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3rașovQ, 30 AugustQ v.
Am ti promisu în numerulu tre

cută că vomă reveni asupra espec- 
torăriloră, ce le face fdia guver
namentală „Pester Lloyd “ privitoră 
la resoluțiunea luată deunăcjl de 
comitetulu partidei nostre națio
nale.

Nu vomă perde multe cuvinte 
cu acestă fdiă, care acum devr’o 
douecjncl de ani n’a scrisă ună 
rendu despre raporturile dintre gu
vernă și poporulă nostru româ- 
nescă, fără ca se nu se cundscă 
de departe tendința dușmăndsă, ce 
i le-a dictată. Trebue înse se res- 
pundemă la unele insinuări gro
solane, cu cari după obiceiulă seu 
„P. Lloyd“, se încercă apresenta 
situafiunea așa cum i vine lui la 
socotelă, er nu cum este ea în a- 
devără.

înainte de tdte „P. Lloyd“ in- 
sinuă comitetului centrală română 
dela noi, că ar ave „datoria patri
otică" de a desavua pe acei frați 
de dincolo de Carpați, cari, prin 
graiu viu ori în scrisă, iau în apă
rare causa dreptă și sfântă a po
porului română din Transilvania 
și Ungaria.

O asemenea datoria nu numai 
că nu pdte esista, der ar fi chiar 
în contra firei omenescl șia'oren- 
duielei Dumnecjeescî, și cei d’intâi 
ară fi Maghiarii, cari ar cădea sub 
acusațiunea, că nu și-au împlinit’o 
și nu și-o împlinescă, Maghiarii, 
cari atunci, când au fostă asupriți 
nu s’au sfiită de a primi apărarea 
și ajutorulă Româniloru din Prin
cipate în anii 1860 și cari necum 
se desavueze vre-o apărare, ce s’ar 
face stăruințeloră loră, din afară, 
și astăcjl înregistreză cu mare bă
gare de semă chiar și celă mai 
mică cuvântă de simpatiă, ce se 
pronunță față cu ei țîn străinătate.

Este cunoscută lui ,,P. Lloydf‘ 

de ce anume s’a tractată în reso
luțiunea comitetului și de aceea 
face o impresiune respingetdre, 
când vedemu că-și dă silința a 
generalisa ună casă cu totulă 
specială, care a dată nascere ace
lei resoluțiunî, numai și numai spre 
a înfățișa lucrulă astfelă ca și 
când resoluțiunea ar fi fostă în
dreptată împotriva frațiloră noștri 
de dincolo.

F6ia din Pesta se pâte con
vinge și din enunciațiunile foiloră 
române de dincolo, ce le repro- 
ducemă astăcjl mai josă, că aici 
s’a tractată numai de nisce infor- 
mațiunl false ale unoră cțiare, er 
nici decum de frații noștri din 
România și nici chiar de „irre- 
dentistii" din BucurescI nu s’a 
tractată.

Der a trebuită ca ,,P- Lloyd“ 
se înfățișeze lucrulă astfelă cum 
l’a înfățișată, pentru ca se-șl p6tă 
motiva a doua Insinuare și mai 
mare la adresa Româniloră. Și 
acestă Insinuare consistă în pro
punerea, ce o face Româniloră din 
Transilvania și Ungaria, privitoră 
la apropiarea loră de „ideia de 
stată patriotică.“

Ceea ce insinuă „P. Lloyd" na- 
țiunei nostre, nu este nimică mai 
multă nici mai puțină, decâtă ca 
să căutămă a afla și noi ună mo
dus vivendi ca Sașii din Ardeală și 
mulțămindu-ne cu câteva funcți
uni administrative, ce ni le țină 
în reservă cu multă generositate 
guvernamentalii domnului Szapary, 
să capitulămă în tâtă forma, lăpă- 
dându-ne de tăte drepturile și pos
tulatele nâstre seculare.

Insinuarea acesta este atâtă de 
monstruosă, încâtă nu mai are 
lipsă de nici ună comentară, cu 
tâte acestea însă, trebue se ne o- 
cupămă de ea în împrejurările de 
față mai de aprâpe și se cerce
tăm ă din care îndemnă ni se face 

ea din partea adversariloră nostrii 
și pe ce speranțe se întemeieză 
ei, când ni-o facă.

CRONICA POLITICĂ,
— 30 Augustă (11 Sept).

piarulă „Kolnische Zeitung" vor- 
bindă despre situația Turciei, 4'ce» câ 
nu trebue să se interpreteze într'ună chip 
exagerată schimbarea ministerială, care 
s’a făcută la Constantinopolă. Versiunea, 
după care noulă mare viziră ar represinta 
o modificare a politicei turcescl în di
recțiunea franco rusâscă este puțină în
temeiată, căci Sultanulă voesce să ac- 
oentueze din ce în ce mai multă neutra
litatea Turciei,

— In Parisă și Petersburgă se for- 
mâză cornițele de organisațiune pentru 
aranjarea unei esposițiuni rusesc! în 
Parisă.

Se anunță, oă ministerulă rusescă 
de esterne ar fi adresată o întrebare la 
ambasada rusescă din Viena cu privire 
la arestarea de cinci cfile în Lemberg a 
colonelului Sonzov, ună oficeră atașată 
pe lângă Guroo, care venia din Praga 
provăcjută cu ună certificată în tdtă re
gula. Foile anunță, că Sonzov s’a rugată 
înzadară de ambasada rusă, ca să in
tervină și asigură, că causa arestărei sale 
a fostă aotivitatea ce o desfâșurase în 
ortodoxia prin ținuturile dela Chelm.

