbă s’au mai întărit în cursul 
anului. Viăța socială românăscă a luat un 
avânt mai îmbucurător, arangiându-se, cu 
concursul familiilor române din Viena, tot 
la două săptămâni conveniri sociale, îm
preunate de repețite-orl cu producțiunl 
musicale, declamatorioe etc.

„Urzioau , foia satirică-umoristică a 
societății,'-a început să apară“din nou. Din 
fondul^societății s’au votat la 6 membri 
ajutbre de câte 100 fl. S’a autorisat oassarul 
să facă la finea fiă-oărel ședințe câte o co
lectă, la cava fiă-care membru al societății 
să fiă îndatorat a contribui minimul de 1 
cr. în favorul cabinetului de lectură. Pe calea 
acâsta s’au ooleetat la 10 ședințe 17 fl. 52 
cr. — Membri onorari au fost numiți: D-na 
Elena de Popovicl, D nii: Const. Arion, Dr. 
D. P. Barcian, Perețianu-Buzău, Lascar 
Catargiu, Dam. Comșa, luliu Coroian, Nio. 
Cristea, Ger. Domide, I. "Grădiștean, Tache 
Ionescu, Al. Lahovary, Dr. Teod. Mihali, 
Rubin Patița, Dum. Sturdza, Dr. Aurel 
Suciu, Michaiă Velicl. ,'Membri emeritațl 
dnii: Dr. G. Candrea șiDr. Pompeiii German.

Societatea a hotărît, ca de aci înainte 
să porte și membrii ei la ocasiunl festive, 
unde vor representa societatea, insignii oon- 
stătătore dintr’o pantlică de mătase în co
lorile nostre naționale cu inscripțiunea în 
aur „România Jună“.

Sooietațea a avut în cursul anului
32 membri ordinari. Fondul neataoabil: 
11,783 fl. ; averea totală: 13,455 fl.

Voci din public.*)
Domnule Redaotor !
La întâmpinarea D-lui G. B. Pop din 

Nr. 259 al „Gazetei14 față de deolarațiunea 
mea din Nr. 258, mă văd necesitat a răs
punde următorele :

Preoum se va constata la timpul său 
prin domnii, cari erau la masa nemijlocit 
apropiată, la care se afla și președintele 
„Reuniunei“, nu este adevărat, că am in
sultat pe D-nul G. B. Pop împreună cu 
societatea, din care făcea parte; n’am 
strigat „afară cu ei“, cu atât mai puțin am 
întrebuințat espresiunea : „afară cu voi, de 
mult îți port Sâmbetele14. ’Ml-am permis o 
singură observare în momentul, când D-nul 
G. B. Pop insulta pe dirigentul reuniunei 
ou ouvinte necualificabile dând dreptate 
dirigentului, oare susținea, că nu se cuvine 
să se facă sgomot în deoursul producțiu- 
nei. îndată ce Domnul G. B. Pop ml-a 
au<jit gura, ca împins de un resort, a sărit 
la mine întrebându-mă, că ce am cfis- Am 
repetat ce am Zla și ’ml-am și motivat 
aserțiunile. Densul, ca un om, care nu se 
pote stăpâni, m’a insultat și cu ouvinte 
injuriose, și a oeroat să mă insulte și cu 
fapta. Restul se soie, și sunt sigur, că co
mitetul Reuniunei se va esprima în proc- 
sima ședință în privința acesta.

Ce privesce teoriile de cavalerism, ce 
le desvoltă D-nul G. B. Pop în întâmpi
narea D-Sale apoi acestea se pot ilustra 
mai bine prin aserțiunea sa, că „este indi
ferent a da său a primi palmo“ și prin 
constatarea martorilor oculari la incidentul 
dintre mine și D-sa, care constatare e ur- 
mătorea:

^La cererea Domnului protOp. Vasile 
Voina, subscrișii, oarl am fost presențl la 
incidentul din sera de 14 (26) 1. c., iscat 
intre D-sa și D-1 G. B. Pop, facem urmă- 
torea

Constatare.
In saleta de lângă sala, unde se ținea 

convenirea colegială, in urma unui schimb 
de vorbe, D-1 G. B. Pop a ridioat mâna 
ca să-l lovescă pe D-1 Voina. Acesta însă 
a parat lovitura cu mâna stângă, ăr cu 
drâpta l’a lovit pe D-1 G. B. Pop în față. 
A doua înceroare a D-lui Pop de-a lovi pe 
D-1 Voina a avut tot resuitatul de sus.

