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Din causa Sf. sărbători de mâne, diarulu 
nu ya apără pănă Vineri săra.

Brașovu, 28 Augusta v.
într’ună momentu, când ne 

pregăteamă de a întâmpina cum 
se cuvine necualificabila procedere 
a aceloru doue, trei persâne, cari 
împreună cu organulă de care 
dispună, se râsvrâtiră în potriva 
principiului solidarității nostre na
ționale și declară resboiu votului 
comitetului, ne veni ca unu trăs- 
netă din senină o enunciațiune seu 
lămurire a d-lui V. Babeșu publi
cată în formă de epistolă de ,,Te- 
legrafulu Română'*, care deși sun- 
temă convinși, că a fostă făcută cu 
cea mai bună intențiune, e de natură 
a turna numai oleiu pe focă și a da 
celoră ce combată comitetul și apă
ră spiritulă de nedisciplină prilegiu 
de a zăpăci publiculă nostru in
dulgentă cu noue bănuieli și în
vinuiri personale.

Lăsăm ă der pentru acți la o 
parte discusiunea asupra acelui 
casă de râsvretire și ne întorcemu 
atențiunea asupra scrisorii, ce a 
adresat’o d-lă Babeșă redactoru
lui „Telegrafului Română". Eată-o:

Sibiiu, 6 Septemvre 1891,
Stimat© d-le redactorii dela „Tele- 

grafulă Românii1' !
îmi ceri o scurtă lămurire pentru 

publică. Etă-o :
Nicl-când prin tâtă vieța mea n’am 

avută scopulă și n’am pricepută intere- 
sulă, d’a sparge și înstrăina ceea ce 
Dumnezeu bunulă una a vrută să fiă. 
Din contră, pururea m’am nisuită, d’a 
atrage și consolida și unifica Bpiritele și 
forțele poporului română în soopulă de 
a le lumina și moralisa, pentru ca pe 
acestă oale sâ-i deșteptă oonsoiința de 
demnitatea sa și să i ridică valărea în 
conoertulă popâreloră.

D-ta la diferite ocasiunl mi-ai ară
tată, că ai mână liberă în conducerea 
foii destinate prin „marele Andreiu" de 
organă ală archidiecesei și metropoliei, 

și că, deși nu ești angajeată partidului 
națională în totă forma cu foia, totuși 
pururea gata ai fostă și rămâni: a^ con
lucra din tote puterile în oeea ce pri
vesc© școla, cultura, deșteptarea și ridi
carea poporului română. Și este acesta 
chiar ohiămarea biserioei nAstre na
ționale.

In aoestă direcțiune prelații noștri, 
cari de asemenea nu s’au angajeată în 
totală solidarității și programului nostru 
națională, ne deteră prin atitudinea loră 
în casa magnațiloră cu ocasiunea desba- 
teriloră asupra legii pentru maghiarisa- 
rea copilașiloră noștri celă mai mân- 
găitoră esemplu și cea mai strălucită 
probă.

Prin acesta, ei pe acestă terenă ală 
luptei ndstre se făcură mândria ndstră 
națională, 6r organele publicistice ale 
ierarchiiloră ndstre atraseră atențiunea 
generală asupra sa și potă cjîce, fără de 
a mă teme că mi-se va dovedi contra- 
rulă, că „Telegrafulă Română", ca și 
„Unirea" din Blașiu, ni-au dovedită, că: 
în ceea ce privesce acestă parte a luptei 
nâstre naționale, care parte este temeiulă 
celorlalte, întru nimioă n’a rămasă îndă- 
rătulă nostru, ba în efeotă doră chiar 
ne-au întreoută.

Facă acestă recunoscință din adân- 
oulă sufletului meu, pe basa aceleiași 
logice și aceluiași dreptă și obligământă 
morală, pe care am combătută și con
damnă pururea pe acei omeni și acele 
organe, cari, pe când pe de o parte cu 
gură de focă luptă în contra inimicului 
din afară, ceea ce le face ondre, totă 
atunci pe de altă parte cu limbă de 
șerpe lucră întru a dărîma iubirea și 
încrederea și solidaritatea internă a lup- 
tătoriloră!

Comitetulă nostru națională a dis
pusă, ca conclusele sale destinate publi
cității să se comunice foiloră naționale. 
D-ta, după usulă de până aoumă, n’ai 
primită acele concluse în modă oficiosă 
spre publicare, eu însă în considerațiu- 
nile arătate, ’ți-amă dată o copiă fidelă 
la disposițiune, precum totă din aseme
nea cosiderațiunl, deși nu în calitatea 

mea de președinte ală comitetului, oi 
oonformă destinațiunii d-lui autoră, îți 
comunică acumă aci o oopiă a unei părți 
destinate spre publicare, din epistola 
celui mai ilustru ală nostru bărbată na
țională cătră comitetulă nostru.

Intr’ună cuvântă: primescă și recu- 
noscă serviciile pentru oausa cea mare 
și sfântă a poporului română — din ori
care parte mi-se oferă ele în faptă și în 
bună credință. Cu totă stima

V. Babeș.
Amă cțiatî, că ne-au surprinsă 

declarațiile de mai susă, ce le fa
ce d-lă Babeșă la adresa d-lui Re- 
dactoră ală „Telegrafului Român" ; 
ne-au surprinsă, pentru că nu pu- 
temă înțelege, ce lipsă a fostă de 
ele și pentrucă acesta evoluțiune 
„lămuritore" a d-lui Babeș are ten
dința de a da de minciuna stră- 
bunulu proverbă care 4i°e> că su
perflua non nocent.

Ce împrejurare a dată nascere 
scrisorii d-lui Babeșă?

Noi credemă, că a voită se lă- 
murescă, cum s’a putută întâmpla, 
ca d-sa se recurgă și la ospitali
tatea „Telegrafului Română", care 
numai înainte cu șese (file scrisese, 
că stă „în afară de castrele comi
tetului națională"...

Pentru scopulă acesta, era, cre
demă, prea de ajunsă decă d lu 
Babeșu se mărginea a declara, că 
împărtășirile ce i-le-a făcută „Te
legrafului Română" nu i-le-a fă
cută directă și în modă oficiosă 
și că „primesce serviciile pentru 
causa cea mare și sântă ori din 
care parte i-se oferă în faptă și în 
bună credință".

Ce lipsă a fostă însă ca d-sa 
se facă cu acestă ocasiune dru- 
mulă lungă dela Sibiiu la Pesta 
pănă în camera magnațiloră, și 
înderetă, vrândă a precisa atitu
dinea prelațiloră noștri, „cari nu 
s’au angagiată în totală solidari
tății și programului nostru națio
nală", precum și atitudinea foi- 

loră bisericescl-politice dela Sibiiu 
și Blașiu?

Respectămă părerile individuale 
ale d-lui Babeșă, der se ne per
mită a’lă întreba, că 6re este 
compatibilă cu posițiunea sa că 
președinte ală comitetului parti
dului națională, ca să-și espună 
aceste păreri într’ună timpă, la 
ună locă și într’ună modă atâtu 
de neoportună?

Nu s’a gândită d-lă Babeșă, 
că aruncândă așa ocasională câ
teva păreri de-ale d-sale pe hârtiă, 
fără a le desfășura și lămuri din 
tbte punctele de vedere, pâte pro
voca în publiculă nostru îndoieli, 
dândă astfelă numai nutremântă 
acelui curentă nenorocită, care 
nu se nutresce decâtă din bă- 
nuell, însinuări și învinuiri per
sonale ?