— In cjiarulă parisiană „Figaro" 
scrie publicistulă Valfrey, ună articolă, 
în oare <Ji°e că alianța ruso-francesă 
este numai verbală. Francia, dâcă va fi 
atăoată, va pute conta la o interven- 
țiune imediată a armatei rusesol. Țarulă ’șl 
va ține cuvântulă, totuși numai cu două 
condițiunl și adecă mai întâiu, oa bou- 
langismulă să nu se mai ridice, și ală 
doilea ca radicalii să nu câștige prepon- 
deranță în republică.

— Opiniuuea publică din Francia 
se intereseză fdrte multă despre deour- 
sulă manevreloră francese. Acum de cu- 
rendă au apărută mai multe broșuri, 

cari se ooupa de aoeste manevre. Așa 
numărulă oelă mai nou ală revistei 
„Monde Ilustre" a apărută cu 48 de 
portrete ale generaliloră comandanți, cu 
următorea observațiune din partea re- 
dacțiunei: flSe c^ice, că esercițiile aoeste 
voră fi deoisive. In patru-spre-cjece cjil® 
voră soi, câtă e de vrednioă armata 
ndstră. Publiculă ia parte activă la răs- 
boiulă acesta mică. T6tă lumea e astăzi 
soldată." Interesantă e o carte însoțită 
de ună textă întitulată: „Răsboiulă vi- 
itoră". In mijlocă se afla carta ținutului, 
în care după părerea autorului se voră 
da primele lupte deoisive în răsboiulă 
viitoră. Este partea ostică a Franoiei, 
pănă la Rheims și Troyes, vestulă ger
mană pănă lă Heidelberg. Alsația-Lota- 
ringia pe acestă cartă e însemnată cu 
ooldre deosebită. Aiol se pune în para
lelă puterea militară a Franoiei față de 
a Germaniei. Francia, se cjioe aiol, are 
la disposițiune pentru armata, oe va opera 
în prima liniă în contra Germaniei, 
532,900 de soldați infanteria, 48,000 că
lăreți, și 2292 tunuri. Germania din 
contră nu pote dispune la înoepută de
câtă de o armată de 458,000 infanteria, 
46,000 cavaleria 1884 tunuri. Apoi se 
laudă superioritatea puscei francese sis
tem Lebel, ou care e înarmată întrâga 
infanteria franoesă, față de pușoa ger
mană, cu care e înarmată numai în parte 
infanteria germană.

SOIRILE ȘILEI.
— 30 Augustă. (11 Sept.)

Cu ocasia manevrelor!! dela Bistriță, 
„Egyetârtâs" profețesce, că Majesta- 
tea Sa va face, „însemnate declarațiuni 
de natură politică.* Totă „Egyetertâs" 
țipă toomai acum în oontra „daco-roma- 
niștiloră" și se bucură, că Majestatea Sa 
se va presents în mijloculă acestora. —Sa- 
pienti sat.

•
* *

Ministrul!! românii de răsboiu, gene- 
ralulă I. Lahovary, va pleca mâne, în
soțită de adjutantulă seu căpitanulă

FOILETONUL „GAZ. TRANS. ‘

(9)
PILLONE.

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

„Bătrânulă păstoră se pleca și cu
lese două rose sălbatice, oarl înfloreaă 
pe stânoile acestea. Îmi dete una mie, 
pe ceelaltă și-o puse în pălărie și apoi 
începu întrună tonă amicală:

—„„Tatălă lui Pillone se numea 
Vittorio și era păstoră în Amalfi. Păzea 
o turmă a stăpânului său și locuia în- 
tr’o colibă a unui arândașă și pe lângă 
aceea avea și două vedre, cari era a le 
lui. In fiă-care cji venea cu turma sa de pe 
delurl la Amalfi, unde vindea lapte, apoi 
cătră seră se întoroea acasă cu atâția 
bani, cu câți putea trăi o di întregă și ou ce 
să șl plătesoă chiria pentru turmă și pen
tru colibă. Prin urmare niol-odată nu 
putea fi bogată, fiindcă cu două vedre 
de lapte nu putea să-și facă casă. Deci 
trăia de pe o cfl pe alta fără să se gân- 
descă la altceva, nici chiar la amor, deși, 
după cumă se spunea, era celă mai fru- 
mosă fecioră de prin prejură.

„„Intr’o dimineță veni la Amalfii 
pentru ca se vândă lapte bătrânului no
tară, oare locuia în pieță și care era celă 

mai bună mușteriu ală său. Acolo afla, oă 
bătrânulă notară murise. Aoesta fu o lo
vitură grea pentru dânsulă ; fiindcă no- 
tarulă ’i promisese două capre, decă-’i 
va cânta ceva în <Uua 6® Craciună. De 
aci merse elă în cealaltă parte a pieței, 
unde loouia noulă notară, și pe treptele 
casei acestuia întâlni o fată tânără ou 
ună ulcioră golă. Era fiica notarului, pe 
care dela prima vedere o și iubi.

„„Vittorio se întorse acasă cu vedrele 
gdle și cu ună nou mușteriu, înse în 
sera aceea, ca nici odată, nu cânta cu 
fluerulă lângă caprele sale, și pe când 
sdrele apuse, se duse din nou la Amalfi, 
îșl cumpăra pe credită o pușoă, pe care 
o ascunse în coliba sa.