Subscrișii fiind de față dela începutul 
pănă la finea incidentului, constatăm, că 
faimele, ce se colporteză prin oraș, că D-1 
V. Voina ar fi fost lovit de două-orl în 
față, nu stau in oonsonaniă cu adevărul.

Brașov, 16 (28) Noemvre 1895
Lazar Easlasi m, p.
Stetie Stinghe m. p.

Față de acest fapt, D-nul G. B. Pop
nu faoe alt demers, oi coiportâză scirea, 
că D-sa m’ar fi lovit pe mine, ne
gând că D-sa a fost lovit, și nu
mai după ce a văcjut, oă publioul este 
informat despre adevărata stare a lucrului, 
vine abia după 4 <jhe & mă trage la răs
pundere, nu pentru fapt, oi pentru că ași fi 
informat publioul despre el. Nu este acesta 
simularea unui cavalerism ridioul? Și ca 
să reiasă afacerea și mai oaraghiosă, dă 
mandat strict secundanților săi să nu pri
mescă niol o declarație, ci numai reparația 
prin arme. Deoă o făcea acăsta a doua di 
după incident și pentru incident, trâoă 
rnârgă, tot se mai potrivea, dâr după patru 
Zile nu se mai potrivesce. Și cu tote aoestea 
voesoe să facă pe cavalerul. Eu sunt mul
țumit cu opiniuuea publioului, care a fost 
de ta(ă în aceea seră, și de-oreoe lucrul 
acum e pe deplin lămurit, ou acest răs
puns sfirșeso totă afacerea mea ou D-nul 
G. B. Pop pe oalea publioităfii.

Brașov, 23 Noev. 1895.
Vasile Voina.

*) Pentru cuprinsul și forma celor publicate 
sub rubrica acesta Redacțiunea nu ia răspunderea.

Cursul la bursa din Hiena
Din 4 Deoemvre 1895

Renta ung. de aur 4% .... 121.05
Renta de oorbne ung. 4% . . . 98.60
Impr. căii. fer. ung. în aur 4y2°/0 . 123.60
NapoieondorI.................................. 9,62
Mărci imperiale germane . . .. 59.22y2
London vista....................................121.30
Paris vista.................................. 48.12‘/2
Rente de corone austr. 4%. . . 100.—
Note italiene.................................. 45.10

PrODrielar: Dr. Aurel Uffluresiaftu. 
Redactor responsabil: fîregerîu iviaior.
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Cursul pieței Brașov.
Din 4 Decemvre 1895.

Banonote rom. Camp. 
Argint român. Curnp. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Camp.
Ruble rusescl Cump. 
Lire turoesol Cump. 
Mărci germane Cump. 
Scris, fon o. Albina 5%

9.50 Vend.
9.46 Vend.
9.58 Vend.
5.65 Vend. 

128.V, Vend.
10 78 Vend.
58.70 Vend. 

100.75 Vend.

9.52
9.50
9.61
5.70

101*-

un pădurar
cu bune reSe caută

ferente, care se consimtă a se în
sărcina cu dresarea unui Câ
ne Pointers.

A se adresa prin scrisore la
Ageiice SSavas

860,1—3 Bucuresoî (România).

N-rul 2265—18y5

PubBicațiune.
Oficiul orfanal orășenesc,] ca. au

toritate pentru pertractarea rămasu
rilor și tutorat, publică prin acesta, 
că rămasul lui Adolf Flagner, dece
dat în 7 Noemvre, fără a fi făcut 
vre-un testament, din mobile, albi

turi 'prețidse și alte lucruri ale ca
sei se vor vinde cu 1 icitaț,iîe în 
9 și 10 Decemvre 1895 del a 9 6re 
pană la 12 a. m. și dela 2—4 6. 
p. m. în locuința din Șirul-Străjii 
Nr. 3, cu bani gata.

In 11 Dec. 1895 la 9 dre a. m. 
se va face vânzarea cu licitație în 
localul oficiului orfaoal a realității 
de casă și grădină, Șirul-Strajii Nr. 3, 
din cărțile funduare 1262 Numărul 
top. 2064 și 2065.

Condițiunile mai de aprope se 
pot vede la oficiul orfanal orășe
nesc din Brașov.

