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„Gazeta11 iese în M-care di.
Abonamente jenni Anstio-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., po șese luni 

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

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

8e prenumără la tdte oficiele 
poștale din întru și din afara 

și la dcL eoleotori.
ANmammtnl mu Brașov 

administra.țiunea, piața mare, 
Tfirgul Inului Nr. SO etagiu 
I.: pe un an 10 fl., pe șese 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusul în oasă: Pe un an 
12 fl., pe 0 luni 6 fl.. pe trei luni 
3 fl. Un eaamplâr 5 cr. v. a. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cAt și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 13. Brașov, Joi, 18 (30) Ianuarie 1896.

,,CHca“ vrea resboiul.
„Pacea milenară" s’a luat dela or

dinea ca a© iacă loc scandate
lor de corupțiune ale mileniului.

Cu aceste cuvinte își începe una 
din foite oposiționale ungurescî ra
portul seu asupra discusiunei, ce s’a 
încins în camera din Pesta privitor 
la abusurile ce s’au făcut cu conce
siunile de drum de fer și mai ales 
cu concesiunile căilor ferate vieinale.

De-odată cu descoperirea scan
datelor la concesiunile de drum de 
fer, unde au funcționat ca concesio
nari fișpani și deputați, despre cari 
se susține, că au primit în mare 
parte bacșișuri, ca se facă propa
gandă pentru politica guvernului și 
se fiă câștigați mai ales pentru po
litica lui bisericescă, sosesce și soirea, 
că silințele contelui Apponyi de a 
încheia, în ajunul serbărilor mileniu
lui, pace între partidele maghiare, 
liniștind spiritele și dând luptelor 
politice un curs normal prin „asigu
rarea libertății și a curățeniei ale
gerilor, au rămas fără de resultat.

Astăcjî contele Apponyi și par
tida sa îșî recunbsce, într’o declara- 
țiune emanată din conferența clu
bului, flascul ce l’a suferit în cestiu- 
nea „păcii milenare". Causa este gu
vernul și șeful său Banffy, care „n’a 
dat garanțiile cerute".

Ce-i drept — dice amintita de- 
clarațiă — guvernul a promis, că 
va aduce în discusiune proiectul de 
lege privitor la judicatura Curiei în 
afaceri electorale, îndată după des- 
baterea proiectului de lege asupra 
tribunalelor administrative, dăr pro
misiunea a făcut’o numai condițio
nat, în mod revocabil. Banffy a Z’8 
adecă în dietă, că nu păte sta bun, 
că se pot ivi împrejurări, în cari 
guvernul să afle mai urgent un alt 
proiect de lege și să se amâne cel 
cerut și dorit de oposițiune.

Pe astfel de promisiune nesi
gură „partida națională" nu se păte 
răzima și atitudinea guvernului la 
alegerile din urmă îi insuflă cu atât 
mai mare neîcredere. Din tăte aceste 
resultă, că mult dorita „pace mile
nară" a cădut în baltă și că Ap- 
ponyiștilor nu te mai rămâne decât 
a continua cu „energiă mai poten
țată" activitatea lor oposițională 
față cu sistemul „care numai con
diționat voiesce a lua măsuri pen
tru păstrarea libertății electorale".

Așa-dără în anul mileniului nu 
va fi pace nici între Maghiari, ci 
vor răsuna din nou, mai tare ca ori 
și când, fanfarele răsboiului inver- 
șunat între partide.

Se spune, că Banffy ar fi fost 
înclinat să facă ceva pentru buna 
pace, dăr i a venit poruncă dela ha
hamul elicei puternice, care dirige 
din ascuns destinele țerii, ca nu cum
va să se încurce în vr’o înțelegere 
cu Apponyiștii.

Ori ce înțelegere de felul acesta 
ar fi dat o lovitură de mărte acelei 
elice, care cu mijlocul corupțiunei 
îșî susține domnirea acuma de două
zeci de ani. Lucru firesc der, că a 
pus tăte în mișcare ca se paraliseze 
împăcarea.

Răsboiul va fi așadără lozinca 
anului mileniului și organul lui Ap
ponyi chiamă pe toți aderenții sub 
stăgca„să lupte în contra corupțiu- 
nei, a presiunei, a volniciei și a bru
talității."

Nu putem decât se dorim ca 
în ce privesce sterpirea acestor rele 
oposiția maghiară să pătă dobândi 
cât mai mari succese, dăr am Z* 3 
de nenumărate-orl și repețim: din 
Ungaria nu se va face un stat de 
drept, nu se va pută alunga corup- 
țiunea și despotismul, pănă când nu 
se va face mai întâiu dreptate popore- 
lor ei prin introducerea unui regim 
de libertate.

CRONICA POLITICA.
17 (29) Ianuarie.

In oerourile diplomatice din Viena 
se vorbesoe de nisoe soiri forte fantastioe 
privitor la planurile Rusiei și cestiunea 
armână. Conform acelor soiri, cestiunea 
armână a întrat într’o stare forte seriosă, 
de6re-ce Rusia crede, că a sosit timpul, 
ca să-și realiseze planurile sale în Orient. 
8e cjios oă la primăvâră de sigur vor in
tra trupe rusesc! în Armenia. De present 
Rusia încârcă a câștiga puterile europene 
pentru acâstă acțiune, și deja a făcut o 
propunere privitor la împărțirea Turciei. 
După planul de împărțire Rusia ar căpăta 
Armenia, ținuturile din Asia Ostică și Con- 
stantinopolul; Francia ar căpăta Siria și 
Palestina ou Ierusalimul; Angliei i s’ar 
compete Egipetul și țSrmurul ostie al si
nului persic; Austt o-Ungaria ar căpița Ser
bia și Macedonia; Italia ar căpăta Tripo- 
lisul; și în fine Greoia ar căpăta Tesalia 
și Creta. Se afirmă, că puterile nu ar fi 
contra acestui plan, afară de Austria, oare 
ia posițiă reservată; și oă misiunea lui 
Hohenlohe la Viena a fost în strînsă legă
tură ou aceste planuri.

*
Din Roma se depeșâză, oă prințul 

Ferdinand al Bulgariei a sosit aoolo alal- 
tăerl pentru oa se se oonsulte ou Papa 
asupra treoerei prințului Boris le legea 
ortodoxă. Se afirmă, că Papa sub niol o 
oondițiune nu se va învoi la acesta.

*
Piarul „Indipendance*  din Bruxella 

anunță din isvor diplomatic, oă de 14 dile 
înooce decurg pertractări între Rusia și 
Turcia, dăr nu privitor la o alianță, ci pen
tru de-a împedeca o nouă mișoare a Ar
menilor, ce se pregătesoe pentru primă- 
veră.

*
pi arului „Daily News*  din Londra i-se 

depeșâză din Constantinopol, oă ambasado
rul engles merse înainte ou oâte-va cjîl® la 
palatul împărătesc pentru a fi primit în 
audiență de Sultunal. Acesta lăsă atât pe 
ambasador cât și pe dragomanul său să 

aștepte aprâpe o oră într’o antișambră reoe 
încât ei se răoiră. In fine după-oe fură 
conduși la Sultan, acesta primi cm forte 
puțin respect a scrisâre personală a reginei 
Victoria.

„Polit. Corr." despre întâmplările 
din Sibiiu.