După patru-spre-dece (Jde fica n°‘ 
tarului dispăruse, coliba lui Vittorio era 
g61ă și caprele nicăirl. Omenii coceau, 
că ar fi ascunsă prin peșterile San-An- 
gelo, acesta era destulă; căci acolo năs
cu pe Pillone mama muribundă. Legă- 
nulă său fu o pătră scobită, așternutulă 
său nișce sdranțe, pa cari le purtase 
mama sa, âr doica sa era o capră, care-i 
mai rămăsese lui Vittorio. Cânteculă său 
de legănă fu sgomotulă mărei, și vân
tul ă oare șuera printre stânol. — Astfelă 
crescu Pillone.

„„Când fu de doi ani, tăia Vittorio 
capra și-’i făcu o manta din pielea ei; 
oând fu de patru ani, îlă învăță să cjic& 
Ave Maria și să-și ia căciula dinaintea 
icânei Maioei Domnului, er când fu de 
optă ani, nu era nici o cărare, nici o 
pesoeră, pe care să nu o oundsoă totă 
atâtă de bine, ca și tatălă său, și în ceea 
oe privea pușca, elă nimeria vulturulă 
de pe stânca cea mai înaltă.

„„Bătrânulă Vittorio credea aoum, că 
va fi altă notară în Amalfi, și dedreoe 
se apropia Crăciunulă, credea, oă voră 
pute să cânte amândoi cu Pillone, care 
avea o vooe fdrte puternică.

„„Intr’o seră luâ pe Pillone în brațe 
și-i istorisi despre fericita sa mamă, câtă 
i-a fostă de credinoiosă, câtă a suferită 
ea, nobila signoră, pănă oând a năsoută 
pe Pillone, și cum apoi a murită. ’I 
arată mormentulă ei în fundulă unei 
pesoerl, îlă puse de sărută crucea, se 
rugară împreună și din momentulă acesta 
deveni Pillone cu mintea cdptă — tdte 
buouriile oopiiărescl fură ucise într’ânsulă.

„„Tatălă observă acâsta și cercă 
să-i delăture melancolia — der înzadară. 
Fiulă simțise, că în lumea aodsta e lipsă, 
nedreptate și volniciă, oă la pioidrele 
sale e ună ținută, în care nu-i era per

misă să calce și oă loourile stâncose și 
pădurile de lângă densulă nu suntă vred
nice de elă. Elă se făcu întunecată, 
tăcută și posomorită, privirile sale erau 
pline de oerbiciă și de sălbătăciă, numai 
atunol când oânta din flueră, răsunândă 
pădurile de tonuri duiose, atunci se li- 
nișoea, numai atunol începea să plângă, 
și în plânsetă îșl ușura inima.

„„Vittorio se puse pe gânduri, oând 
observă sohimbările aoestea în natura 
fiului său. Se temea, oă spiritele păduri- 
loră să nu-lă vrăjdscă cu totulă și într’o 
dimineță, când se vedea zăpadă pe cul
mile munțiloră și se apropia Crăciunulă, 
îi dete fiului său o piele nouă de capră, 
puse ună buchetă de rose sălbatice în 
căciula sa, și-i legă o păreche bune de 
opinci. Elă însuși îșl luâ fluerulă său, 
apoi luându-șl amândoi câte ună băță 
de măslină, pleoară spre Neapole. Vit
torio credea, oă acolo îi va trece me- 
lancolia fiului său.

„„De sigură, că ai autjită la sărbă
torile Crăoiunului pe stradele Romei și 
ale Neapolului oântândă cântece de laudă 
înaintea icânei Maicei Domnului. Ai 
văcjută vre-odată cum pdte să se uite 
ună bărbată de păstoră împrejurulă său, 
când acompaniază și elă ou fluerulă său 
oântecile celorlalți?
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Ghica, la manevrele dela Timișora, ca 
se salute pe monarchulă nostru în nu
mele regelui Carol®.

* * *
De pe câmpul® manevrelor® ni-se 

sorie: In 4 și 5 Septemvre n. s’au ți
nut® manevrele pe hotarele comunelor® : 
Gherla, Nioula și Săplac®. Din causa 
căldurilor® mari, mulțl soldați s’au bol
năvită ; în spitalul® orășenesc® din Gher
la au fostă instalați 58 de bolnavi. In 
sera de 5 Septemvre, dela orele 7 până 
la 9 musica reg. 51 și 63 a concertat pe 
promenada orășenescă din Gherla, er în 
dimineța <Șilei următore regimentulă s’au 
retrasă spre Nima și Deșă. Observă cu 
asta ocasiune, că ostășimea să fi dus de 
prin loourile aoeste neplăoute suvenirl; în 
•ceea ceprivesce mai alesă înouartirarea, 
ei, — grațiă poliției orășenesoi din Gher
la — au trebuită se fîă forte nemulță- 
mițl. In Gherla, care numără 3000 de 
case, abia au fostă încuartirate 2 batalione, 
pe când în Nicula și în Mintiulă Gherlei, 
■cari abia au câte 500—600 de case, au 
fostă încuartirate câte 3 batalidne. Ișl 
pote ori cine închipui, ce „comoditate1* 
voră fi avută bieții ostași în comunele 
acestea.

* * *
Nouă secțiune a Ligei. Cetim în „Naționa

lul®:11 D. T. Burada printr'o conferință, ți
nută în T.-Ocna, a pusă baza unei seo- 
țiunl a Ligei culturale. In conferința sa 
a demonstrată, cum o națiune nu pote 
ajunge la mărire și civilisațiune, decâtă 
printr’o cultură unitară. In urma acestei 
conferințe s’a și luată hotărîrea de a lu
cra pentru înființarea unei secțiuni și în 
acestă scopă s’a dată și ună bală, care 
a avută looă în 27 curentă.