Brașov, 2 Decemvre 1895. 
856,2-3 Oficiul orfanal orășenesc.
Nr. 8361—1895

Publications.
9

Deăre-ce în fie-care an se îm
parte între soldați cu serviciul mi
litar prestat o parte din venitul fun- 
dațiunei „principelui Schwarzenberg- 
Griine“, de aceea se provocă toți acei 
soldațT cu serviciul militar prestat dela 
sergențT-majorT în jos, cari sunt năs- 
cuțl în comitatul Brașov, seu apar
țin acestui comitat și cari au drep
tul de a fi împărtășiți din acestă

fundațiune, de a’și așterne subscri
sului căpitănat petițiunile de ajuto
rare până în 10 Decemvre a. c. cu 
atât mai mult, deârece petițiunile

așternute după acest termin se vor 
respinge.

Brașov, 20 Noemvre 1895.
853,2—3 Căpitanul orășenesc.

8z. 8329 — 1895 tlkvi.

Ârveresi hndetoeayi feivoaat.
A brassoi kir. torvenyszăk, mint telekkonyvi hatâsâg, kozhirre te- 

szi, hogy Al bule tz Jănos văgrehajtatonak Albuletz St. Gyărgy vegre- 
hajtâst szenvedO elleni 101 frt. 04 kr. tOkekoveteles es jâvulekai irânti 
vegrehajtâsi iigyeben a brassdi kir. torvenyszek (a hosszufalusi kir. jâ- 
râsbirăsâg teriileten lev6 csernâtfalvi koz3eg teriileton fekvă a csernât- 
falusi 517 tjkvben foglalt 918 hrsz. fekvăre 1762 frt, az 1302 lirsz. fek- 
v6re 135 frt. az 1630 hrsz. fekvore 200 frt, az 1673 hrsz. fekvăre 132 
frt, az 1924 hrsz. fekvâre 127 frt, a 2555 hrsz. fekvOre 45 frt, a 2688 
hrsz. fekvore 66 frtban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârve- 
rest elrendelte, es hogy a fenoebb megjelolt ingatlanok az 1896 evi 
Januâr h6 4-en delelOtt 9 6rakor Csernâtfalu kozseg irodâjâban 
megtartando nyilvânos ârverăsen a megâllapitott kikiâltâsi âron al61 is 
eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ât 
keszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-âban jelzett, ârfolyammal 
6zâmitott es az 1881. evi November ho 1-en 3333. sz. alatt kelt igaz- 
sâgugyministeri rendelet 8. §-âban kijelolt ăvadekkepes ertekpapirban 
a kikuldott kezehez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. §-sa ertel- 
meben a bânatpenznek a birâsâgnâl eloleges elhelyezeserbl kiâllitott 
szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassbban, 1895. evi November bă 6-ân.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg.

i BggMMsmBBiMmMamwa

I
merită cu tot dreptul numirea din urmă, deore-ce în faptă sunt fărte multe băle, la cari aceste pilule au probat efectul lor escelent.
De mai multe decenii sunt aceste pilule lățite și puține familii se vor afla la 

oarl ar lipsi o mică provisiune din acest medicament de casă escelent.
S’au recomandat și se recomand de c-ătră mulțl medici aceste pilule ca medi- 

oament de casă, ca deosebire în contra tuturor suferințelor, ce provin în urma re
lei mistuiri și constipații precum: perturbarea în circulațiunea feriei, suferința de 
ficat, slăbirea mațelor, colica cu vânturi, congestiunea la creeri hămorhoide (vu.a d» 
aur) și o. 1.

Prin prop-ietatea lor purifîoătdre de sânge au ou deosebire bun efect asupra 
anemiei și asupra boleior ce isvorăso din acesta, precum: gălbinare, dureri de cap 
nervose ș. a. m. Aceste pilule purificatore de sânge lucreză așa de ușor, încât nu 
pricinuise nici oele mai mici dur«rl t-i pentru aceea le pdte folosi și cele mai-slă
bite persone. chiar și copii fără nici o temere.

Aceste pilule purificatore de sânge se prepară veritabile singur numai în far
macia gold. BXei c li s ap f e 144 a lui 3. Pserhofer
S i n g e r st r a s s e Nr. 15 la Viena și oostă o cutiă ou 15 pilule 21 cr. v. a. 
Un sul ou 6 cutii oostă 1 fl. 5 cr. trimițendu-se netranoat cu rambursă 1 fl. 10 cr. 
Dâcă se trimite suma banilor înainte, costă un sul cu pilule 1 fl. 25 cr. inclusive 
francare, 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 
5 fl. 40 cr., 10 suluri 9 fl. 20 cr. Mai puțin de un sul nu se pote espeda.