Cugetatu-sa d-lă Babeșă la 
aceea, că admițândă pentru pre
lații noștri o posițiune, care îi 
„angajeză numai în parte soli
darității și programului nostru 
națională", deschide pârta sece- 
siuniloru și eclecticismului poli
tică la noi, și mână apa pe m6ra 
acelora, cari astăcfi se încercă a 
se resvreti în potriva votului de 
dăunăcfi ală comitetului?

Și apoi este 6re așa de sigură 
d-lă Babeșu, că toți prelații noștri 
îi vor mulțămi, cănd îi presentă ca 
pe unii, cari nu suntă întru tâte 
solidari cu poporulă loră credin- 
ciosă și cu postulatele și aspira- 
țiunile lui naționale?

Noi pănă acuma n’amă sciutu 
nimică de-o tabără deosebită poli
tică a prelațiloră noștri. Amă vă- 
efută cu părere de rău și cu adâncă 
întristare pe unii mergândă câte 
odată în direcțiă opusă, pe alții 
ascunițându-se în singurătatea pa- 
lateloră loră episcopescl și tăcân- 
du-șl la tăte urechia t6că, der cle- 
rulă nostru românescă scimă că 
pănă în efiua de aefi aderă cu trupă

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

(8)
PILLONE.

Novelă, de G. Bergsoe. tradusă de Ucu Paolo.

„Intr’o după prândă întreprinsemă o 
călătorie călare mai lungă prin valea 
piuiloră, care se afla în apropiere de 
Massa. Propusei conducătorului meu, se 
luămă de aici drumulă cătră casă prin
tre stânci, și deși elă sta la îndoială din 
causa nesiguranței drumului, eu rămăsei 
pe lângă propunerea mea.

„Abia ajunserămă |într’o pădurice 
de măslini, când poticnindu-se asinulă 
meu, ’șl frânse ună picioră. Oonducă- 
torulă meu era desperată, și până când 
ee duse elă după ajutoră, mă hotărîi se 
mă întorcă pe josă acasă, deorece înce
pu se însereze. Nu merseii multă pe po
teca acesta, când observai, că mă rătă- 
ciamă și ou oâtă mă afundai mai tare 
printre stâncile și măslinii aceștia, cu a- 
tâtă înțelesei mai bine, că nu voiă ajun
ge acasă astă seră, deoă nu voiă găsi 
ună călăuză. Stâncile erau pustii, nu 
vedeamă nici o oasă, nici ună drumă, 
și audiamă numai oiocănitulă melanco
lică ală gheunâei și la piciârele mele 

sgomotulă mărei}! In sfâșită ajunsei în- 
tr’o poeniță, unde spre bucuria mea vă- 
dui păsoândă o turmă de capre, pe când 
ună păstoră bătrână ședea răcfimată de 
o stâncă și — lucru curiosă — era cu
fundată în cetirea unei oărțl. Era ună 
bărbată bine făcută, cu părulă și barba 
albă ca nâua, cu o pălăriă cu verfulă 
ascuțită și cu manta ruptă și era așa de 
cufundată în cetirea sa, de bunăsemă 
interesantă, încâtă nu mă observă, de
câtă când eramă forte aprope de dân- 
sulă. Atunci sări în susă ou o vioiciune 
cam rară la bătrâni, și făcând o mișcare, 
oa și când ar fi voită se caute o armă.

— „Te temi de mine, moșule ?“ în
trebai eu.

— „Eu niol-odată nu mă temă!" 
(fise elă cu mândriă scrutându-mă cu 
privirea.

—- „Poți ceti?" (fisei eu» oa sg-lă 
îmblâncjescă. „Rară se găsesce ună păs
toră care să scie ceti.",

— „Eu soiu mai multă decâtă a- 
tâtă!“ răspunse elă, cu o intonare deo
sebită și înohise cartea.

— „Este vre-o istoriă sfăntă ?“ con- 
tinuai eu, mirându-mă de ținuta sa.

— „Da, istoria unui sfântă ală po

porului, unui martiră după cum suntă 
toți sfinții," (fis© elă cu o espresiune me
lancolică.

— „Luai cartea și cetii titlulă: „La 
storia di Masaniello", tipărită cu litere 
roșii și cu ună portretă ală renumitului 
conducătoră ală poporului. Era o tipări
tură veche din secolulă ală șepte-spre- 
cjeoelea.

— „A fostă mare bărbată," (fisei 
eu dându-i cartea îndărătă: ounosoiamă 
oultulă Neopolitaniloră pentru Masa- 
nielle.

Păstorulă clătină din capă, er ochi 
începură a-i luoi.

— „Nu Escelență", răspunse elă. 
„Era aprope să deviă ună mare bărbată, 
însă nu a devenită. Și-ar fi putută pune 
pe oapă o coronă, însă o perdu în no- 
roiu. Noroculă a fostă mai mare ca elă 
și acâsta fu nenorocirea sa. Acâsta e în 
puține cuvinte părerea mea despre Ma- 
saniello. "

„Trebuia să admiră judecata acâsta 
clară și sigură, la oare nu mă așteptam. 
Elă însă îșl băgă cartea în traistă, flueră 
caprele și (fise scurtă:

— „„Ce poftesci?""
„„M’am rătăcită și ași dori să am 

ună călăuză pănă la Sorrent", răspun- 
seiu eu.

— „„Aoesta va fi oam greu acum"", 
dise elă. „„Oamenii încă nu s’au întorsă 
dela luoru, er păstorii nu-șl potă părăsi 
caprele; dâr așteptă puțină pite îți 
voiu ajuta."

„Elă se întdrse cătră stânci și soâse 
o fluerătură printre degete." Era ună 
sunetă jalnioă, și în momentulă aoela 
apărură ca din pământă doi bărbați cu 
o înfățișare sălbatioă și respingătdre.

— „„Mână caprele acasă, Beppino"", 
(fise bătrânulă, și-i dete bâta. Inteiu îi 
șopti celuilaltă oâteva ouvinte la ureche, 
apoi se întârse cătră mine, cficându-ml: 
„Te voiu însoți, decă te vei mulțămi cu 
ună bărbată slabă oa mine. Drumulă 
duce la stânga.""

— „Merserămă amendoi o bucată 
de vreme în tăcere, în fine dise elă:

— „„Prin oe întâmplare ai ajunsă 
într’ună looă atâtă de pustiu, unde cam 
rară umblă străinii. Nu te temi de Pil- 
lone și de banda sa?““

„I-am istorisită nenorocirea întâm
plată ou măgarulă, adăugândă încă, că 
suntă ună sărmană artistă, care n’am a 
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și sufletă la solidaritatea și pro- 
gramulu nostru naționalul

N’amu sciută nimicu pănă acuma 
și nu suntemu în stare nici acuma 
a înțelege cum s’ar pute împărți 
lupta ndstră în părți și cum ar 
pute numai o parte să fia „teme- 
iulu celorlalte11.

Ear în ce privesce fapta Ar- 
chiereiloră noștri în camera mag- 
națiloru, în afacerea Kișdedovuri- 
loră, amu lăudat’o și noi ca o faptă 
bună, der n’amu pus’o sub rapor- 
tulu „mândriei1*, ci sub acela ală 
datoriei naționale; și în consecență 
amu găsită, că prelații noștri îm
preună cu organele loru de publi
citate „în efectu“ nici datoria nu 
și-au împlinit’o pe deplinu în ces- 
tiunea cea mare și gravă a asile- 
loru de copii.

Etă der câte cestiunl a atinsă 
d-lă Babeșă cu câteva trăsături 
de penă în scrisărea sa amintită; 
cestiuni controversate și încă pu
țină clarificate în sînulu partidu
lui nostru; cestiunl pentru a că- 
roru mulțumitore deslegare mun- 
cimu cu toții de 4e°I de an* bine 
sciindu, că dela ea aternă conso
lidarea ndstră națională și succe- 
sulu în luptele năstre pentru egala 
îndreptățire.