* * *
Ceremoniă. Ni-se scrie: La 31 Au

gustă n. o., s’a pusă petra fundamentală 
la noua biserică română gr. c., ce se va 
edifica în comuna Sucutardă din diecesa 
Gherlei. Ceremoniile religiăse s’au săvîr- 
șită prin 5 preoți, dintre cari d-lă Au- 
xentie Mureșiană din Sava rosti cu astă 
ooasiune o frumosă vorbire, amintindă 
cu recunoscință numele frațiloră Ioanu, 
Emilii și Susana F. Negruțiu, dintre cari 
oelă dintâiu e profesoră în Blașiu, ală 
doilea e doctoră în medicină cu locuința 
în Betlen®, er d-na Susana este soția 
protopopului Câmpianu din Elisabetopole. 
Acești trei frați intru amintirea răposa
tului și regretatului loră frate Nicolae 
și în sămnă de iubire față cu oomuna 
Sucutardă, care este loculă loră natală, 
s’au angagiată a suporta înși-șl t6te spe
sele privitore la măestruM. — Unii ospe 
privitorii.

* * *
Jubileu militară. In 8 Septemvrie n. 

s’a serbată In Oradea-mare jubileulă de 

150 de ani ală regimentului 37, oare 
portă numele archiducelui Iosifă. Cu o- 
casiunea acesta, colonelulă Wolf ținu o 
vorbire cătră ostași în trei limbi. Archi- 
ducele Iosifă, oare înoă era de față, ținu 
de asemenea o vorbire^n limba ungurdscă. 
La banohetulă, oe s’a dată cu ooasiunea 
acesta, a luată parte și P. S. Sa Epis- 
copulă Pavelă și Episoopulă Schlauch. 
Ambi episoopl au însoțită pe archidu- 
cele și la representația de gală ce s’a 
dată sera în teatru.

** *
Regina Natalia a primită din inci- 

dentulă cfilei sale onomastice, dela par- 
tisanii ei din Belgrad, următorea telegra
mă : „Ne rugămă lui Dumnecjeu, se dă- 
ruescă M. Vostre sănătate și putere, 
pentru oa se puteți persista în cruda 
D-Văstră sorte. Și mai departe se Vă 
mângăe oonsciința, că întreaga națiune 
jelesoe pe mama ei și pe mama rege
lui ei“.

** *
Consilieri intimi ai Majestății Sale 

au fostă numiți de curând® ministrulă 
ung. de finanțe AL Welwrle și ministrulă 
ve justițiă Desideriu Szildggi.

* * *
La congresul® internațională de agri

cultură, ce se va ține în Haga, între 
19—26 Sept. n. o., România va fi re- 
presentată de inginerulă I. Poenară.

** *
Societatea geografică română ’șl va 

începe ședințele în 5 Septemvre v. o.
*

* #

Colera. ț)iarele din Paris primesoă 
telegrame din Aleppo în urma cărora, colo 
bântue oolera. Până acumă suntă 2500 
cașuri de mărte de coleră.

** *
Influența se întinde în provincia 

Cacâres (Spania) unde 1200 de persone 
suntă atinse. In provincia Jaen, suntă 
5000 de bolnavi.

* * *
Pesta bovină, care bântue de câtva 

timpă în mai multe părți ale Rusiei, a 
făcută pe guvernulă otomană se inter- 
dică intrarea de vite și de piele de vită 
în Turcia.

VocT asupra resoluției comitetului 
nostru.

Sub titlul u „Afacerea BabeșG11 
scrie ,,Naționalulu“ din Bucu- 
rescî, organulu tineriloru conser
vatori din grupulu ministrului Ca- 
targiu, între altele:

Acum câtva timpă, mai multe tjiare 
din oapitală, în frunte ou „Liberte rou- 
maine“, „Voința națională" și „Timpul®", 
au găsită de cuviință să se amesteoe în 
trebile Româniloră din Transilvania și 

părțile Ungariei și să critice, cu multă 
violență, politica urmată de președintele 
partidului națională română de acolo. 
Președintele, d. Babeșă, era acusată,. eă 
în contra voinței comitetului și în pri
vința sentimenteloră poporului, urmăresce 
o politică kosuthistă și ruso-filă. Discuția 
a ținută în presa nostră câte va săptă
mâni și a făcută multă sânge rău peste 
munți....

„Naționalul® “ s’a abținută dela a- 
cestă disouțiune, pentru că a socotită — 
și sooote ș’aoum — că n’are dreptulă 
să se amestece în afacerile Româniloră 
de dinoolo și că numai rău, er nicl-de- 
oum bine, făceau bucurescene ou
campania loră de acusărl și denunțări. 
Neapărată, că nimeni nu pote cunâsce 

, mai bine interesele și nevoile Români
loră de dincolo, decâtă ei înșiși; decă 
se ivesoă divergințe între ei, lucrulă celă 
mai folositoră e, ca singuri să le limpe- 
cjescă între dânșii; orl-ce amestecă din 
afară, chiar bine intenționată,. nu pdte 
decâtă să îngreuneze situația^ să înăs- 
presoă disouțiile. Mai presusă de tdte 
însă, nu e de locă înțeleptă să se deș
tepte bănuielile Maghiariloră, oarl și așa 
suntă destulă de bănuitori;

Aceste suntă cuvintele pentru oarl 
nu ne-am amestecată în disouțiă. ..... 
Resoluțiunea votată cailele trecute de co- 
tetulă centrală română întrunită laSibiiu, 
dă deplină dreptate punctului nostru de 
vedere. In adevără, după oe respinge ca 
neîntemeiate învinuirile aduse d-lui Ba
beșă, oomitetulă spune categorică, că nu 
primesce nici ună amestecă din afară..