„Pester Lloydu de Marți publică 
la loc de frunte o corespondență, 
ce a primit’o din Sibiiu „folitlsche 
Correspondent, organ oficios al mi
nisterului de esterne din Viena. Ea 
este datată dela 24 Ianuarie a. c. 
și conține următârele, privitor la 
ruptura, ce Z* 06» că s’a întâmplat 
între conducătorii Românilor arde
leni :

Soisiunea remarcabilă, oare s’a isoat 
în timpul din urmă între conducătorii Ro
mânilor ardeleni, îșî are oausele în apre- 
oiarea diferită a stărei politioe, care s’a 
desvoltat de o parte în urma grațiărei 
osândiților în procesul Memorandului, du 
altă parte prin chiămarea lui Sturdza în 
fruntea guvernului român .și prin deolara- 
țiunile lui făcute la lași.

Controversele latente, cjice mai de
parte „Pol.-Cor.", au erupt în urma în
tâmplărilor dela „Tribuna'1. Organul aoesta 
împreună ou Institutul tipografio a fost 
fundat la 1882 (?) de Eugen Brote-, a fost 
apoi oumpărat de comitetul național oon- 
stătător din 24 membri sub presidenția lui 
Bațiu, care comitet a fost însărcinat cu 
dirigiarea politicei Românilor din Ungaria, 
și a fost destinat să represinte programul 
dela 1885 (vrea să cjică 1881 — Red. 
„Gaz.") Când majoritatea preponderantă a 
membrilor comitetului au fost internați în 
urma cunoscutului proces al Memorandu
lui, natural, oă înceta ingerența comitetu
lui plenar, și ceda influinței membrilor Brote, 
Albini și Popoviciu, cari singuri erau în 
libertate, și oarl prin fuga lor în România 
s’au subtras mternărei lor.

Acești domni să fi întrat acum în 
apele ministrului-președinte Sturdza, care,

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Namman Abbas.
De C. Tanera.

(Urmare).

Vântul neoontenit le sufla amândorora 
zăpadă în față, oâte-odată mai vineau și 
petrioele miouțe, cari le causau mari du
reri, dâr niol-unul dintre ei nu scotea vre
un sunet. Maronitul se urca pas de pas 
încet, întrebuințându-șl tâtă puterea muș
chilor săi și tâtă energia, er tinera Tur- 
oâică se ținea cu brațele strîns de el, pentru 
de-ai ușura după putință ostenelile.

De patru ori trebui ol să odihuâsoă, 
pentru de-a căpăta nouă puteri. In fine îi 
succese munca grea; ei ajunseră la stradă! 
Acolo Abbas așecjâ pe nenorocita pe man
taua sa, acățâ sabia și pistolul de șaua ar
măsarului, oare în timpul acela stătuse li- 
nisoit pe aoelașl loc, și învăli pe Turodică 
cu batista ei de mătasă albastră și cu man
taua sa. Apoi o ridică și o luă în brațe oa 
pe un copil.

Ea nu vorbise încă nici un ouvânt, 
numai ici colea se uita la el ou ochii ei 

mari negri, oa și când ar voi să-i privâsoă 
în suflet. Aoum însă, ea întrebă: „Oe 
lucri ? “

— „Te duc la un loo scutit lângă pă- 
retele de stâncă".

Ou acestea el păși înainte și armăsa
rul fidel îl urma. După câte-va minute ei 
ocoliră cotitura de stâncă periculosă și ajun
seră la un loo mai soutit, unde viscolul fu
ribunda mai puțin, trecând pe de-aBupia 
stânoilor. Aoi se adunase o massfi. mare de 
zăpadă, și pe aoâsta așecjâ Namman pe 
Turcoică.

După-oe o aooperi din nou ou îngri
jire și îi înfășă piciorul ca brâul său, îi 
cjise: „Eu voifi merge aoum oălare la ha
nul Murad. Aoolo vote afla omeni și un 
pat portativ, și într’o jumătate de âră pu
tem să fim aci. Pâu’ atunci râmai liniscită. 
In vremea acâsta urîtă nu va trece nimeni 
p’aci. Ia însă pentru ori ce eventualitate 
pistolul meu la tine. In oas, dâoă s’ar 
arăta vr’un lup, atunc’ pușcă dâr numai în 
estremă necesitate. De regulă aceste ani
male se spariă la oea mai mică mișoare, 
seu decă le strîgl. Om viu nu prea ataoă 
așa de ușor. Eu voiă grăbi cât void putea."

Turcoica nu tj’se nici un cuvânt, ci 

luă pistolul. Namman Abbas înoăleoă și 
plecă în galop.

Nu dură mult și el se întârse ou ’n 
servitor. Amândoi aduseră un pat portativ, 
de oare se întrebuințâză adese-orl loouitorii 
de prin munți în cas de nenorocire. Afară 
de acesta Namman mai aduse cu sine și 
strae arăbesol, pe oarl ei le așeejară pe 
patul de lemn. Maronitul cu o singură 
privire observă, că în absența sa nenoro- 
oita rămase nemolestată și nemișcată la lo- 
oul ei.

Acum păși spre ea și îi (fise scurt: 
„Trebue să te legăm de pat, pentru-oa vi
forul să nu te sufle și pe tine și straele. 
Nu te teme. Ibrahim și eu vom resista pu
terii viscolului. Fii înoredințată, oă noi te 
ducem sigur la hanul Murad".

— „Mă încred în tine".
Acum amândoi bărbații așezară pe 

Turcâioă cu mare preoauțiune pe pat, o 
învăliră în straie și-o legară cu nisce funii. 
Apoi ridicară patul și plecară. Arabul pășea 
înainte, Namman însă, care ținea în mâni 
partea patului pe oare zăoea oapul tinerei 
fete, îi urma. Fusese o luptă desperată cu 
tempestatea pău’ ce ajunseră într’un loc 
scutit între stânci în mijlocul oăruia zăcea 

hanul. Aoum erau mântuițl. Ei duseră ime
diat pe nenorooita într’o odăiță și desle- 
gară funiile.

Sărmana fată se simțea fârte rău, de- 
6reoe pioiorul rupt îi oausa mari dureri. 
Maronitul îndată observa acâsta, der scia, 
că în han este imposibil de-ai oferi un 
ajutor. In han nu locuiau, decât un păzi
tor bătrân de drum împreună cu soția sa 
și ou doi servitori arabi, și toți patru nu 
posedeau niol cele mai elementare cunos- 
oințe de ajutor ohirurgic. Namman din 
contră nu era ou totul neespert în astfel 
de lucruri, căol in multele sale oălătorii ou 
caravanele, asemeni inoidente i-se întâmpla
seră adeseori.

— ajutorul lui Ibrahim eu voi 
înoeroa acum, de-ațl aduoe piciorul în po- 
siția sa adevărată", cjise el cătră tinera 
Iurooică. „După aoeea te vote lega strîns 
ou șindile și cu straie. Dâr nu-țl e permis 
să te misei păn’ ce va fi aplioată legă- 
torea".

Ea se supuse la tâte în tăcere. întin
derea pioiorului rupt îi oausa dureri de tot 
mari, ou tote acestea însă, numai din oând 
în când se au<jea străourându-se de pe bu
zele ei oâte-un suspin slab. 
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pentru de-a evita încurcăturile, ci ’i-s’ar 
nasce față cu Austro-Ungaria, din cestiu- 
nea transilvănână, se străduesce de-a crea 
un modus vivendi între Unguri și între 
Românii din Ungaria. Fiind întru cât-va 
pregătit terenul spre scopul acesta prin 
grațierea osândiților în procesul Memoran
dului și prin discursul dela Iași, Brote, 
instigat de Sturdza, luâ ca prilej serbarea 
milenară pentru de-a face cel d’întâiîi pas 
spre împăoare.