Intru câtă d-lă Babeșu se gân- 
desce la acesta consolidare și la 
acestă succesu accentuându stă
ruințele prelații or noștri și ale con- 
frațiloru dela foile bisericesc! po
litice din Sibiiu și Blașiu pentru 
școla, cultura, deșteptarea și re- 
dicarea poporulni românu, u’avemu 
nimicu de obiectată, și suntemă 
gata totdeuna a recunăsce meri
tele adevărate ale tuturoră, cari 
cară cu sîrguință și cu modestiă 
petri și petricele pentru marea 
clădire a culturei năstre naționale.

Der amă dori ca d-lă Babeșă 
să nu trecă cu vederea o împre
jurare de mare importanță. D-sa 
ca bărbată, care nu numai pe tă- 
remulă politică națională, ci cu 
deosebire pe teremulă bisericescă 
se distinge prin zelulă și activi
tatea sa neobosită, negreșită este 
în posițiune a cunosce însem
nătatea reală a memorateloră 
stăruințe, der nu credemă, că se 
va incumeta a susține, că aceste 
voră pute să aibă vreo-dată suc- 
cesulă deplină dorită, decă nu se 
voră pune în strînsă consonanță 
cu stăruințele generale seu — ca 
să întrebuințămă cuvintele d-sale 

— decă nu se voră angagia cu 
toții în totalii solidarității naționale.

De aici urmeză, că d-lui Ba
beșă, care representă într’o per- 
s6nă pe bărbatulu bisericescă și 
pe celă națională, nu i-a fostu 
permisă de a face declarațiile din 
scrisdrea de mai susu numai cu 
privire la „partea11 bisericescă a 
luptei nostre naționale, ci într’unîi 
momentii, când tdte privirile erau 
ațintite asupra d-sale, în urma vo
tului comitetului nostru centrală, 
trebuia se țină semă în prima li
niă și de cealaltă „parte11 poli
tică a acestei lupte și să nu dea 
nici celă mai mică prilegiu de a 
se crede, seu de a se bănui mă- 
cară, că ar vrea să le confunde 
pe amendoue.

C’ună cuventă, d-lă Babeșă nu 
trebuia se uite că calitatea sa po
litică prevaleză în casulu de față 
calitatea sa bisericescă-școlară și 
că prin urmare votulă de încre
dere, ce l’a primită dela comite- 
tulă partidei naționale ca preșe
dinte ală seu, încă nu-lă împuter- 
nicesce, ca d-sa să dea la rendulă 
său indirectă ună votă de încre
dere prelațiloră noștri și foiloră 
nbstre bisericescl-politice, abstrac
țiune făcendă cu totulă dela aceea 
decă și încâtă aceștia l’ar merita 
seu nu.

Ne-amă simțită datori a face 
aceste observări la scrisbrea amin
tită a d-lui V. Babeșă, fiindă-că 
stăruindă sinceră pentru susținerea 
neștirbită a solidarității naționale, 
trebue să fimă geloși pe păstrarea 
autorității comitetului nostru și 
voimă să se evite chiar și apa
rența unei neclarități în raportu
rile lui cu președintele seu; tre
bue să dorimă și se voimă tote 
acestea mai alesă în nisce mo
mente, când vedemă că neghina 
intrigei s’a vîrîtu între noi și 
„limbile de șerpe11 suntă gata de 
a esploata orl-ce neclaritate pen 
tru a lovi în „încrederea și soli
daritatea internă a luptătoriloră.11

Der amă fostă datori a face 
aceste obiecțiunl respectubse pre
ședintelui comitetului nostru na
țională și față cu publiculu nostru 
cetitoră, căci credemă, că acestă 
publică ală unui organă, care stă 
în castrele comitetului, are celă 
puțină atâta dreptă de a fi lămu
rită, ca publiculă cetitoră ală „Te
legrafului Română11, care foiă cj.ice, 
că stă în afară de castrele comi
tetului nostru.

Incheiândă rugămu pe d. Ba
beșă, ca ținendă semă mai alesă 
de pornirile triste din timpulă din 
urmă, cari din norocire sunt de ună 
caracteră individuală, să fiă mai 
cu băgare de semă în enunciațiu- 
nile sale și să rămână înainte de 
tote la obiectă.

CRONICA POLITICĂ,
— 28 Augustii (9 Sept).

— piarulă „Budapester Tgblt" co
munică, oă în guvernulu ungurescîî se 
voră face mari schimbări. Se 4'°®, că 
guvernatorul^ din Fiume, contele Au
gustă Zicky va dimisionaî n scurtă timpă 
din postulă său și ca succesoră ală său 
e designată ună membru ală aotualului 
ministeră ungurescă , contele Andrei 
Bethlen. ConteleBethlen, după cum anunță 
„Budapesti Hirlap", a dovedită o deose
bită dibăoiă, referitori} la înțelegerea 
paclnică între naționalități, încă în tim
pulă când nu intrase în cabinetă, așa 
încâtă se așteptă ca activitatea sa în 
Fiume să fiă totă așa ca cea din Ar- 
deală, când era oomite săsescă. Pănă a- 
cum nu se scie oine va fi succesorulă 
lui Bethlen, ca ministu de agrioultură. 
Se vorbesce că va fi contele Stefan Ka- 
rolyi. Nici ministru de honvezi br. Fe- 
jervâry, dioe numita foiă, nu va mai ți
nă multă portofoliulă ministerială.

— Din Goepfritz se telegrafeză cu 
data de 6 Septemvre, că împăratulă Ger
maniei, regele și prințulă de Saxonia au 
mersă din Schwarzenau acolo spre a da 
o visită archiducelui Albrecht. De față 
erau și archiducii Vilhelm și Raynold. 
Gu ocasiunea acesta s’a dată ună dejun 
de 165 tacâmuri, la cara archiducele 
Albrecht „în numele^oficeriloră austro- 
ungarl presențl îșl esprimâ bucuria de 
a pute saluta în mijlooulă loră pe doi 
monarchl aliațl cu împăratulă nostru. 
Trăescă împăratulă germană, regele Pru
siei! Trăescă regele Saxoniei! Trăescă 
armata germană care veghesă!" Impă- 
ratulă Vilhelm a răspunsă, mulțămindă 
Alteței' sale imperiale, preoumă și îm
păratului care a avută bunăvoința de 
a-lă invita la manevrele unei părți din 
armata sa. Elă „este pătrunsă de ade
vărată satisfacțiune, aflându-seîn mijlocul 
soldațiloră bravi austriacl, între camera
li sei. îșl terminătoastulă cu cuvintele: 
„ridică păharulă în sănătatea Împăratu
lui, a Alteței Vostre imperiale, și a ar
matei! De trei ori Vivată!"

împăratulă Vilhelm a conferită cor- 
donulă Vulturului roșu arohiducelui Al
brecht și a împărțită numărose decora- 
țiunl generaliloră. Doi comandanți de 
corpuri au primită portretulă' împăratu

lui în mărime naturală într’ună cadru 
bogată.