Respun^endu „Naționalului11 
4iarulu „Timpulfi11 declară, că 
nu se numără printre 4'iarele, cari 
au criticată „cu multă violență11 
politica urmată de președintele co
mitetului de dincăce și că a c|isQ 
chiar în numărulu seu dela 3O{ 
Iulie:

„Nu voimă să ne pronunțămă pen
tru o politică seu alta, nevoindă să ne 
amestecămă în afacerile frațiloră noștri,, 
fiind-că scimă, că ei „au conducători des
tulă de luminați.11

„Der11 — 4i°e mai departe 
„Timpulă11 — „ne-anaă ocupata, 
ca cronicari consciențioși de con- 
flictula ce s’a ivită între foile li
berale de aici și d. Băbeșu...

Corespondența „Gaz; Trans-11
Bran®, 8 Augustă v. 1891.

Adunarea generală ordinară a Des
părțământului II ală Asociațiunii transil
vane și-a ținută prima s’a ședință în 
Brană, la 27 Iulie v.

Spațiâsa sală comunală era înțesată 
de lume: preoți, notari, primari, învăță

tori din întreg® teritoriul® despărțămân
tului, apoi număroșii âspețî venițl d’e pe 
la Brașov®, Sibiiu,. Budapesta, România, 
cu familii ou totă, spre a petreoe tim
pul® de vâră aid în Brană, la aeră și 

:1a băi de apă de munte, — toți aceștia 
împreună ou II. Sa d-lă cavaler® dePuș- 

< oariu luară parte la ședință.
D-lă director® Nio. Garoiu, ca pre

ședinte, deșchise ședința printr’un® dis
curs® înflăcărat®, care fu urmat® dă en- 
tusiaste urări de „să trăiesoă", er d-1® 
învățător® G. Enescu răspunse printr’un® 
frumosă salută de bineventare.

Nefiind® raport® generală, se alese 
o comisiune pentru încassarea de tacse, 
în persdnele d-lor® : Ioană Rațiă, notară; 
Leont. Pușcariu, paroohă și I. Stoianu, 
primară. In numele acestei oomisiunl, 
d-1® I. Rațiă raporta, că s’au încassat® 
peste 200 fl. tacse dela diferiți membri. 
Acesta este a se mulțumi, în mare parte 
stăruinței d-lui protopretortt, apoi paro- 
chului Gavrilescu din Țințarl, care a co
lectată în paroohia sa aprăpe 30 fl.; co
muna Poiana-mărului ârășl a depusă o 
sumă frumușică pe altarul® culturei na
ționale. Apoi număroșii dspețl venițl spre 
a petrece timpul® de veră în Brană 
pănă la unul® s’au făcut® membri aju
tători.

După terminarea acestora a urmată 
cetirea a două disertațiunl bine succese: 
una din partea d-lui primară din Portă; 
Date istorice din trecutulu Brunului și in
dustria de casă a femeii brânene", alta din 
partea d-lui Dană, studentă universitară: 
„Educațiunea națională.11

Ambe aoeste disertațiunl au fostă 
cu mare atențiune asouhate și viu aplau
date.

S’a declamată apoi cu mult® suc
ces® poesia „Frații Jd.erl", din par
tea studentului gimnasial® G. Stoiană.

A urmat® cetirea unei hârtii a co- 
I
mitetului central® al® Asociațiunii, în 
care se esprimă dorința, ca la adunările 
generale ale Asociațiunii să participe 
câte doi membri din fiă-oare despărță
mânt®. S’a propusă între altele, ca. din 
o parte a banilor® colectați, să se dee 
premii femeilor®, cari esceleză în indus
tria de casă (țesut®). Locul® proosimei 
adunări generale de-oeamdată nu s’a sta- 
torită în speranța, că se va face pănă 
atunci vr’o invitare din partea vre’unei 
comune.

Sera a urmat® o petrecere cu joc®,, 
care a fostă forte animată și s’a conti
nuată pănă în (fiori de di.

Sucoesulă în total® a fostă satisfă
cător® ceea ce este a se mulțămi în 
prima liniă personeloră conduoătore din 
aceste părți, precum și comitetului aran- 
giatoră, în frunte cu d-lă notară Rațiu.

Unu Brăneană.

„„Pillone uita pentru moment® to
tul® — munții săi, pușca sa, vulturii săi, 
chiar și marea și pescerea cu osămintele 
mamei sale i eșiră pentru un® moment® 
din minte, când vădu el® locurile fru- 
mose, cari se desfășurau înaintea privi
rilor® sale. Elă nici când nu creduse, 
că vieța pote fi atât® de bogată, atât® 
de sgomotosă, ca în cetatea asta mare. 
Elă fu fermecat® de splendorea, de frum- 
sețea caselor®, ce era atât® de diferită 
de stâncile pleșuve, printre cari viețuise 
pănă acum. Totul® era nou — omeni, 
animale, chiar și florile, pe oarl le zăria 
printre zăbrelele palatului. Toți erau 
bogațl, nobili și mari pănă la ultimul® 
soldată, care stătea de gardă înaintea 
palatului regesc®. Strada Toledo părea 
ca ună palat® splendidă al® cpnel°r®> er 
sâra, când străluoia în miriade de lu
mini, oăol erau aprinse în fața păvăli- 
ilor® vânzătorilor® de maccarone și în 
fața palatelor® nobililor®, atunol i-se 
părea lui Pillone că vieța e plină de 
fericire.