Pentru de-a curma soandalele dela 
„Tribuna**,  viu oomeutate în pressă, comi
tetul național se întrni la 10 și 11 Ianua
rie o. într’o ședință, care duse numai la 
înăsprirea controverselor. O parte din 
membri pretinse oontinuarea politicei con
ciliante, inaugurată de Brote la avisul lui 
Sturdza; pănă când cealaltă parte aproba 
pașii întreprinșl de Dr. Rațiu și insista pe 
lângă ținerea strînsă la programul dela 
1885, preoum și pe lângă completa inde- 
pendință a politicei Românilor ardeleni de 
influințele din regatul României.

In fine Dr. Lucaciu făcu propunerea 
mijlocitâre, oa să se restabilescă starea de 
mai înainte (la „Tribuna1*),  manifestându-se 
tot-odată lui Dr. Rațiu încredere. Dr. Ra
țiu enunțiâ a doua propunere ca conclus; 
majoritatea celor presențl, sub oonducerea 
lui Dr. Luoaciu, difioultâ însă acâstă enun- 
ciare ca incorectă, se despărți de Dr. Ra
țiu și de colegii săi și publica un protest 
aspru contra presidentului. Polemia ur
mată din acâsta causâ ruperea și scisiunea 
comitetului in doue partide, dintre cari una 
adereză la politica de oportunitate a lui 
Brote, er cealaltă sub conducerea lui Rațiu 
ține strîns la programul instransigent dela 
1885. (1881).

Nu se pote prevede, care din aceste 
două partide dușmane, una celeilalte, va 
reuși învingător e una însă se pote constata, 
că adecă partida Memorandului din Ardeal 
se află într’o grea crisă, care probabil o 
va duce la disolvare.

Sub titlul „reîntdreerea acasă a mar
tirilor fugiți**  . „Magyarorszag1* dela 28 
Ianuarie n. publică următârele: „Amin
tirăm la timpul său despre acțiunea 
acelor Români, cari obosesc în intere 
sul grațiării celor aousațl, cari fugise
ră în România de frica urmărilor proce
sului Replicei și Memorandului. Intre cei 
fugiți în România se află și vechiul editor 
al „Tribunei1* și redaotorul Replicei. In in
teresul. succesului acestei mișcări, biserioele 
românesci (?) au redactat un memoriu, prin 
oare cer grațiă; memoriul e provăcjut ou 
multe sute de subsorierl și au de gând să-1 
aștârnă regelui. După cum m-se comunică 
acum, ei spereză forte tare, că vor căpăta 
grație, dedre-ce arangierii au primit in 
privința aoesta promisiuni sigure și la 
Budapesta.

Namman îșl isprăvi bine lucrul; picio
rul era acum legat atât de strîns în straie 
și în șindile, încât Turcâica nici nu-1 mai 
putea mișoa. Ou acâsta era esoiiis perico
lul, ca ruptura să aibă consecințe mai 
grave. Maronitul ordonă apoi, ca să i-se 
dea bolnavei ceaifi cald, de oare se află 
în fiă-care -han, și că densa apoi să se odih- 
nâsoă câteva ore. Soția păzitorului de drum 
primi ordinul să nu părăsesoă nici un mi
nut patul bolnavei, pentru de-ai putea sta 
la disposițiă îndată ce bolnava ar ave 
lipsă de ceva.

Apoi Namman Abbas se adresă cătră 
Turobioă cu următorele cuvinte: „Eu voiH 
călări acum la Zahle. In două ore voia fi 
acolo. Void ruga pe mama mea să-ți pună 
la disposițiă o odaiă, și apoi voiti veni cu 
o trăsură, oa să te duc. La noi vei fi bine 
îngrijită, și vei pute rămanea pana atunci, 
pană când ți-se va vindeca piciorul și as
iei vei pută pleca mai departe. Cred, că 
voiai să mergi la Damasc?1*

— „Oa. Tatăl meu este unul dintre 
cei mai avuțl locuitori ai acelui oraș. El 
te va remunera bogat, pentru-că te-ai în
grijit de mine**.

— „Tatăl tău nu pote și n’are să mă

„Zwist unter den Bumân en“. Nu 
puțină surprisă a causat în sînul publioului 
român din Brașov un articol, ce a apărut 
în ^Sronstădter Zeitung*  de Sâmbătă sub 
titlul „Zwist unter den Rumânen**  (Cârtă 
între Români).**  A surprins, nu pentru-că 
s’a vorbit despre tristele întâmplări din 
Sibiiu, oi pentru spiritul în oare este scris 
acel articol, cu tendința vedită de-a glo
rifica machinațiunile elicei, oare a provo
cat tâte soandalele în timpul din urmă.

Caraoteristie este, că în lunga intro
ducere ce se faoe faimosului protest al lui 
Lucaciu și soți, pe care îl reproduce 
în traduoere, articolul din „Kr. Zt“. aduoe 
cele mai mari elogiurl !„neobositului an- 
teluptător al Românilor**  Eugen Brote, 
oare este presentat ca sufletul mișcărei ce 
are de scop delăturarea presidentului Dr. 
Rațiu. Se înțelege oă Lucaciu, în fața glo- 
riolei în care este presentat fostul pro
prietar al „Tribunei**,  dispare cu totul, așa 
că „îndrăsnețul preot dela Șișeștl“, oum îl 
numesce articolul, apare numai oa un tra- 
bant al „marelui**  Eugen Brote.

Tâte ca tâte, numai de un lucru ne 
mirăm, cum colegii noștri dela „Kr. Ztg“. 
au putut să publice în fruntea foii, fără 
niol o observare, un articol de un oolorit 
atât de tendențios față cu oârta oe s’a is
cat între Români.

Sperăm, că „Kr. Ztg.**  va evita pen
tru viitor de a-se pronunța atât de cate
goric într’o cestiune de oontroversă însăm- 
nată și delicată, ca cea despre care e vorba, 
și nu va mai lăsa a fi informat în mod 
atât de tendențios și unilateral, cum s’a 
întâmplat în articolul „Zwist unter den 
Rumânen**.

Afacerea Lucaciu—Pazmandy.
D-l deputat Dionisiu Pazmandy 

ne adreseză o scrisdre, ca respuns 
d-lui Dr. Vasile Lucaciu, pe care ne 
rdgă a-o publica. Este vorba 6rășl 
despre penibila afacere, ce a fost 
sulevată in mai multe rânduri prin 
foi, și mai în urmă prin scrisorile 
d-lor Pazmandy și Coroianu în 
„Magyarorszag**  și prin răspunsul 
d-lui Dr. Lucaciu publicat în „Tri- 
buna**  și reprodus de noi, la care se 
referă scrisorea următdre:

Budapesta, 25 Ianuarie 1896.
Stimate Domnule Redactor!

Iu numărul dela 21 c. al prețuitului 
d-tale diar cetesc o serisore a domnului 
plebau Dr. Vasile Luoaoiu. apărută în 
„Tribuna**,  în oare reverendissimul domn se 
încercă a resfrânge declarațiunea mea 
apărută în „Magyarorszag**  de aiol.

Deja de mai multe-orî am declarat 
înaintea cunoscuțiior mei, că nu întru în 
polemiă cu On. Domni MemorandiștI asu- 

remunereze. Sunt destul de avut, și n’am 
lipsă de banii unui Turc. Dâoă eu mă în
grijesc de tine, aoesta o fac din dato- 
rința, pe care o are fiă-care om de a-se 
interesa de nenorooițl. Niol nu voeso să 
sciu cine e tatăl tău**.

El voia să mai continue, și fârte ușor 
8’ar fi putut întâmpla, ca el să dea espre- 
siune vădită urei față de Turci, pe pare 
toți Maioniții o nutreau în mare măsură; 
dâr de-odată îl atinse o privire atât de im- 
ploratâre din ochii negri ai tinerei Tur- 
edioe, încât îi trecu totă mânia, și el se 
gândea acum numai la sărmana rănită, și 
nu la națiunea, căreia aparținea ea. Cu 
vooe blândă o întreba cum o ohiamă.