— După ce monarchii au petreoută 
împreună cinci dă® întegl, împăratulu. 
Germaniei a plecată din Schwarzenau 
în diua de 7 Septemvre. Cu ooasiunea 
despărțirei s’au rostită două vorbiri de 
mare însemnătate politică. Maiestatea 
Sa Franoisoă losifă accentua în vorbi
rea sa, că elă tocmai așa, ca și împăra
tulă germană, doresce să susțină paoea; 
decă odată înse ar veni treba la arme, 
atunci de sigură ambele armate voră sci 
se stee victoriosă la postulă loră. La 
aBta, împăratulă Germaniei mulțumi pen
tru ocasiunea oferită lui de a asista la 
manevrele armatei monarchiei aliate. 
Decă va fi de lipsă, armatele voră lupta 
împreună umără la umără. In fine îm
păratulă germană lăuda armata.

După acestea domnitorii plecară că
lări la Allensteig, unde împăratulă ger
mană era așteptată de ună trenă sepa
rată. Aci se îmbrățișară de trei ori și 
se sărutară de repețite ori, după cari 
împăratulă germană plecă spre Munchen.

—ț)iarulă „Montagsrevue" scrie urmă- 
tdrele: Deocamdată nu se va publica 
nimică despre cuprinsulă și tendința con- 
ferenței dela Schwarzenau între Kalnoky 
și Caprivi, der se voră aduoe la ounos- 
cința publicului câteva schimbări impor
tante în corpulă diplomatică ală Austro- 
Ungariei și Germaniei. Se crede în mod 
positivă, că serviciulă politică de infor- 
mațiune, ce’lă au ambele imperii în Ori
enta, nu e pe deplină indestulitoru, cu atâtă 
mai vertosă, fiindcă Rusia face acumă 
schimbări importante în personalulă cor
pului consulară.

— Telegramele din Constantinopolă 
aducă deslușiri in cestiunea Dardanele- 
lortt. In cercurile politice de aoolo se 
crede adecă, că Turcia nu a renunțată 
dela drepturile ei asigurate prin tracta- 
tulă dela Berlină, de^ă a concesă duoră 
vapore rusesc! se trecă prin scrîmtdrea 
Dardaneleloră. Ba tocmai prin cestiunea 
vaporului Kastrova, Pdrta crede a fi do
vedită, oă ea are dreptulă indiscutabilă 
de a împedeca trecerea prin strîmtore a 
fiă cărui vaporă, ce nu plutesce sub stin
darde comercială, și tocmai prin casulă a- 
oesta a voită se constate, că ea ține se
mă de dreptulă ei și că în viitoră va 
procede astfelă cu tdte vapărele cari vor 
voi se trecă în contra disposifiuniloră 
legei. Prin esplicațiunile acestea Porta 
a voit se prevină imputărilor ce eventuală 
i-s’aru face, că ar voi se renunțe dela drep
turile ei asigurate de puterile europene. 
E dreptă, că în timpulă din urmă Pdrta 
a făcută o oonvențiune nouă cu Rusia, 
der în acesta nu i.s’a oferită Rusiei de-

mă teme de nimică, fiind că Pillone nu 
se va osteni să mă jefuăscâ.

„Nu di°e acesta", răspunse tovare- 
șulO meu ou ună surisii semnificătoră. 
„Pillone prețuesce forte multă arta; elă 
însuși a fostă odată pictoră."

— „Intr’adevără ?“ răspunsei eu ju
mătate surprinsă, jumătate batjocuritoră. 
„Ce crecjl, oă pote fi elfi în regiunile 
acestea, când dela Massa până la So- 
rent suntă numai gardiști și gendarml?"

„Bătrânulă făcu din umeri."
— „Te-ai întâlnită vre-odată aici 

de-asupra cu vre-ună gendarmfi ?“ mă 
întrebă elă cu batjocură. „Te voră pute 
mântui toți gendarmii din lume, dâcă 
te-ai întâlni în momentulă acesta cu 
Pillone? Ce e dreptă, pe drumurile de 
țâră suntă destui gardiști și gendarml. 
Der Pillone nu e ună tâlhară de dru
muri".

— „Dâr ce este elă?“ întrebai eu.
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— „Ună rege", răspunse bătrânulă 
cu mândriă. „Acolo, unde mirtulă îșl 
desfășdră ramurile sale cele vercjl, și 
unde începă pădurile, acolo înoepe ne
mărginita împărăția a lui Pillone. Vec}I 
acele creste îndepărtate ale munțiloră, 
oe treptată se înalță pănă dispară în 
culmile Apeniniloră ? Acesta este împă

răția nemărginită a lui Pillone, acolo 
trăesce poporală său, acolo domnesce 
elă ou putere nețărmurită. Decă more 
elă, îșl va denumi succesoră; și în totă 
momentulă se va găsi cineva, care se 
potă stăpâni vasta sa împărățiă, numai 
să aibă curajă și talentă la acesta".

— „Nu creezi", ®u, nG& Piemontezii 
voră pune capătă epidemiei acesteia, 
care deja din evulă mediu bântue Ita
lia? Sub Victor Emanuel nu va merge 
ca pe timpulă Bourboniloră, cari erau 
forte indulgențl față de bandiți."

„Bătrânulă ridica capulă cu mândriă 
de părea, că e mai tânără cu două4ecl 
de ani.

„„Piemontezii"" ! repeți elă ou o 
căutătură plină de dispreță. „„Credl d-ta, 
că ne pasă nouă de Piemontezi sâu că 
avemă de gândă să ascultămă de ei ? 
Ei suntă nisce venetici în mijlooulă po
porului nostru, tirani, ca odioidră Spa
nioli. Nouă sarcini, nouă biruri, nouă 
legi și nouă miserii! Lasă să vie vreo
dată VictOră Emanuel în mijlooulă nos
tru, să oaute adăpostă la noi — niol o 
mână nu-i va întinde o bucată de pâne. 
Nimenea nu-i va stâmpăra setea, nici co
liba cea mai miserabilă nu se va des
chide, ca să-lă adăpostescă de frigulă 

nopței!
„„Din contră lasă să vină Pillone 

celă proscrisă, pe care Piemontezii îlă 
numescă tâlhară și bandită, uitândă ei 
înșiși, că au jefuită locurile, pe unde au 
călcată! In totă loculă va găsi amici, 
în totă looulă locuință și hrană! Chiar 
și celă mai sărmană dileră va împărți 
pânea ou densulă, er unde va durmi elă 
acolo voră fi sute de bărbați ca să-lă a- 
pere și să-lă ocrotescă. De aceea îlă 
numescă pe Pillone, regele munțiloră; 
Victoră Emanuelă pote să-și țină pentru 
sine orașele și văile!""

— „„CunoscI forte bine istoria lui 
Pillone, bătrânule,"" 4>sei ®u, cercândă 
să țiu pasă cu tovarășulă meu, care în 
deoursulă violentei sale vorbiri îșl iuți 
mersulă, și acum mă purta printr’ună 
chaos de stânci, cari nu-mi erau de locă 
plăcute: „Trebue că l’ai vă4ută pe Pil
lone și trebue că-i cunosol bine vieța, 
fiindcă îmi spuneai chiar, oă a fostă 
pictoră ?“...

„„Mai în fiă-care 4* fii* vă4ă pe 
Pillone", 4ise păstorulă cu o linisce, ca 
și când ar fi fostă vorba despre celă mai 
neînsemnată lucru din lume, „și nu credă 
să mai fiă cineva, care să-lă iubescă mai 
tare decâtă mine. Elă s’a purtată forte 

bine ou mine, ba chiar mi-a procurat 
totă, ce posedă acum, și în ceea ce pri
vesce vieța sa, cu greu vei mai pută 
găsi ună omă, care să o scie mai bine 
ca mine."

— „Nu escl, pote, tatălă său?" stri
gai eu surprinsă.

— „Nu," răspunse păstorulă. „Ta
tălă lui Pillone a murită de multă, eu 
însă 1-amă ră4ută de multeorl pe Pil
lone și astfeliu îi sciu bine istoria vie
ții sale.