N. B. In urma lățirei lor celei mari, se imiteză aceste pilule sub diferite 
forme și numiri, de aceea se faoe rugarea a cere anume ..B’ilisle pmrifică- 
tore <le sânge ale lui S. JPserliofee și numai acelea sunt veritabile, a 
căror instrucțiune pentru folosire este provă^ută ou iscălitura I. serhofer, șt oarl 
portă pe oapacul cutiei tot aoeeașl iscălitură în oolore roșiă.

Dintre nenumăratele scrisori,- prin cari consumenții aoestor pilule mulță
meso pentru redobândirea sănătății după 
urmeze aci puține numai, ou observarea, 
pilule, le recomandă mai departe.

Koln, 30 Aprilie 1893.
Știm. D le Pserhofer! Binevoesoe de 

a ml trimite erășl 15 suluri din excelen
tele D-Tale pliuri pentru curățirea sân
gelui ou rambursă poștală. Uu aoestă 
ocasie Vă aduc mulțumirile mele pentru 
efeotulu de minune alti piluriloră D-tale.

Cudistinsă stimă,
Franz avlistik, Kolu, Lindenthal.

Lițw Brtarta din jM .io Aim,
O sticla 2 fl. 60 cr., o jumătate sticlă 1 fl. 40 cr., */ 4 de stiolă 70 cr. 

A lifin QlllPriPQllQ ce' ma* bun ,n contra tuturor suferințelor rheumatice :
llllllQ. (Ulluilutllliij durerilor la șira spinării, junghiuri, ischias, migrenă, dureri 

nervose de dinii, dureri de oap, junghiuri la urechi etc. 1 fl. 20 or. 
ihjl de Dr. Romershauseil pentru întărirea și oonservarea ve- 
111) derei, în flacone originale â 2 fl. 50 cr. și 1 fl. 50 cr. 
Ut 8<to®8, ° “ -

Ifiînnj Fiakerpulver în contra catarului, ragușelei 
Llluul) cutia 35 cr. cu trimiterea francată 60 cr.

cu seu fă^ă sare o sticlă 70 or.

Mi de I. Pserhofer, de mulțl ani recunosoută 
1 mai sigură remediu oontra suferințeloră
gerătură de totă felulă, precum și spre vindecarea 

învechite,1 borcană 40 cr., cu trimiterea francată 65 cr. 
întărirea nervilor, la dureri de 

Un litru de Kola Elixir 
litru 85 cr.

A

ranelorO forte

sau V i n 3 fl.

eto. 1

o» oelii 
de de-

cele mai varii și grele bole, lăsăm să 
că orl-cine a întrebuințat odată aoeste

cutiă cu e8celentele Dv. Pilule purifica- 
tore de sânge, și după o întrebuințare 
mai îndelungată s’a vindeoat.

Cu distinsă stimă, losefa Weinzettel.

esce'ent mijloc pentru 
stomac ș> la bole de mațe.
Un jumătate litru 1 fi. 60 cr. Un pătrar de 

în butelii â 5 fi. 50 or., 3 fl., 1 fi. 60 cr. 
(rnnjlnpn ra,jloc probat în contra umflăturei
OullUlll flacon 40 cr cu trimiterea francată

Hrasohe lângă Flodnio 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A fost voința lui D-r|en 

că pilulile D v. au ajuns în manile mele, 
și resultatul dela acestea îl atribui Dv. 
Mă reoisem în patul de leusiă ast-fel 
încât nu mai puteam lucra și ași fi si
gur deja mdrtă, decă nu m’ar fi scă
pat minunatele Dv. pilule. D 4eu să vă 
biuecuvintese de mii de ori. Am con- 
fieuța, că pilulele Dv. mă vor face de 
tot sănătdsâ, așa precum a folosit și 
altora. Theresia Knific.

Wiener-Neustadt, 9 Dec. 1887.
Știm. D-le! In numele mătușei mele 

de 60 ani îți esprim cea mai căldurosă 
mulțămire. Densa a suferit 5 ani de ca
tar la stomac cronic și de apă. Vieța 
i era un chin și să credea deja de 
perdută. Prin întâmplare a căpatat o

Ei oheng r a ber am t bei Gfiihl,
27 Martie 1889.