Ea răspunse: „Dilruba, Effendi**.  Era 
de prima dată, că ea întrebuințase titula 
de „Effendi**,  care la Turci este usitată nu
mai la clasele înalte și însâmnă atât, cât 
„domnule**,  seu mai bine „mărite domnule**,  
tituiă, care nu se folosesoe nicl-odată între 
burghezi, său neguțători.

Namman însă puse puțin pond pe 
acesta, din contră îl suprinse numele ei. 
Cu voce șoptindă repeta el: „Dilruba! 
Acesta însemnă: seducătâre de inimi**.  
Apoi îșl dise în gândul său : „Numele este 

pra modalităților grațiării lor. De aceea și 
astăcfl numai fârte pe scurt observ respec
tive repetez: d-l Lucaciu și soți nici din acel 
motiv n’au putut să facă promisiuni de na
tură politică, fiind-că dela ei n’am cerut 
nicl-odată asemeni promisiuni nici chiar 
pentru cașul grațiărei lor; de oeea-ce i-am 
rugat eu pe ei, ca adeoă pentru faptul 
grațiării să mulțămâscă regelui maghiar 
prin miniștrii maghiari, și ca liberarea lor 
să nu-o folosâsoă la demonstrațiunl — 
acesta d-l Dr. Vasile Lucaciu mi-a pro- 
mis’o în Seghedin, și împreună cu soții săi 
a și ținut’o credincios. Cred, că mărturi
sirea pe față a acestor lucruri nu-i spre 
rușine nimănui.

In fine permitețl-ml a mai observa, 
că nu pot crede, ca reverendissimul domn 
Dr. Vasiie Lucaciu să nu-șl aducă aminte 
și acum cu recunosoință de ostenelele mele 
desinteresate.

Al D-lui redactor
stimător

Dionisiu Păzmândy.

După tote acestea întrebăm din 
nou pe d-l Vasile Lucaciu, cum stă 
în adever cu relațiunile, pe cari 
pretinde d-l Pazmandy, că le-a avut 
cu d-sa? Căci, precum vecjurăm, în 
răspunsul său publicat în „Tribuna" 
d-l Lucaciu se mărginesce pe lângă 
a nega, „că ar fi făcut cu d-l Paz- 
mandy nisce stipulațiunz în causa 
grațiărei, și că în acesta cestiă i-ar fi 
scris epistolă**,  er d-l Pazmandy 
despre alta vorbesce atât în scri- 
sdrea sa din „Magyarorszag**  dela 
1 Ianuarie a. c. cât și în scrisbrea 
de mai sus.

Decă nu voiesce se răspundă 
lui Pazmandy, credem, că d-l Lu
caciu este dator publicului român 
cu o lămurire clară și sinceră, ceea- 
ce o pretinde și cinstea națională 
în fața afirmărilor repețite ale unui 
adversar declarat al causei române.

Jubileul „României June**.
Viena, 26 Ianuarie.

Stimate D-le Redactor!
Precum veți fi aflat deja tinerimea 

română universitară din Viena, care face 
parte din societatea academică literară- 
socială „România Jună**  împreună cu mem
brii emeritațl ai acesteia au proiectat pen
tru sărbătorile Pasoilor arangiarea unei fes
tivități mari ou ocasiunea jubileului de 25 
de ani ai societății academice „România Jună*.  
Sărbarea va avâ trei momente principale.

I. Edarea unui almanach festiv.
II. Crearea unei fundațiunl pentru 

ajutorarea studenților lipsiți de mijlâce.
III. Festivitatea în loo (adeoă în Viena) 

cu următorul program: 

bine ales. Fața acesta frumâsă, ochii aceș
tia lucitori ușor pot seduce inimi**.

Probabil, oă ea presimțea, oe se pe
trece în internul lui — roși, și perplexă îșl 
întârse capul spre altă parte.

Maronitul înțelese, oă el probabil o 
fixase prea tare cu ochii, și acum voia să 
plece.

Atunci ea îi c|ise: „Nu voescl să aș
tepți, Effendi, pănă ce se va mai domoli 
tempestatea ? Și ție ți-se pote întâmpla 
vre-o nenorocire**,

— „O, mie au mi se întâmplă nimio. 
De-altmintrelea niol drumul nu-i atât de 
periculos de aoi încolo, și eu ou armăsarul 
meu cunâscem tâtă petrioica de pe el. Ași 
voi ca tu încă înainte de apusul sârelui să 
fi sub scutul mamei mele. In cel mult patru 
âre voiu fi ârășl îndărăt. Pănă atunci în- 
câroă de a durmi și de a-te reculege de 
spaima oe-ai avut să suferi**.

Cu aoeste el saluta cu mâna, și pă
răsi odaia. Nici nu aucjise, că ea șopti în
cet: „Allah să te scutăscă!**

(Va urma).

1) In Dumineoa Pasoilor: o întrunire 
a tuturor ospeților veniți din străinătate. 
Scopul întrunirei e numai de-a se face 
cunoscință.

2) In Lunia Pasoilor : înainte de masă; 
desvălirea portretelor fundatorelor cabine
tului de leotură, cari sunt: Mathilda Dumba 
născ. Germany (decedată). Baronâsa M. 
de Hye năso. Fihșeanu (decedată). Domna 
de Marenzeller năso. Bibesou, care trăiesce 
în Craiova.

Tot Luni sera un comers academic 
festiv sub protectoratul Reotorului univer
sității, din Viena. Comersul va avâ pro
grama sa specială.

3) In Marța Pasoilor înainte de ameacjl 
la biserioa din Fleisohmarkt mare parastas 
pentru membrii deoedațl ai Academiei 
societății „România Jună**  ou progra
mul său.

In săra acelei c^île se va da un Con
cert mare cu program ales și Bal sub pro
tectoratul arohiduoelui Reiner și sub pa- 
tronagiul mai multor dame din aristo
crația.

4) In Mercurea Pasoilor banchet în 
„Grand-Hotel**  în onârea artiștilor și a 
(juriștilor români și din loo (Viena) — 
eventual:

5) Joi o esoursiune.
Acesta ar fi în trăsuri generale pro

gramul, care încă nu e definitiv stabilit.
Dorința nostră este să ia parte la 

aoestă festivitate frumâsă cât să pâte mai 
mulțl Români și înainte de tâte dorim să 
nu lipsâsoă dela ea foștii membrii ai so
cietății „Rom. Jună**.

indată ce voiu avâ date mai esaote 
asupra Programelor vi-le voiu oomunica.

—y-

SMILE OiLEI.
— 17 (29) Ianuarie.

Onomastica episcopului Jlețianu. 
„Dreptății**  i-se scrie din Arad, oă în (fina 
8.-lui loan Botezătorul, care e cjiua ono- 
mastioă a P. S. S. părintelui episcop loan 
Mețianu, toți membrii consistoriului, în
tregul oorp profesoral dela seminarul die- 
oesan, preoțimea locală, comitetul paro
chial, preoum și toți șefii autorităților pu
blice, oivile și militare au grăbit a felicita 
pe P. S. Sa, dorindu-i mulțl ani fericiți.

— o—
Ajutorul preoților reformați. Seim, 

oă din ajutorul votat dela stat preoților 
reformați, ministrul de culte a voit să 
dea districtului bisericesc de lângă Dunăre 
22,000 fi., dâr nu pe calea autorităților 
biserioesol, oi prin oficiile de dare. Oonven- 
tul bisericesc Insă, cum soim, a protestat 
oontra acâsta și a oerut, oa împărțirea ba
nilor să i-se încredințeze lui. Acum aflăm, 
că ministrul a încuviințat cererea conventului 
incredințăndu-i lui împărțirea banilor. — 
Acâsta e ooreot, dâr pentru oe nu se ju
decă în esemenea mod și pretensiunile al
tor biseriol din stat?