— „Așa credă, că mi-o vei spune 
și mie", observai eu. „M’ar interesa forte 
multă să cunoscă vieța și faptele sale.

„„Decă îți voiă istorisi tote câte le 
sciu, îți voiă fi supărăciosă"", răspunse 
elă cu ună zimbetă pe jumătate ironică. 
„„Cum l’ar și putea interesa jpe un stră
ină istoria vieței unui bărbată, pe care 
în interiorulă seu îlă ține de ună ban- 
dită, și viâța căruia nu o pâte înțelege, 
fiincă nu ounosce însușirile și vieța popo
rului în mijlooul căruia a orescută acestă 
bărbată. Der decă-țl va face plăcere, îți 
voiă istorisi pe sourtă, ce la făoută pe 
Pillone aceea ce este elă acumă — și 
cu acâstă trebue să te mulțămeștl"".

(Va urma). 
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câtă numai nisce concesiuni de puțină 
importanță, la oare Rusia era în dreptă 
se țină pe temeiulă raporturilor ei geo- 
grafioe. Despre natura acestoră con
cesiuni însă, Porta nu a dată până acuma 
nici o lămurire cabinetului europeană.

—piarulă „Newjork Herald" a primită 
o telegramă din Shangai, în care se a- 
nunță, că plebea chineză din It.-Chang 
au dărâmată consulatulă britanică, edi- 
fiioiulă șcâlei și institutele pentru orfani 
ale suroriloră franoese de oaritate, pre 
cum și alte edificii europene. Canoniera 
■franceză „Aspic" a plecată din Kin-Ki- 
ang la It-Chang. Causa turburăriloră, se 
(Jioe, oă este împrejurarea, că ună copil 
chineză a fostă răpită de lângă părinții 
sei și a fostă dusă, de o persână necu
noscută, într’o mănăstire.

SCIRILE QILEI.
.— 28 Augustă. (9 Sept.)

Escursiune maghiară la AgramU. Reu
niunea industrială ungurâscă, împreună 
cu camera de oomerciu și industriă din 
Budapesta voră arangia o escursiune mai 
mare la esposiția din Agramă. Escur- 
siunea se va face la 26 Septemvre cu 
trenă separată. „Egyetertes" speră, că 
acesta escursiune va paralisa manifesta
țiile anti-maghiare din Agramă și va fi 
„o imposantă manifestația a strînsei ali
piri dintre națiunea maghiară și cea 
croată." — Risum teneatis!

* * *
Recrutarea în Rusia. In decursulă a- 

nului curentă s’au recrutată în Rusia, 
.'262.400 omeni, dintre cari 46,000 evrei. 
In anulă treoută s’au recrutată d’ase- 
menea același numără de omeni.

* A sf:
Concertulii Iulius Schmidt dată aseră 

în sala hotelului centrală a reușită peste 
așteptare de bine. D lă Schmidt are ună 
bariton fârte simpatică, vocea lui e de o 
mare dimensiune și ce e mai frumosă este, 
că oântă fârte curată și nu se observă ni- 
căiri vr’ună tonă falsă. Programulă și 
l’a compusă d-lă Sohmidt mai multă din 
frumosele și renumitele balade ale luiC. 
Lowe, dintre cari mai bine i-a reușită 
„Der Mummelsee" și „Archibald Dou
glas". Dintre cântece a cântată cu multă 
efectă ună cântecă ce l’a adausă la a- 
plausele publicului: „Unter dem Holun- 
derbaume" de Sch i și. cânteculă spa
niolă de Dessauer. Publiculă a fostă 
■forte mulțămită și a aplaudată sgomo- 
tosă. — e —

* * *
Musica orășănescă va da mâne, Joi 

ună concertă în sala hotelului „Eu
ropa". Oelistulă Ștefană Lazar, va cânta 
solo pe cello „Siciliana" de Pergolese- 
Ries. Inceputulă la 7y2 âre sera.

* * *
Pelegrinagiu la Roma. Programa pen

tru pelegrinagiulă în 26 Septemvrie a. c. 
dela Budapesta la Roma, e gata. Con
formă acestei programe pelegrinii voră 
pleca în 26 Septemvre la 12l/2 din Bu- 
.dapesta (gara centrală) cu ună trenă se
parată via Dombovâr la Fiume, de acolo 
cu ună vaporă separată la Ancona, și 
de aici cu trenă separată la Roma. Pen
tru pelegrinagiulă acesta se voră da 
două feluri de bilete tour și retour și 
adecă 1) din Budapesta la Dombovâr, 
Fiume, Ancona, Roma și îndârâtă totă 
pe aici. Prețuia acestoră bilete inel, cu 
aprovisionare pe 5 cjile în Roma, este 
pentru cl. I. 96 fl., II cl. 77 fi. 2) dela 
Budapesta la Roma și îndârătă prin Flo
rența, Veneția, Cormons, Triest, Fiume, 
Dombovâr la Budapesta. Prețulă inel, 
aprovisionarea pe 5 dile în Roma cl. I. 
130 fl., cl. II. 100 fi. Biletele aceste 
tour și retour au valore pe 60 de (jh0- 
Informațiuni se potă lua până la 16 Sep
temvre, Fahrkarten Stadtbureau, Strada 
vămei Nr. 11.

Noue manifestați uni croate.

Din Fiume au plecatu la espo- 
sițiunea din Agram 364 de Croați. 
La gara din Agramu ei au fostu 

întâmpinați de representanța oră- 
șenescă, în numele căreia îi bine- 
ventă primarulu orășenescu. In 
numele Croațiloru din Fiume vorbi 
deputatulu Barcicî, care — după 
împărtășirile unei telegrame din 
Agramă — cjise între altele:

„ Noi, Croații fiumeni, dorim mai vârtos 
să dămă dovedi lumei, că din Fiume n’a 
perită patriotismulă croată, ba încă elă 
cresce și se desvâltă mai departe în 
tâtă puterea lui; vremă să dovedimă, 
că legătura aceea de naționalitate, care in 
modu indivizibilii l£gă orașulu Fiume de 
scumpa patriă croată, nu s’a slăbită. Tră- 
iescă strălucita nâstră capitală, trăiescă 
pomposulă Agramă !“

După Barcicî vorbi deputatultt 
austriacă Spincici în numele Croa- 
țiloră istrieni.

„De multă timpă contrarii au voită" — 
cjise elă — „să ascundă sfântulă adevără, 
că în Istria se află Croați. Aoum însă 
au deșteptată în noi consciința croată și 
amă venită, ca să vă dovedimă vouă, 
că noi vă iubimă pe voi și iubimă prin
cipiile acelea mari, cari pe toți de-o po
trivă ne însuflețescă. Trăescă Croația u- 
nită, liberă și mare!"

Pe lângă Croații din Fiume, 
au mai sosită la Agramă vre-o 
25,000 de visitatorî. Jumătate din
tre aceștia suntă țărani din pro- 
vinciă. Au mai sosită și 1200 de 
Sloveni, cari de-asemenea au fostă 
întâmpinați la gară din partea pri
marului orășănescă Amrus, care 
în vorbirea sa îi asigură, că „ace
lași sânge curge în Croați ca și 
în frații loră Sloveni, același cu
getă îi însuflețesce și aceeași do
rință se esprimă cfîlnicu pe buzele 
lorii: dorința libertății frațiloră 
Croați și Sloveni.