„„Ună cântăreț® n’are patriâ în lungi
le sale călătorii. Elă umblă în tote 
locurile când ici când colea; astădl dor- 
me sub o pârtă, mâne sub cerul® liberă. 

Așa umbla el® de colo pănă colo, un- 
de-1® conducea Madonna, și tocmai așa 
umbla și Victorio cu fiul® său de dimi
neța pănă sera.

„Intr’o 41, cătră apusul® sârelui, a- 
junseră pe înălțimile, pe cari predomi- 
neză puternica fortăreță San-EImo, și 
aici se adăpostiră peste nâpte sub nisce 
lafette, cari zăceau împrăsoiate prin erbă. 
Când se făcu Ziuă, era întreg® orașul® 
splendită luminadă de sore. Sgomotulă a 
mii de voci și sunetul® clopotelor® a- 
ajunseră pănă la locul® unde era Pillone 
cu tatăl® său, de unde se vedeau valu
rile albastre ale mărei dintre Capul® Mi- 
sene pănă la limba de pământ® dela 
Sorrent, pe când Capri și Ischia se per- 
deau în norii albaștri ai orizontului.

„„Ochii copilului ’i se umplură de 
lacrăml, când îșl arunca privirea dela 
fumegândul® Vesuvă cătră țărmurulă pre
sărat® de vile, și cătră pleșuvul® munte 
San-Angelo, unde a fost® patria copilă
riei sale șt unde mamă-sa dormea som
nul® celă veclnio®. Elă se ruga încetă și 
cu evlaviă; der tot® nu-șl putea astâm
păra dorința de a posede mărețele pa- 
laturl, grădinile frumâse, care-i ațîțară 
poftele. El® se întrebă, că 6re de ce 

tatălă său și elă, au trebuită să petrâcă 
o viâță ca vulturii ce suntă espușl 
glonțeloră vînătoriloră: elă se gândea 
că ore de ce tocmai el® să fiă atât® de 
săraoă și de părăsit®, pe când acolo 
jos® se desfăteză mii de omeni în plă
ceri și în belșug®, se îmbracă în mă
tase și în atlasă. Splendorea întregei 
lumi, celă mai frumos® locă de pe pă
mânt®, zăcea așternută la pioiorele sale 
— el® însu-șl abia avea dreptul® să um
ble prin elă. Elă se ruga mai departe, 
der totuși nu putea să șl ia privirea dela 
mărețele palaturl și de la mărețele vile, pe 
cari le aurea razele de dimineță ale sârelui.

„Atunci auZî el® în dosul® său nisoe 
pași apăsașl, strigăte de comandă și zu- 
răitu de lanțuri. Intre nisce gendarml 
voinici și frumosă îmbrăcațl, pe care îi 
admira, văZu patru omeni pârliți de săre 
cu mantalele rupte și cu ochii soânteindă 
sălbatic®. Mânile lor® erau ferecate în 
lanțuri, la piclore avea fiă-care câte-o 
ghiulea de tună, care se tîra după ei cu 
greutate prin nisip®, și pe când tre
ceau scuipară asupra copilului, se strîm- 
bau la elă și scoteau nisce înjurături a- 
tâtă de îngrozitore, încât® copilul® în
spăimântat® trezi pe tatălă său, si-lfl în

treba, că ce fel® de omeni suntă aceștia. 
Vittorio se ascunse după o lafettă și-i 
șopti lui Pillone, că aceștia suntă con- 
damnații la galleră, pe cari îi duceau 
din fortăreță la portă ca să-și împlinescă 
pedâpsa. Ce erau însă oondamnați la ga
leră ? — Aceștia suntă tâlhari, răspunse 
Vittorio, nisoe omeni, cari au jefuită pe 
cei bogațl, au pătrunsă în vilele acelora, 
și le-au luată banii.

„„Pillone nu întrebă mai departe. 
Se tăcu galben® ea cera și se gândi, că 
de unde puteau să vie monedele de aur®, 
pe cari le văZuse din când în când în 
mâna tatălui său, când aoesta fără nici 
un® glonț® în traistă se întorcea acasă 
în peșceră. Pillone nu întrebă, elă se 
uita fixă la fortăreță oea întunecată și 
la ferestrele ei zăbrelite. In momentul® 
acesta presimția, că e fiul® unui tâlhar® 
și cu mintea lui ageră înțelese, de ce s’a 
ascuns® tatălă său după lafettă. In erbă 
lângă pioiorele lui Pillone zăoea o ghiu
lea ruginită de tună și i se părea oa și 
când i-ar mai fi lipsită numai ună lanț®, 
și copleșită de amărăoiune, plină de 
spaimă și grdză luâ pe tatălă său de 
mână și luară drumul® dealungul® șa,ni 
țului, care încunjoră fortăreță..
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Emil Zola despre (|iua dela Sedan.
Emil Zola, care acumfi de cu- 

rendu a viaitatu câmpulu de lup
tă dela Sedan pentru ca se facă 
studii asupra noului seu romanu 
„Resboiulu11, a publicată în 2 Sep- 
temvre n. c. ună articulă în cJÂ- 
arulu parisianu „Figaro“, în care 
se esprimă despre lupta dela Se
dan în chipulă următoră:

„Ast&cji e |cjiua înfrioosată. Nu’ml 
aducă aminte, ca o națiuns să fi suferită 
o mai mare nenorocire ca acesta. De 20 
de ani încâce nu șl-a putută nimenea 
aduce aminte de aoesta 4’> f^ră să nu ’i 
se strîngă inima de rușine și durere. 
Dâr pe basa acestui sentimentă amară 
se află simțirea unei suferințe, ce se po- 
te vindeca, și a unei vindecări bărbă- 
tescl, o curățire prin durerea asupra 
mărimei nenorocirei. Da, acesta baiă de 
sânge a fostă necesară. Leoțiunea apare 
acumă înfricoșată, der folosităre. Palma 
acâsta dată orgoliului nostru, acesta lă
sare de sânge a fostă neoesară, pentru 
ca se ne restaureze erășl sănătatea. S’au 
comisă multe greșeli. Dâr ore aceste 
greșeli nu pară astăzi ca resultatele stă- 
rei nâstre bolnăviciose ?

Mai importante decâtă greșelele 
comise suntă căușele fisiologioe și psi
hologice, cari decidă asupra desti
nului unui poporă. Decă oele șepte 
corpuri de armată ale nostre au fostă 
așa de necorectă așezate între Metz și 
Froschweiler, înoâtă nu putea între
prinde nici ună ataoă, decă Mac-Mahon 
s’a lăsată să fiă bătută, fără ca să fi avută 
soire despre apropiarea dușmanului, decă 
elă mai târdiu, în locă să aștepte pe duș- 
manulă înaintea Parisului, după cum 
presupunea fiă-care și elă însuși inten
ționa, ascultă de impulsulă nenorocită, 
care-lă făcu să mergă la Sedan; dâeă 
Bazaine s’a aședată înaintea Mețului, la 
începută pote din orbiă și necapacitate, 
după aceea dintr’ună motivă pănă acum 
încă neesplicabilă, atunci trebue să con- 
cedemă, că aceste prostii adunate ca și 
spre plăcere, nu suntă greșelile unoră 
indidivic}! singuratiol, nu cadă în sar
cina generaliloră nenorociți, persone 
m idioore seu ambițiose, ci sunt crime de 
trădare de patriă comise de întrega 
națiune. Fiă-care dintre noi pârtă în 
sine o parte din responsabilitate. Nu 
e niol o rușine, decă noi astăcjl Ie tre- 
cemă aceste în revistă. In fața Germa
niei, care era încă plină de victoriile 
sale asupra Austriei, era întrunită după 
avântulă unirei sale, avea în fruntea ei 
omeni înțelepți și cultivați, oarl erau gata 
să se ridice la primulă signală, în fața 
aoestei Germanii apăru Franoia în interio- 
rulă ei putredă prin nemișcarea orgoliu
lui tradițiuniloră răsboinice. Imperiulă 

de sigură a contribuită, să agraveze 
răulă, der adevăratele cause suntă a se 
oăuta cu multă mai îndărătă. Șoola n6s- 
tră afrioană atâtă de gloriosă rămăsese 
îndărătă față de marele răsboiu, după 
cum îlă înțelegă Germanii. Pentru ce 
domnise o nesoiință și o neoapaoitate 
atâtă de complectă între conducătorii 
noștri, cari erau atâtă de viteji și cu 
tote acestea trebuiră să se retragă, fără 
ca ei înșiși să sciă, pentru oe au făcut’o 
acesta? Ei se aflară fără arme. Materia- 
lulă de răsboiu era neîndestulitoră. Tru
pele se demoralisaseră prin dreptulă de 
a se răscumpăra dela sorte, erau neapte 
de a învinge.

Ună poporă, pentru oa să învingă 
trebue să stea în fruntea poporeloră, să 
represinte sciința, puterea și geniulă tim
pului său. Acesta noi amă uitat’o. Amă 
lăsată să fimă amăgiți, fiind-că ne des- 
fătamă îngâmfați pe vechia nâstră gloriă. 
Și de aceea Franoia, care odinioră pur
tase stindardele sale prin tote capitalele 
Europei, când representa puterea și ge
niulă, trebui să fiă nimicită la Sedan.14

După ce Zola desorie decursulă îm- 
presurărei, zăpăcâla în jurulă împăratu
lui și capitulațiunea dela Sedan, con
tinuă: „Acum trebue să spunemă acesta 
adevără neolătită și amară, aoum când 
îlă putemă audi. Se păru multă vreme 
oă Franoia e perdută, oă noi nu ne vomă 
mai ridica nicl-odată, storsă fiindă de 
sânge și de miliarde. Dâr Franoia erășl 
s’a recreată, rușinea și frioa ei au dis
părută.