—o —
„IuvețătorI opriți dela scolii**.  Sub 

aoest titlu anunță „Bud. Hirl.**,  că în vi- 
itârea adunare a oomitatului Arad se va 
tracta oestiunea învățătorilor din Musteșdi, 
Berindia și SusanI, pe cari fisolgăbir&ul din 
Boroș-Șebiș, ou doi ani înainte i-a oprit, 
de-a mai propune, „deore-ce nu aveau ca- 
lifioațiunea legală**.  Cu tote acestea ei pro
pun și astăcjl și înoă „cu permisiunea di
rectă a protopopiatului gr. or. din Butin**.  
— Dâr cum și cu ce drept șl-a permis fi- 
solgăbirăul dela Boroș-Șebiș să se facă 
stăpân peste soolele românesci și să des- 
titue pe învățătorii lor?...

— o—
Camera advocațială din Clușiu face cu

noscut, că au fost primiți și însoriși în 
numita cameră, între alții, următorii ad- 
vocatl români: Ladislau Indre, Nicolau 
Barbu, Ioan Coșeriu, loaohim Fulea, Dr. 
Victor Emanuel, Ioan Munteanu, Mateiu 
Nicola, Rubin Patița, Alexandru Velioan, 
Dr. Emil Gerasim, Dr. Iaoob Brândușanu, 
Ladislau Oltpanu, Iosif Orișanu, Dr. Vasile 
Fodor, Dr. Enea Draia, Alexandru Filip, 
Dr. Laurențiu Pop și Dr. Vasile Preda.
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Influenza grazâsă în orașul nostru de 
mai multe rjile. După arătările ofioiale, dela 
13 Ianuarie n. și pănă erl s’au ivite 26 
cașuri de influenză.

—o—
Casina magnaților din Budapesta, 

namită de-altmintrelea „Casina națională*,  
în adunarea generală ținută filele acestea 
a ales ca președinte al său pe Szlavy 
•Josef, președintele camerei magnaților. 
Anul treout casina a avut ou totul 723 
membri. Venitele în anul trecut au fost: 
165,556 fl., oheltuelile 139.756 fi., va să 
•dioă a rămas un esoedent de 25.799 fl. In 
budgetul anului curent sunt cuprinse și 
10,000 fl. pentru întemeiarea unor funda- 
■țiunl „culturale*  din incidentul mileniului.

*) Sunt rugate și celelalte diare ro- 
mânescl de-a reproduce aoest apel.

—o—
Bani falși. De curând s’a constatat 

ârășl, că sunt puși în circulafiune taleri 
falși, cari sunt datați din anul 1888 și sunt 
mai ușori ca cei veritabili cu 10 grame. 
Afară de taleri, s’au mai aflat și cordne 
unguresol false, oarl sunt lucrate asemenea 
celor veritabile, cu data anului 1894, der 
■de-o coldre suriă și mai moi la pipăit.

— o—
Burlacii în strîmtore. Din Belgrad 

se scrie, că 25 de deputațl au făcut' ca
merei propunerea, ca fiă-care cetățân șerb, 
oare nu se însbră păuă la etatea de 30 de 
ani, să fiă supus pănă la etatea de 56 de 
ani la o dare de cap duplă. Femeilor, oarl 
rămân văduve, fiind treoute de 30 ani, să 
li-se dea un termin de 5 ani, după oare, 
dâcă nu se vor mărita de nou, să fiă su
pusă tot la asemenea dare, ca și burlaoii.

Serată cil dans. Soriitorii advooațiall 
din loo invită la serata cu dans, ce se va 
da în 1 Februarie n. o. în sala „Hotelului 
Europa*  pentru înfiițarea unui fond de 
ajutor în favorul lor. începutul la 8 bre 
sera. Intrarea: de persână 60 or. de fa
milie 1 fl. 50 or. pentru studanțl 40 or.

—o —
3 Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 

ocupațiunl sedentare sunt prafurile Seidlitz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor la regularea mistuirei. O cutie 1 fl. 
se pote căpăta dilmc prin poște de cătră far
macistul A. Moli lifeiantul curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă să să 
ceră preparatul lui Moli provedut cu marcă și 
subscriere.

Muncitorii și „mileniul."
Organul muncitorilor tipografi, 

„Typorgraphiafi', ce apare în Buda
pesta în text maghiar și german, 
publicând în numărul seu mai nou 
un articul despre serbările milenare, 
începe articulul astfel:

O parte mai mare dintre locuitorii 
țărei se pregăteso peentru o serbare mare; 
bogății jabilâză, de6re-ce se buoură, oă 
brdele lui Arpad au ooupat înainte cu 
1000 de ani țera aoâsta și astfel au creat 
aici nisoe stări, decât oarl mai altfel nu se 
află nioăirl în Europa.

Ni-se spune, că străbunii noștrii au 
format brdele lui Arpad și din asta oausă 
jubilâză ; ei, der puțini Maghiari cu stare 
se află astădl, oarl să nu potă dovedi, oă 
ei sunt de altă origine, ba la milione se 
urcă numărul aoelora, în ala căror vine nu 
se află nici măcar un picur de sânge de 
aoela, de care a fost sângele Maghiarilor, 
cari se hrăniau ou lapte de iepă.

Dâr să-i lăsăm pe bogațl să jubileze; 
a lor este buouria și dreptul de-a jubila: 
bucure-se, îmbete-se de plăoerl, dâr pe 
săraci să nu-i facă cai, nu-i tragă și pe 
aoeștia în tămbălăul țerei, căci aceștia nu 
■au niol o buouriă din aoeea, că pot să lo- 
ouâsoă aiol. Oumcă acesta este așa, o do- 
vedesoe emigrațiunea în dimensiuni mari, 
pe oare o tao de sigur numai acei buni 
Maghiari, cari buauros părăsesc acâstă pa- 
triă ferioită, debre-oe aiol nu pot trăi.

Așa-der pentru omul sărao nu va fi 
niol o serbare, oăcl străluoitele banderii de 
călăreți ale magnaților, său grelele lanțuri 
de aur, oe atârnă pe burtele rotunde ale 
speculanților, și inelele ou diamante de pe 
degetele lor unsurose, nu vor pută asounde 
sărăoia. Omul sărao geme sub povara săr- 

bărilor și cu inima plină de durere pri- 
vesoe la strălucirea plătită ou prețul mun- 
cei sale...

Societatea pentru cultura
și literatura română în Bucovina.

Acâstă societate îșl va țină adunarea 
generală în Cernăuți la 2 Februarie st. n. 
drele 3 p. m. cu următorul program:

1) Raportul Comitetului despre acti
vitatea sa ; 2) Raportul revisorilor despre 
cercetarea soeotelelor anului 1895; 3) în
cuviințarea budgetului societății pe 1896; 
4) Alegerea vioe-președintelui și a 6 mem
bri în comitet; 5) Alegerea oomisiunii de 
3 membri spre oeroetarea soeotelelor anu
lui 1896; 6) Discursuri și propuneri privi- 
tore la interesele societății.

*
Din raportul comitetului despre tre- 

bile și lucrările sale dela 1 Febr. pănă la 
finea lui Decemvre 1895, care raport a 
apărut tipărit în broșură, însămnăm ur- 
mătorele:

Comitetul, oare constă din 17 membri, 
în frunte ou d-1 Eudoxiu Br. Hurmuzaohi, 
oa președinte, a ținut în decursul anului 
26 ședințe și o adunare generală estra- 
ordinară. Cu deosebire a fost preocupat 
oomitetul de idea oumpărării unei realități 
pentru înființarea unui internat de băeți ro
mâni în Cernăuți, a oăreia reali sare însă a 
trebuit amânată din oausă, că suma de 
8C00 fl,, cât ’i s’a înoredințat comitetului 
de adunarea generală, n’a fost suficientă 
spre aoest scop.