La acesta a răspunsă președin
tele reuniunei de cântări din Lai
bach, declarândă, că: „Slovenii 
totdeuna au considerată pe Croați 
ca frați ai loră' Libertatea și pros- 
perarea Croației este libertatea și 
prosperarea Sloveniloră. “

Cu trenă separată au sosită 
la esposițiune numărâse reuniuni, 
corporațiuni și privați din Craina, 
Stiria și Triest. Intre ospeții din 
Istria se află mai mulți deputați 
austriac!, cari împreună cu depu
tății croați se voră consulta asu
pra situațiunei politice a Croa- 
țiloră.

„Pester Lloyd“ și comitetuiîi nostru.
Organulă guvernamentală se 

esprimă asupra votului comitetu
lui nostru prin următârele espec- 
torări, la cari vomă reveni:

Compatrioții noștri de naționalitate 
română au începută să aibă temă de 
amioii lorii bucureșceni și după o con
sfătuire îndelungată au hotărîtă, ca să 
refuse pură și simplu curatela ce li-se 
insinuă din Bucuresci. Sinceră vorbindă, 
nu putemă tocmai să-i lăudămă pentru 
acestă hotărîre. A fostă ună simplu actă 
de prudență politică, în contra căruia ob- 
servămă numai atâta, că este datată nu
mai de eri. De ani întregi se silescă cei 
din Bucuresci, să compromită în ochii 
patrioțiloră unguri pe Românii „noștri". 
O scriere agitătâre urmeză după alta, 
fără ca în sînulă partidei naționale ro
mâne să se facă ceva seriosă pentru des- 
aprobarea loră. Memoriulă de anulă a- 
cesta ală așa numitei tineriml univer
sitare bucurescene, care amestecă ună 
grăunte de adevără, cu măjl de min- 
oiună și calumniă; comitetulă din Sibiiu 
n’a făcută nimică însemnată pentru a 
înfiera acestă memoriu, care nu conține 
decâtă minciuni. Profesorulă Moldovân 
Gergely, oare consideră de demnă pen
tru răspunsă acestă pamfletă ală tine- 
rimei bucurescene de bună speranță, nu 
este membru ală partidei naționale ro
mâne ; și oumcă tinerimea universitară 
ungară s’a grăbită în zelulă său patrio
tică, de-a informa mai bine Europa in

dusă în erore asupra asuprirei naționa- 
litățiloră în Ungaria, ei! l’a acesta comi
tetulă eseoutivă din Sibiiu este de si
gură nevinovată.

Acesta s'a vădută silită cailele a- 
cestea să facă o declarațiune, deâre-ce 
s’a anunțată din Bucuresci soirea irri- 
dentistă îmbucurătâre, că președintele 
lui și fostulă deputată în dietă Vincen- 
țiu Babeșă ar fi apărută în Bucuresci, 
ca să ceră dela omenii de stată de 
acolo o îndrumare pentru atitudinea Ro- 
mâniloră din Ungaria. Acestă scire a cu
prinsă în sine din punctă de vedere ală 
cetățeniei maghiare ună așa mare deliotă 
politică, încâtă e ușoră de esplicată, că 
Românii „noștri" nemulțămițl nu vreu să 
fiă niol ei, nici conducătorulă loră sub 
acestă aousă impovărătore. Ruperea de 
cătră irredentiștii bucureșceni, ne-ar pro
duce însă numai atunci mulțămire, decă 
ar fi așa de sinceră și seriosă, cum ne
ar plăoe s’o vedemă, și decă ruperea 
de cătră vatra agitațiuniloră din Buou- 
resol ar însemna tot-odată și o alăturare 
la ideia patriotică de stată, ceea ce „du
rere" totă nu se întâmplă încă.

Noi oredemă, oă decă vre-ună cle
mentă n’a fostă desamăgită, prin desba- 
terea de trei luni asupra administrațiunei 
de stată, apoi acela a fostă de sigură 
partidele nostre naționaliste. Căci acestea 
au aurită de nenumărate ori atâtă din 
partea guvernului, câtă și din partea șe- 
filoră partidei guvernamentale asigu
rarea, că unulă din motorii principali 
pentru introducerea administrațiunei de 
stată în oomitate, a fostă crearea posi
bilă de a câștiga inteligența naționa
lităților și pentru serviciulă adminis
trativă.

Noi oredemă, că asemeni asigurări 
spontanee din partea guvernului, ar fi 
trebuită să deștepte în oposiția națio
nală ună resunetă cu atâtă mai amicală, 
cu câtă nu era nici o îndoielă în aceste 
promisiuni. Ba împrejurarea, că guver- 
nulă în trei comitate de graniță impor
tante transilvănene a numită ca fișpanl 
trei bărbați de încredere ai Sașiloră, cari 
de sigură voră aplica legea naționalită
ților într’ună modă suportabilă pentru 
naționalități, dicemă acesta împrejurare, 
ar fi trebuită să i îndemne pe compa
trioții români, să înoerce, decă n’a ve
nită timpulă pentru aplanarea plângeri
lor loră și deoă s’ar afla și pentru ei 
ună modus vivendi.

Domnii dela „comitetulă eseoutivă 
centrală ală partidului națională română" 
n’au aflată însă de trebuinciosă, de a 
căuta o astfelă de apropiere ; ei s’au mul
țămită cu aceea, de a lăsa să fiă repre- 
sentațl în dietă prin Ludovioă Mocsâry, 
și deorece președintele loră s’a dusă la 
Bucuresci și a avută convorbiri ou so
mitățile politice de acolo, âre ce putea 
să pară mai probabilă, decâtă că V. Ba
beșă n’a avută numai convorbiri cu so
mitățile din Bucuresci, ci oă a căutată 
să primesoă dela ei și o direcțiune ? Ei, 
ne bucurămă, cumcă acâsta presupunere 
lățită înteiu peste munți, — ceea ce 
trebue să constatămă — a fostă cu to- 
tulă neîntemeiată. Insă bucuria nostră 
se turbură prin faptulă, că abstinența și 
pasivitatea Româniloră pe întregă tere- 
nulă politicei din patriă, ne silesce să 
rămânemă ca și înainte în fața loră ou 
arma în mână.

ftflemoriulu studențiloră maghiar!
și studenții germani din Praga.

Acum vre-o trei săptămâni se putea 
citi în diarele maghiare o notița, în care 
se <Jicea, că studenții maghiari au pri
mită o sorisore, ca răspunsă de primirea 
memoriului maghiară, de la studenții din 
Praga, în oare scrisâre „sunt multe plân
geri oontra Cehiloră". După oicl (jâ0 
aceleași cȘiare publicau altă notiță, în 
oare se dice, că studenții germa I din 
Praga n’ar fi luată cunoscință de me
moriulă românescă, și oă ei în întâia loră 
scrisâre „n’au făoută nici o vorbă de sufe
rințele loră din partea Cehiloră"." Așa 
der studenții Germani din Praga rectifi
cau o minciună a studențiloră maghiari, 
aooentuândă, că ei nu s’au plânsă oontra 

Cehiloră, de ârece asociațiunea loră nici 
nu face politică. Dâr Maghiarii rectifi
când ă la cererea studențiloră germani 
minciuna dintâiu, mai cjioii că studenții 
germani din Praga ar fi judecată „că 
memoriulă maghiară e astfelă redaotată 
înoâtă simpatiile în acestă causă să fiă 
pe partea maghiariloră." Curioși de a afla 
adevărulă din minciunile ungurescl, stu
denții români au adresată o scrisâre și 
uu trimisă și memorii studențiloră ger
mani din Praga, în care îi felicită pen
tru reservă cu care au |judecată memo
riulă maghiară.