Știm. D-le! Subsemnatul se rdgă 
mai trimite 4 suluri cu pilulele D-v. 

adevăr folositore și escelente. Nu
a 
în 
pot întrelăsa fără ca să Vă esprim re 
ounosoința mea în privința vulorei aces- 
toră pilule, și le voi recomanda unde 
numai se va pute tuturor suferinzilor. 
Vă autorisez, ca acestă a mea rnulță- 
mită să o folosiți după plac și pe cale 
publică. Cu distinsă stimă Ignaz Hahn.

Gotschdorf bei K< hiba eh, Oestr. 
Sohlesien, 8 Oct. 1888.

Știm. D-le! Ve rog a ml trimite un 
sul ou 6 cutii din pilulele Dv. univer
sale purificatore de sânge. Numai minu
natelor D-v. pilule am să mulțămeso, 
că am scăpat de o suferința de sto
mach, care m’a chinuit 5 ani. Aceste 
pilule n’are să-mi lipsesoft nicl-odată și 
esprim prin aoesta mulțămirea mea cea 
mai căldurosă.

Cu cea mai mare stimă, Ana Zwîcki.

la gât. Un 
65 cr.

llQPlltĂ lip IfiPtO (Picăturile din Praga) in contra stomacului stricat, mistuirei 
Bllullld Liu rluiU) reln, greutăți de toc felul, uo medicament de casă escelent,

1 flacon 22 cr. 12 flaoone 2 fl.

Praflin in contra asniiarei jlcimM
veză încălțămintea și este probat oa nestrioăcios. 
Prețul unei cutii 50 cr., cu trimitere francată 75 cr. 

QllPll]fi-QTlit71irPirPl1iph UDâ medicament de casă forte cunosout și escelent în 
DiluUllI Upll/i WU&Ullull) contra catarului, răgușelei, tusei spagmodice etc. 1 sticlă 

50 cr. 2 sticluțe dimpreună cu trimiterea franco 1 fl. 50 or. 
Pnnmilfi Tillllinrllhlill f#ser^,0^er5 un lung șiră de ani recunoscută delUlIldlld 1 dlUlUbllllllll medici oa cel mai bun mijloo pentru ores.ierea perului.

Un borcan elegant adiustat 2 fl. 
de prof. Steudel, la rane din lovitură și împuns, la toc felul 

1 bube rele și la unflăturl învechite, ce se sparg periodic 
ridulUl lUllTUludlll) la picidre la deget, la răuile și aprinderile de țițe și la multe 

alte suferințe de acest soin s’a probat de multe ori. Unu bor
can Q 50 cr., cu trimiterea francată 75 or. 

Qnpn llTtiVPPQQld IHlFirfltiVĂ de W- Bullrich. Un medicament de oasă escelent, 
Ddllj 111111 Dl udlu pUl^dllld) contra tuturor urmărilor digestiunei strioate, pre

cum : durere de oap, amețelă, cârcei la stomaoh, aorelă în 
gât, suferințe htemoridale, oonstipațiune etc. Un pachet 1 fl. 

medicament exce e it contra durerei de cap, de măsele, reuma
tism etc.

Afară de preparatele aoi amintite se mai află tote specialitățile far
maceutice indigene și streine, anunțate prin tdte diarele auBtro-ungare și la oas, 
când unele din aceste speoii nu s’ar afla în deposit se vor procura la cerere 
prompt și ieftin

Trimiterile prin poștă se efectuăză iute, dâcă se trimite prețul înainte, 
comande mai mari și ou rambursă a prețului.

I. PSERHOFER,
farmaeia „zum goldeiieu Keiclisapfel“ WW, I., Singerstrasse Nr. 15.

Franoo se efeotuâză acele oomande numai decă se trimite mai nainte și resp. porto poștal, în oașul aoesta spesele sunt cu mult mai ieftine, decât la trimiteri eu rambursă.
Ca veritabile sunt a se privi numai aeele pilule a căror instrucțiune este provetțută cu iscălitura I. PSERHOFKR, și cară portă pe ca

pacul fiă-cărei cutii tot aceeași iscălitură în eolore roșia.
Sus amintitele specialități se află și în Budapesta la farmacistul I. von Tdrok, Konigsgasse 12

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

830,3-12.