In privința introducerii de classe para
lele române la gimnastul din Cernăuți asis
tent, seu la unul, ce s’ar înființa, comitetul 
a înaintat o petițiune cătră ministeriu, cum 
și cătră dieta imperială.

Comitetul a oontinuat ou edarea „Bi
bliotecii pentru tinerimea română*  tipă
rind în anul aoesta broșura a XIII-a, oare 
ou prinde poesii și buoățl alese in prosă de 
autori vestiți.

Intre elevii șoâlelor poporale din Cer
năuți și alte părți, a distribuit oomitetul di
ferite scrieri poporale și vre-o 1C00 de ico
nițe; a distribuit diferite ajutâre și stipendii 
între studențl și elevi meseriași etc.

D-1 Eusebie Constantinovicl, parooh în 
Pojorita, a dăruit societății 200 fl., obli- 
gându-se a mai oontribui în fiă-care an 
oâte 30 fl. spre a înființa o fundațiune pen
tru băeți meseriași.

Biblioteca constă din 2530 opuri, la 
cari mai e a-se adauge biblioteca d-rului 
Al. Zotta din 524 opuri.

Averea sooietății: 16,869 fl. și 1000 
galbeni. Mai sunt în administrarea sooietății 
vre-o 11 fundațiunl.

Ulembri, numărul oărora în anul aoesta 
au început a se spori, sunt: 3 onorari, 21 
fundatori, 87 ordinari, 3 aotivl.

Coresp. part, a „Gaz. Trans.“
Secusigin, Iân. 1896.

(Fine.)

Ei, dâr oomedia încă nu e gata. „în
țelepții și binevoitorii poporului*  au aflat, 
oă școla zidită de ei e neoorăspuncjătbre, 
voind să o vîndă și să zidâsoă alta tot fără 
soirea și consimțământul poporului, spre 
care soop etă ce au făcut: In 1893 au com
pus un protocol fals, în meritul zidirei unei 
șoole și l’au înaintat Oonsistoriului spre 
aprobare. Conclusul acelui protocol sună: 
„Sinodul împuternicesce pe oomitetul paro
chial, ca de loc să ceră dela Ven. OonBis- 
tor prea înalta aprobare să vândă șcâla de 
sub Nr. 257 fată a mai fi sinodul întrebat, 
oa în primăvâră să se înoepă zidirea altei 
șoole*.

Consistoriul, văcjând din conținutul 
protocolului, că nu pote fi luoru bun, a 
trimis pe d-1 inspeotor școlar la fața locu
lui, oare apoi s’a oonvins, oă protocolul e 
fals și oă poporul n’are niol o ounosoință 
despre vinderea șoOlei și zidirea altei șoâle.

Nu-i vorbă, ou toții am dorit și do
rim să avem șoole frumâse și corăspunejă- 
tbre, dâr acestea numai așa le putem avă, 
dâcă le vom zidi in înțelegere, după un 

plan corăsnundător și la timp potrivit, âr nu 
oum „înțelepții*  voeso să începă zidirea pe 
asouns, fără voia poporului și fără mijlb 
oele necesare, numai ou intențiunea, ca ei 
să faoă începutul, apoi poporul va fi silit 
a da banii de lipsă și a găta școla. Este 
aoâsta bunăvoință față de popor?!

Alt oas: In 1893, aoelaș oomitet pa
rochial, tot Ia sfatul „înțeleptului*  lor oă- 
pitan, fără soirea și consimțământul sino
dului paroobial și a Consistoriului, a oum- 
părat l/i sesiune de pământ pe sema bise- 
rioei. Aoi oumpărătorii, pe lângă aceea, că 
au oumpărat pământul cam scump, au mai 
făcut unele spese zădarnice, âr biserica nio 
astăzi nu e indusă în cartea funduară.

Pământul a oostat 1814 fl. 30 cr. plus 
151 fl. 70 or. competință financiară (Be- 
messung) și spese pentru introducere (?) în 
cârtea funduară. In numele biserioei a li
citat epitropul prim, fără plenipotență în 
scris. După lioitațiune, oomitetul par. a fost 
provocat a da epitropului plenipotență în 
regulă, spre a putâ deveni biserica indusă 
în cartea funduară, „înțelepții*  însă n’au 
făcut aoâsta, deol epitropul a devenit in
trodus în oartea funduară oa proprietarul 
pământnlui cumpărat pe sâma biserioei.

Consistoriul n’a avut niol o ounosoință 
despre aoâstă afaoere, până când aotualu 
oomitet i-a adus la ounosoință și a între
prins pașii necesari, ca pământul numit să 
devină transcris pe numele biserioei, ceea 
ce va costa nouă spese în sumă rde vre-o 
90 fl. Pământul însă, care a oostat 2026 fl. 
afară de alte spese, nu aduoe atât venit 
curat, cât ar fi adus suma de 2026 fl. nu
mai cu 5°/0 depusă la vre-o oasă de păs
trare, ori împrumutată, ca și păn’ aoum, 6 ma
nilor noștri pe întabulare ou 8°/0.

Etă unde ajungem cu bunurile nostre 
lăsate pe mâna unor omeni .fără de inimă, 
oarl în loc să lucre pentru înaintarea și 
bunăstarea poporului, îl duc la ruină și să- 
răoiă!

— X. -

A p e B*)
Poporul rom. gr.-oat. din comuna 

Ciceu-Cristur, comitatul Solnoc- Dobâca, 
prin aceste aduce la cunoscințâ publică, 
că in 17 Maiti 1895 a fost ceroat de-o ne
norocire grozavă, prin furia unui inoendiu, 
căruia pe lângă 45 familii, cu tote ale lor, 
au oăcjut jertfă biserica, școla și oasele pa- 
rochiale; dauna se uroă la 40 mii fl. Sun
tem descuragiațl și aprope desperați, lip- 
sindu-ne puterile a-ne apuca de edificarea 
biserioei și școlei!

Din aoest motiv recurgem la simță
mântul de umanitate al publicului român, 
oa luând în considerare starea deplorabilă, 
la care am ajuns, în urma înfricoșatului 
potop, oe a treout peste noi, să se îndure 
mio și mare a-ne întinde mână de ajutor, 
CB astfel înouragiațl prin ajutorul on. pu
blic român, să ne revenim în ori, și strân- 
gându-ne rândurile să ne apucăm de edi
ficarea biserioei și școlei, unde vom ridica 
versul nostru de mulțămită și rugăoiune 
cătră părintele ceresc pentru bunăstarea și 
sănătatea binefăcătorilor noștri.

Ofertele marinimbse, cari se vor chita 
pe oale cjiaristică, ne rugăm, a se trimite 
pănă în 15 Maiă 1896, la adresa preșe
dintelui.

Ciceu-Cristur, 21 Ianuarie n. 1896. 
(Posta ultimă Ciceu Cristur (Osicsâ Keresz- 

tur, Sz. Doboka megye.)
Georgia Isaiu, preot și pres. sen. bis. sobl. 
Membrii sen. bis. școl.: loan Dascăl, 
Vasile Mureșian, Mafteiu Isaia, Alexa Măr- 
gineanu, Arsente Turcu, Simeon Zăgreanu.