Studenții din Praga, răspundă mul- 
țămindă căldurosă Româniloră, pentru 
memorii și pentru sorisore. Declară că 
ei nu potă în puterea statuteloră să facă 
politică.

„ImpedeoațI din causa multeloră lu
crări de a răspunde prețuitei d-vâstră 
sorisorl din 18 o., vă răspundemă cu cea 
mai mare mulțămire abia astăcjl, de pri
mirea amicalei vostre sorisorl și a me- 
morieloră. Am depusă cu plăcere 2 esem- 
plare ale memoriului vostru în biblioteca 
nâstră...

Nefiindă în posițiune de a răspândi 
o broșură politică, noi amă refusată 
răspândirea memoriului buda-pestană.“ 

Eoă a doua minciună ungurăsoă.
Studenții germani din Praga, pună apoi 
la disposițiunea studențiloră români, o 
seriă de adrese ale societățiloră studen- 
țescl din Praga, ei îșl esprimă „sinoerile 
loră mulțămirl pentru sentimentele a- 
micale", pe cari le-au arătată tot-deuna 
Românii poporului germană.

Dare de semă și mulțămită publică.
Becleanu (S.-Dobeca), Augustă 1891.

Cu ocasiunea petrecerei românescl 
din Becleanăjdela 8 Augustă st. n., a- 
rangiată în favorulă S. Biserici și a 
școlei române gr. oat. din locă, au in- 
cursă din taxele de întrare sera la casă 
77 fl. Din colectele benevole și supra- 
selvirl 59 fl. 70 or. Dela următorii ma- 
rinimoșl P. T. D-nl.

Frații Negruțiu 50 fl. (cinci-cțed flo
rinii)',^ gn. d-nă Alexandru Erdos, ca
nonică în Gherla 2 fl. 50 cr., Ioană Cosma 
proprietară și cancelistă advoc. în loch 
1 fl., Petru Mureșiană Șireganulă 1 fl. 
Simeonă Moldovană, învățătură pensio
nată în locă 1 fl. Dr. Emiliu F. Negru
țiu medică 2 fl. A. Bencsik pretore în locă 
50 cr-, Szabâ Katinka esp. post. în 
Chiuza 1 fl.. V. Rebreană învățătoră în 
Maieră 20 or., Hie Mircea, pantofară în 
locă 50 cr., Suma veniteloră din taxe 
colecte și suprasolvirl face 136 fl. 70 cr. 
spese 59 fl. 82 c.

Venitulă curată face 76 fl. 88 cr. 
în favorulă bisericei și ală șcâlei, cari 
s’au predată curatorelui raționante Va- 
silica Morariu spre păstrare.

Pentru sprijinulă morală și mate
rială încă-odată esprimămă mulțămirile 
nostre căldurose d-loră de mai susă și 
deschilinită on. Frați Negruțiu.

Pentru comitetulă parochială rom. 
gr. cat. din Becleană.

Președinte Curatoră raționantă.
Gregoriu Pușcariu, Vasilica Morariu, 
paroch.il și protopopă.

membru în corn:
Ioanîi H. Boteanu.

NECROLOGtl.
Elena Iancu n. Coloși, soția d-lui 

Iosifă Iancu, proprietară în Săoărâmbă, 
a răpostă în 5 Sepetemvre n. o. în anulă 
ală 48-lea ală vieții și ală 24-lea ală că
sătoriei. O deplânge întristatulă soță cu. 
7 fii ai săi.

Elena Popii n. Varga, soția d-lui 
Teodoră Popa, învățătoră română gr. 
or. în Chelmacă, a răposată la 22 Au
gustă v. c. în anulă ală 36-lea ală etății 
și ală 19-lea ală căsătoriei, rămănândă în 
urma sa 5 copii orfani.

Fiă-li țărâna ușoră !

DIVERSE.
Cele mai tar! animale. Până acuma 

se credea, că insectele dispună relativă 
de o putere musculară mai mare. Cele
ritatea sborului insecteloră e de 30 de 
ori mai mare ca a paseriloră, er insec
tele alergătore percurgu relativă o dis- 
ranță ore-care de 50 de ori mai iute 
decâtă cei mai buni ogari. Ună natura
listă americană înse a constatată, că pu
terea musculară a pesciloră întrece pe 
ale tote animalelor viețuitore. Cârcariulă 
(soualul, pesce de mare) înâtă ou o cele
ritate atâtă de mare, încâtă progesândă 
în liniă dreptă, ar percurge in 14 dile 
jur-împrejură întregă pământulă.

Proprietară: 
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală: 
Gregoriu Maiorii.

paroch.il
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Cursidu pieței Brașovis.
din 9 Septemvre st. n. 1391.

Bancnote românescl Cump. 9 28 Vend. 9.31
Arginta romănesca „ 922 9.27
Hapoleon-d’ori - • „ 9.28 „ 9.31
Lire turcescl - - „ 10 46 „ 10.51
Imperiali .... „ 9-44 „ 9 49
GalbinI - - - „ 5.40 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 JC2- „ —.—

n » n 5°/o n 99.50 „ 100.—
Ruble rusescl - » „ 120.-— 121.-
Mărci germane • - 57.- „ 57.50
Discontula 6—8°/o pe ana.

Cursulu Ia bursa din Viena.
din 8 Septemvre a. c. 1891

Bonta de aura 4°/0 « - 103.—
Bonta de hârtiă 5% .... 100.50
Imprumutuia căilorb ferate ungare -

aura 115.75
dto arginta - - - ■ 97.80

ostii ungare [1-ma emisiune] • 
Amortisarea datoriei căâlorii ferate de

ostii ungare [2-a emisiune] 
Amorf isarea datoriei căiloril ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) • • 112.—
Bonuri rurale ungare ... . 89.90
Bonuri croato-slavone ..... 104.70 
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescii - • - —.—
Imprumutulii cu premiulii ungurescii 140.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului 130 25
Renta de argintii austriacă ... - 90.75
Renta de hârtiă austriacă .... 90 90
Renta de aurii austriacă.................... 109 75
Dosuri din 1860 ■ 136.75
Acțiunile bănceiaustro-ungare • 1011.-
Acțiunile băncei de creditii ungar. - 926.50
Acțiunile băncei de creditii austr , • 277. -
Galbeni împărătesei- - • > 5.66
Napoleon-d’ori ...... 9.81’/,
Mărci luO împ. germane - - 57 55
Londra 10 Livres sterlings 117 20

A vist d-lorH abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s$ 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii, ce se abonăză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Totodată facemă cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“
Anaortisarea datoriei căilorb ferate de

Sz. 1-1891
Brasso vârmegye igazolo vălasztmănyâtol.

ig. vâl.
Az 1886 evi XXI t. cz. 28 §-a ertelnrâben a tdrv^nyhatosâg igazolo vâlasztmănya âltal a m. kir. 

adohivatal kimutatâsa alapjân az 1892-ik âvre dsszeâllitott

Nevjegyzeke
Eiasso văimeg'ye leg^tolo"b eid-ot
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nsie-v Foglalkozăsa
Lak- 

helye

Az egyszeres 
vagy ketsze- 
resen szâmi- 

tott ado,

AZ 1886 evi XXI t- 
cz. 26 §-a ertelme- 
ben eszkozSlt ket- 
szeres aiâbeszâmi- 

tâsi jogczlme.frt. kr.

1. Czell Kâroly gyâros Brasso 5284 20 gyogyszeresz
2. Dr. Czell Vilmos 71 77 3896 46 jogtudor
3. Czell Frigyes ifj. Ji 71 2426 99
4. Koniges Jânos iparozo 71 2295 70 ip. kamarai tag.
5. Czell Frigyes ids. gyâros 2291 25
6. Plekersfeld Jozsef Iov. tokepenzes 77 2881 68 nyug. kuriai bird
7. Dr. Fabritius Jozsef orvos 1586 — orvos
8. Iekel Vilmos szesz finomvito n 1557 60 vegzett gazda
9. Co pony Mârton gyâros 77 1490 32 ip. kamarai tag.

10. Fleischer Mihâly meszâros 77 1313 59
11. Muller Gyula kereskedo 77 1177 — n
12. Mayer Jozsef iigy ved 77 1161 46 ugyved
13. Kamner Ede kereskedo 77 1031 50 ip. kamarai tag.
14 Dr. Bogdân Andor torvsz. jegyzo 77 1020 60 jogtudor
15. Alexi Teochar konyvnyomdâsz n 1014 30 ip. kamarai tag.
16. Dr. Mureșianu Aurel lapszerkeszto n 998 24 jogtudor
17. Ridely Frigyes tokepenzes 77 974 68
18. Langer Tamâs hâztulajdonos 77 968 92 iigyved
19. Maager Jozsef kir. kozjegyzo yj 934 18 7?
20. Korodi Mihâly iparos n 931 10 ip. kamarai tag.
21. Ioannides Gyorgy hâztulajdonos 77 904 33
22. Diamandi Manole kereskedo 77 896 — ip. kamarai tag.
23. Schlandt Gottlieb gyâros n 835 36 n
24. Dr. Otrobân Nândor gyâros 77 834 — orvostudor
25. Vasadi Jozsef gabona keresk. 77 832 18 ip. kamarai tag.
26. Habermann Jânos sorfozo 77 818 58
27. Tartler Mârton magânzo 77 787 57
28. Popp B. Gyorgy hâztulajdonos 71 779 42 n
29. Diick Gyorgy ny torvsz. elnok 71 768 94 torvenyszeki eln.
30. Popovits Andrâs hâztulajdonos 71 746 82
31. Drăsler Sândor kâves 71 716 24
32. Paul Vilmos gabona keresk. 71 705 08
33. Facrioius Kâroly kereskedo n 701 29
34. Dușoiu Jânos 71 77 694 64 ip. kamarai tag.
35. Nemes Peter kir. kozjegyi 5 71 681 20 ugyved
36. Prentner Jozsef gabona keresk. 77 671 75 ip. kamarai tag.
37. Hiemesoh Henrik meszâros 77 656 79%
38. Brennerberg Gyula torvenysz. biro 7? 650 26 torvenysz. biro
39. Stenner Ferencz szerkeszto 77 643 30 szerkeszto
40. Steriu Constantin nagybirtokos 77 639 34
41. Remenyik Istvân penztârnok 71 603 80
41. Honigberger Frigyes magânzo n 590 72
43, Stenner Pâl » 71 588 20
44. PuȘcariu Jozsef iigyvdd n 585 40 ugyved
45. Schmidts Vilmos n 583 56 TÎ
46. Pellionis Frigyes gabona keresk. 71 580 92 ip. kamarai tag.
47. Demian Simion ugyved n 576 48 ugyved
48. Schmidt Albert magânzo 71 572 75
49. Henning Frigyes 71 71 570 86
50. Lâzâr Gero kereskedo 71 488 81 ip. kamarai tag.
51. Weisz Ede vendeglos 71 483 25
52. Zeidner Traugott meszâros 71 464 75
53. Papp Istvân kereskedo 71 453 77

So
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3ST âxr Foglalkozăsa
Lak- 

helye

Az egyszeres 
vagy ketsze- 
resen szămi- 

tott aio.

Az 1886 evi XXI t. 
cz. 26 §-a ertelme- 
ben eszkozolt ket- 
szeres addbeszami- 

tasi jogezime.frt. kr.

54. Beer Ignâtz hâztulajdonos Brassd 430 83
55. Adler Leopold fenykepesz 77 425 69
56. Teutsch Mihâly sziics 77 417 64
57. Ludwig Ferencz hâztulajdonos 77 409 —
58. Fabrici us Gusztâv kereskedo 350 64%
59. Seewaldt Rezso malomtulajdon. 77 335 87 y2
60. Safran6 Jânos hâztulajdonos 77 312 05
61. Safrand Emmanuel 77 312 05
62. Gyertyânfy Emil kereskedo 71 378 10
63. Adler Jakab pduzvâlto 77 370 50
64. Hornung Vilmos magânzd W 365 22
65. Salmen Frigyes epitomester )1 364 94
66. Thrul Jânos strimflis 77 364 79
67. Kenyeres Kâroly szeszfinomitd 71 364 68
68. Schutz Wolfgang kereskedo 71 360 31
69. Buntoiu Andrâs kereskedo 77 359 69%
70. Socek Ferencz ezipesz 71 338 14
71. Stamm Traugott kereskedo 77 337 78
72. Bdmben Gydrgy hâztulajdonos 71 334 04
73. Nagy Istvâu 71 71 332 93
75. Miess Lajos kereskedo 71 324 —
75. Czekely Kâroly hâztulajdonos 71 319 24
76. Antal Iânos vendeglos 71 312 55
77. Bundschuh Lajos fdldbirtokos 7? 311 57
78. Schwarz Andrâs hâztulajdonos 77 308 76
79. Binder Frigyes gabona keresk 71 304 27
80. Ollinger Gydrgy kereskedo 71 304 13
81. Ieremias Gydrgy vendeglos 71 303 —
82. Teutsch M. Kâroly hâztulajdonos 71 302 26
83. Schul Iozsef kereskedo 71 299 53

1. Peter Mihâly ezipesz Brassd 296 75
2. Malcher Mor hâztulajdonos 71 294 85
3. Eremias Demeter kereskedd 71 283 50
4. "Werzâr Istvân 71 77 283 08
5. Mâtyâs Jozsef gabona keresk. 71 282 55
6. Miller Gydrgy hâztulajdonos 71 281 16
7. Ștefani Gydrgy foldbirtokos Foldvâr 273 40
8. Adler I. R. kereskedd Brassd 253 62%
9. Adler I. R. fia n n 253 62%

10. Verzâr Lukâtis 77 77 244 •10'/.,
11. Neustâdter Kâroly szeszgyâros 77 212 31
12. Papp Lâszld kereskedo 71 226 88%
13. Lamberger Kâroly ids gabona keresk. 71 202 50
14. Lamberger Kâroly ifj 77 71 202 50
15. Streitferdt Gydrgy fdldbirtokos Foldvâr 197 40
16. Lâszld Denes kereskedd Brassd 154 75
17. Lâszld Gerd. 77 77 154 75

Mi is azon megjegyzâssel hozzatik koztudomâsra, miszerint ezen n£vjegyz6k mai napon kezdve jovo 
oktobor 116 5-ik napjâig a vârmegye fdjegyzonek irodâjâban ki lesz teve; az igazolo vâlasztmâny pedig a 
nevjegyzek vdgleges megâllapităsa czeljâbol ulds£t jovo oktober 5-6n es esetleg azt koveto napon fogja tar- 
tani.—Ez ideig mind azok, a kik netalân ezen nevjegyzek ellen felszolamlani vagy az 1886 evi XXI t. cz. 
26 §-âban megirt kedvezmenyt igenybe venni oliajtjâk. a hivatalos orâk tartama alatt a vârmegye fdjegyzd- 
jenel megjegyzeseiket -megtehetik illetve beadliatjâk.

Brassd, 1891 evi szeptember ho 3-ân.
Roll Gyula, Tompa Săndor,

kir. tan. alispăn, elnok. 660,2 — 1 fdjegyzd.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă,