Mulțămită publică.
Credincioșii comunei nostre biseri- 

cesol Satulung, St. Archanghell, având a 
îndura în aoest an nisce spese considera
bile ou reînoirea zidului Biserioei și Șcâ- 
lei, trei fii demni ai paroohiei, D-nii 1. G. 
Sasu, I. Păclea și 1. Bodeanu, oomeroianțl 

îngRomânia, au coleotat spre acest scop 
suma de 265 lei, dela următorii binefăcă
tori :

Lista colectelor: D-1 1. G. Sasu 100 
Iei, I. Păolea 20 lei, T. Procopian 5 lei, 
V. AloBora 5 lei, A. Bunia 2 lei, D. Dră- 
gănescu 2 lei, St. Dobrean 3 lei, C. Bo- 
ghioiu 2 lei, I. G. Muntean 4 lei,M. Linul 
2 lei, Const. Pop 2 lei, S. Halița 5 lei, 
D-na A. Culpi 5 lei, A. Frățilă 5 lei, Ch. 
Chioreanu 2 lei, R. Barbu 5 lei, Corneliu 
Săoășianu 5 lei, I. Radovioiu 6 lei, I. B. 
Bodeanu 20 Iei, G. Bodeanu 10 lei, St. 
Mărcuiesou 10 lei, Ilie Dancof 2 lei, G. 
Meșota 4 lei, Nec. Constantinescu 2 lei, 
I. I. Babeș 5 lei, N. Cioculesou 2 lei, N. 
Dimitroff 5 lei, N. Negoescu 2 lei, Pe- 
trache Niculaef 2 lei, N. Constantinescu 1 
leu, Sava Lp. Popescu 10 lei, N. Geor
gescu 1 leu, C. Dimitresou 1 leu, S. Pe- 
olaridi 2 lei, Radu Constantinescu 1 fl., 
Dimitrie Miculesou 2 lei.

Pentru acâstă binefacere primâscă 
atât D-nii coleotanțl, cât și marinimoșii 
contribuitori mulțămită poporului comunei 
nostre bisericesol.

Satulung, 15 Ian. n. 1896.
Pentru oomitetul parochial gr. or.

Romul Verzea,
președinte.

Sein telegrafice.
Roma, 28 Ian. — Prințul Fer

dinand a fost primit de Papa în 
scurtă audiență. Papa a declarat, că 
nu este nici decurn admirabilă trecerea 
prințului Boris la ortodoxia.

NECROLOG. Corpul oficerilor dela 
regim, de infanteria Nr. 2 din loo anunță 
mârtea sublocotenentului Iosif Ranscher, 
întâmplată ieri în 28 o. Rămășițele răpo
satului se vor înmormânta mâne în 30 c. 
la 3 ore. p. m. Conductul va pleca dela 
spitalul militar.

DIVERSE.
Esplosiunea din Brest. O esplosiune 

de dinamită s’a produs Marța treoută la 
Arsenalul din Brest. Antreprenorul Jourde, 
însăroinat de cătră administrațiunea ma
rinei de a prelungi cu cinci metri basinul 
Nr. 5 de lângă porta Tourville, începu în 
acea <ji lucrările. Pentru a detașa însă mari 
blocuri de stîncă, luorătorii se serveau de 
cartușe de dinamită, dâr preoum frigul în
ghețase dinamita, d-1 Jourde reoomandase 
lucrătorilor de a muia cartușele de dina
mită în apă caldă înainte de a se Bervi de 
ele. Un lucrător, după ce muiase vre-o 20 
oartușe într’un vas plin ou apă oaldă, puse 
din nou vasul, care era de fier, pe focul 
așezat pe cheiu în fața basinului, ca să 
stea apa caldă. Din nenorooire, lucrătorul 
uitase un cartușl în fundul vasului, fu ace
lași moment când vasul fu pus pe foo, se 
produse o esplosiune îngrozitâre. Trei lu
crători au fost trântiți la pământ și răniți 
în mod forte grav, sângele lor curgea în 
abondență, și pe oând ofioerl, marinari și 
lucrători alergau îngroziți, cei trei nenoro
ciți, răniți de morte și în suferințe, scoteau 
țipete sfășiătâre. După primele îngrijiri 
date în port, răniții au fost transportați la 
spitalul marinei, unde mai mulțl mediol îi 
pansară. Starea lor e forte grăvă.

Coronele cele mai scumpe. Regele 
Portugaliei, Carol, cu ooasiunea unei visite 
în Paris a cercetat pe un renumit giuvaer
giu, pe care l’a încredințat, să reînoescă 
corona Portugaliei, care se susține, că e 
cea mai scumpă dintre tote, și prețuesce 
32 milione franci, pe când corona Țarului 
prețuesce numai 12 miliăne franci. Corona 
Reginei Angliei prețuesce 8 milione și se 
pote vede în fiă-care <ji pentru taxa de 60 
bani englesl.

Proprietar 1 Or. Aurei E^upe^ienu.

Redactor responsabil: firegopiu saaîor.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 13—1896.

Seiden-Damaste 65 Kr.
bis fi. 1^.65 p. îttet. — foroie scliwarze, 
tveiHMe unb farhige Henneberg" 
Se !d e vou 35 ki*.  bis fi. 14.65 p. ÎTÎet. 
— glatt, geftreift, farriert, gcmuftert. Bamaftc etc. 
(ca. 240 ucrfdp (JJual, unb 2000 Derfd;. farben, 
Peffins etc./ porto und steuerfrei ins Haus. lîluf= 
tcr ungelțenb. Boppeltes Sciefpotto nad; bcr Sd)tt>eij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg,
6. (k. u. k. Hofl.), ZiiricSi.

Cursul fa bursa din iena.
Din 28 Ianuarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.75
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.15
Impr. ofi.il. fer. ung. în aur QA/ff • 125.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y2% 101.85
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.70 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.25
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. cu premii .... 153.— 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 141.50
Renta de hârtie austr.............. 100.75
Renta de argint austr...............101.—
Renta de aur austr..................... ... 122.60
LosurI din 860 ......................... 118.—
Acții de rIb Băncei auBtro ungară. 1018.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 122 50 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 362.50 
NapoleondorI........................................ 9.6V/2
Măroi imperiale germane . . . 59.321/,
London vista....................................121.30
Paris vista.................................. 48.07 */ 2
Rente de cordne austr. 4%. . . 100.60
Note italiene.................................. 44.25

ța, ZernescI, Bran, Șanțul-vechi□, 
Satulung și Zizin. Ofertele, car! 
au să conțină un vadiu de 10°/0 
din suma oferată, și can au de 
a fi provefiute cu un timbru de 50 
cr., și cu dechierațiunea, că oferen- 
tului ’i sunt cunoscute condițiunile 
de arendă, și că se supune lor, sunt 
de a-8e ascerne pănă în c|iua indi
cată la oficiul orășenesc forestial.

Revierele de venat sunt:
Hotarul Krisbav, cu 1496 jugere 

catastrale; Hotarul Vlădeni, cu 702 
jugere catastrafe; Hotarul Apața, 
cu 1843 jugere catastrale; Hotarul 
ZernescI, cu 11135 jugere catastrale; 
Hotarul Bran, cu 2796 jugere catas
trale; Hotarul Șanțul-vechiu, cu 2467 
jugere catastrale; Hotarul Satulung, 
cu 7220 jugere catastrale; Hotarul 
Zizin cu 4345 jugere catastrale.'

Brașov, 9 Ianuarie 1896.
876,3—3 Magistratul orășenesc.

CursuB pieței Brașov.

Din 29 Ianuarie 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.51 Vend, 9.54
Argint român, Cump. 9.47 Vend. 9.52
Napoleon-d’orl Cump. 9.57 Vend. 9.61
Salbenl Cump. 5.62 Vend. 5.67
Rable rasescl Cump. 127.y2 Vend.
Mărci germane Cump. 58.80 Vend. •
Lire turcescl Cump. —.— Vend. —.—
Soris. fono. Albina 5°/0 —Vend. —

Condiție.
ȚTn tînSr cu moralitate bună, 
® care cuuosce în vorbit și în 

scris limba română, maghiară și ger
mană, ca cunoscințe de Librărie, se 
primeace ca ajutor de Librărie.

Reflectanții se binevoâscă a și 
înainta ofertele scrise în limba ro
mână la subsemnatul

Nicolae L Csurcu, 
884,1—6. SiiEtrar în IBrașov.

8 Prafurile-Seidlitz aie iui loll 8 
O Veritabile numai, deeă flăcnre eutiii este proveițută cu marea <le 
(A aperare a Iui A. 173oil și eu subscrierea si«. : /

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 
3^ tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 

mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și f’.} 
a celor mai diferite bdle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce JK 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a. W

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

l

j>
Franzbranntwein și a lui WlIoSL

Z Vnt'i'f’îîhiiiîj numni decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu 
vuriLdUiiu numai, piumbui iui a. moh.

\ Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de-
Z osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
A Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

Lr. 404-1896.

PUBLICAȚIUNE 

privitor la așternerea fasiuniior pentru 
datoriile intabulate pe imobile.
De-6rece forte puțini dintre cei 

provocați prin publicația dela 17 Nov. 
1895 Nr. 4029/95 și din 30 Decem- 
vre 1895 Nr. 7029/95 pentru așter- 
nerea fasiuniior de datorii intabulate 
pe realități au corespuns provocării, 
prin acesta din nou se aduce la eu- 
noscința acelor proprietari de case și 
pământ ale căror moșii sunt îndato
rate, se-șl ia îu primire dela oficiul de 
dare orășenesc formularele de fa- 
siune, și după ce vor induce datele ce
rute se le predea pană în 31 Ian. 
st. n. la oficiul de dare orășenesc în 
Schimbul unei adeverințe de primire. 
După 31 Ianuarie se pot preda fasiu 
nile pană în 15 Februarie numai cu pe
tiție, în care se se documenteze, că 
predarea fasiunei nu s’a putut face 
la timp din pedeci neînlăturabile. 
Fasiunile ce vor încurge după 15 
Februarie 1896 nu se vor considera 
sub nici o împrejurare, ci se vor 
respinge din oficiu.

Brașov, 26 Ianuarie 1896. 
883 î-i. Oficiul de dare orășenesc.

!

Mărci de câni,
pentru, anul 1896 se pot lua de as- 
tădl înainte, la officiul de dare or£-

Nr. 87-1896.PUBLICA ȚIUNE.
Se aduce la cunoscință, că 

arendarea venatului în mai jos 
anumitele reviere orășenesc! va avea 
loc în 15 Februarie a. c. înainte de 
prânz la 10 ore în biroul forestieral 
orășenesc. Arendarea se face pe cale 
de licitațiune și de oferte. Perioda 
de arendă dureză din 1 August 1896 
—13 Iulie 1901. Licitațiunea, respec
tive ofertul se pote estinde seu asu
pra tuturor levierelor, seu asupra sin
guraticelor reviere, și anume asupra 
revierelor: Krizbav, Vlădeni, Apa;
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Picăturile in sîomaclili

Ze er
cari au efectu escelentti în contra tu- > 
turorîi bolelord de stomachO, suntu unii 
medica.nicirt.tt iienpgrsrttt «le 
llipgă. pentru oa-i-ce casă, la 
lipsă de apefitfl, slăbiciunea stoma- 
chului, respirația cu mirosu greu, ven
turi, râgăelă, colică, catarii de sto- 
machii, flegmă, gălbinare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capu, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și hemoroide ca mijlocii apro
bata și sigurft de vindecare.

La bolele indicate s’a constatata | 
picăturile Mariazeller ca celu mai buna . 
leaca, care confirmă sute de testimonii. | 
Prețuia unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 4® cr. Sticla îndoita 
de mare cr. Espediția centrală 
prin farmacistula CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia). '

Picături veritabile suntu numai 
acelea, pe a cărora embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele : „B e- 
zeuge die Echtheitu cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: B r a ș o v a : farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jclcelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vict. 
Roth, H. G. Obert. Hosszufalu: 
farmacia: Gustau Jehelius. Csernât- 
f a 1 u : farmacia Josef Drodtleff.

l8SHrSHaSE»SS®3®Z-.ș-3®8IE3HEES8!

1
ț de gură«SaHicy8 a Hm
% (Pe basa de natron Acid-salicilicl)

► La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de ori-ce etate și J«
v- adulți, asigureză i câstă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre- % 

țul sticlei provedute cu marca de apărare a iui A. Moli 60 cr.

/ ’Triiuiterea principală prin

f Farmacistul A. MOEJL,
? c, și r. ftiruisor al curții imperiale Viena, Tiichlanbeii 9

Comande din provincii se efectueză ^ilnic prin rambursă poștală.
La deposite să se cerâ anumit preparatele provecjute cu iscălitura și marca 

V!' de apărare a lui A. MOLL.
Deposite în Brașov :_la d-nii farmaciști Ferd. Jekeiius, Victor Roth, Franz Kellemen și 

Ed. Kugler, engros la D. tremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz A 
V Geisberger. 50_52

c
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Ajatar grabalo și sigur 
pentru 

SDFERINTB DE STOMACHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

lortt precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
deuea cunoscutula și plăcutula

Rosa’s Lebens-Balsam11.
Acesta balsaină preparatu cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore se dovedesce ca forte folosiotrd în contra tuturora greutățilorii de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilonî, haemorhoideiorii etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenita acesta balsamU acum una singura si dovedita medi
camentai de casă poporali..

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

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

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

9
I

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabil să pote procura numai în 

^epositvil-uL jpriin.ci.jpa.l’iâ. alvL jpxoclvi.cStoxvi.lvLi

Farmacia „Zum schwarzen Adleru Prag 205—3. 
In Budapesta: la farmacia I. von Torok.

Tote farmaciile din Brașovii, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 
chia Aust.ro-ungară au deposits din acesta balsamfi de vieță.

Totfi. de acolo se pote avea:

ASifia de casă universală de Praga
(^xag-ex TTxxivexsal-ZSavLssalloe)

unii medicament: sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscuta în 
contra tuturorii infiamațiunilorii, răniloru și umflăturilor^.

Acest», se întrebuințeză cu 6uccesd sigura la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțelora cu ocasitnea îtițercării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții (ulcerațiuni la degete, la întăriturX, 
umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipume etc. — 'Pote inflamațiunile, umflături, 
mtăiituri se vindecă îu timpulfl cela mai scurta-, la cașuri îuse, unde s’a formata deja 
puroiu, absorbe buba și o vindecă în timpula cela mai scurta fără dureri.

In cutiore ă 25 si 35 cr.J
FHa atesati!•I

De-ore-ce alifia de casă uuiversală de Praga să ip-j-
teză forte desă, faca pe fîă-cine atenta, cu singura numai
la mine se preparăză după receta originală. Acesta este nu-

rste în hârtiă roșiă pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum să se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari sunta provedute cu marca fabricei
de mai susd.

Balsam pentru aut|.
(G-elxdx-ÎBalsaxxx)

Cela mai probata și prin multe încercări celu mai temeinica medicamentă pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândireaaudului perduta. I Flacon i fi.

w
mai atunci veritabilă dec& cutior 4e din ine altii galbinti, în cari se pune, suntu înfăsu- rqf-o în __ „nv - r, i.v i-

■

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