Nimenea nu doresoe răsboiulă. Noi 
amă înmormântată la Sedan legenda 
spiritului nostru iubitoră de oertă, le
genda, după care soldatulă francesă 
mergea în luptă fără niol o causă, ci 
numai din plăcerea de a cuoeri împără
țiile învecinate. Cu armele aceste nouă 
este răsboiulă ună ce înfricoșată. Numai 
în casulă estremă se voră decide pentru 
răsboiu, după ce s’a înceroată totulă 
pentru ca să-lă încunjure. Numai nece
sități mari, neschimbate, potă astăcjl 
arunca două națiuni față în față... Tre
bue să așteptămă răsboiulă în liniște. 
Aoum noi n’avemă să ne tememă de elă. 
Timpulă a luorată pentru noi și acum 
va luora în contra învingătoriloră noștri. 
Nimioă nu rămâne în lume în locă, tâte 
se schimbă. Cine îșl uită de sine în înăl
țime, cade. Acesta amă trebuită să o 
ispășimă greu, când noi în aoelă mo
menta, când plecarămă în contra desti
nului, eramă atâtă de înorecjuțl în suc- 
cesulă tradițională ală armeloră nostre. 
Germania, oare de 20 de ani înoâce e 
atâtă de mare, stă In culmea puterei 
sale. Nu se pare însă ore, ca și când 
s’ar aucji o trosnitură surdă ?... 44

Literatură.
A apărută :

„Zur romiinisch-jnagyarischen Streit- 
frage/4 Einige Bemerkungen zur „Ant- 
wort der Hoohsohul-Jugend Ungarns auf 
das Memorandum der romănischen Uni
versitate-Jugend.“ Sonder-Abdruck aus 
der Romănischen Revue. Wien, im August 
1891. Verlag der „Romănischen Revue44. 
I. B. Wallishausser’s k. u. k. Hof-Buoh- 
druokerei, Wien.

[„La cestiunea controversei dintre Ro
mâni și Maghiari*. Unele observări asu
pra „Răspunsului tinerimei dela șoolele 
superiâre maghiare la Memoriulă tineri
mei universitare române/ Edițiune se
parată din ^Romănische Revue*. Viena, 
în August 1891. Edițiunea revistei „Ro- 
mănisohe Revue.“ Tiparulă curții o. r. 
I. B. Wallishausser, Viena.] Formată 8° 
mare, cu 56 pagini. Se pote prooura 
dela Direcțiunea revistei: Wien, VIII., 
Feldgasse 15.

„Elemente de psihologiă44 pentru 
cursulă secundară; de I. Găvănescul pro- 
fesoră la universitatea din Iași. Edițiu
nea Tipografiei JEE. Goldner, Str. Primă
riei 1891. Formată 8° cu 219 pagini. Pre
țuia 4 lei.

„Legende române44, culese și adno
tate de V. A. UrCchiă. BucurescI, edi
tura librăriei Sooecă & Comp. 21, Calea 
Victoriei, 21. 1891. Formată 8° cu 247 
pagine. Prețuia 3 lei.

Logodnă. D-lă lndreiu Ioanii teologă 
abs. din diecesa Gherlei, s’a logodită în 
30 Augustă n. c. cu d-ra Amalia Ne- 
gruțiu, fiica d lui Gregoriu F. Negruțiu 
preotă în Sucutardă.

Cununiă. D-lă Severă Barbu, fiiulă 
d-lui advocată Nic. Barbu din Alba-Iulia 
se va cuuuna în 15 (27) Septemvre o. ou 
d-ra Eugenia Moldovană, fiioa d-lui adm. 
protopopă D. Moldovană din Sigișâra. 
— D-lă Traianu Deacu, teologă abs. 
din diecesa Gherlei și d-ra Ioana Po
pescu se voră cununa la 18 Ootomvre n. 
c. în biserica din Rîpa superioră.

Dorimă fericire tiueriloră părăchl.

SOIRI TELEGRAFICE.
Veneția, 10 Septemvrie. Starea 

Reginei României este de totu 
gravă, der nu esistă temerea unoră 
complicațiunl imediate. Doctorii 
consultați continuă a îngriji pe 
Regina. S’a decisă să nu se pu
blice buletinulă, der casa regală 
va comunică publicului soiri, când 
va judeca de oportună.

Parisu, 10 Septemvie. Fostulu 
președinte ală republicei francese 
Jules Grevy a răposată la Mount- 
sous-Vandrey, în urma bălei de 
peptă de care suferea în timpulă 
din urmă.

DIVERSE.
Fonografu în orologiu. La Vashing- 

ton s’a cerută în numele lui Edison pa

tentarea unoră orolâge, cari esprimă cu 
ouvântulă numărulă oreloră. In meca- 
nismulă orologiului este aplicată adecă 
ună fonografă, în care suntă marcate 
proposițiile, prin cari se esprimă numă- 
rulă âreloră. Astfelă orologiulă în locă 
de a bate, seu ohiar și după ce a bă
tută, esprimă în cuvinte numărulă dre- 
loră, ce avea să le bată, ori pe care 
le-a bătută. Pentru esemplu la mecjulă 
cjilei elă dice: „Două-spre-cjeoe 6re!u 
Se’nțelege, că se potă construi astfelă 
de orologe de ori ce limbă. La noi însă 
limba de construcțiune a oroldgeloră cu 
fonografă, va trebui negreșită să fiă 
limba ungurescă, căci la casă contrară 
ele nu voră pută intra în împărăția piu- 
tenațiloră.

Damele din Londra și paserile. Nu 
de multă s’a formată în Londra ună 
clubă de dame care șl-a precisată nobi- 
lulă scopă de a estermina penele de 
pasări de pe pălăriile dameloră. Statu
tele acestui clubă constau dintr’ună unică 
paragrafă, din următorulă: „Membrele se 
deobligă a nu purta nicl-odată în pă
lăria pene de pasări bune de mâncare, 
afară de penele de păună/ Că pentru 
ce au declarată răsboiu damele din Londra 
„pasăriloră bune de mâncare14 și pentru 
ce tocmai păunulă să fiă favorisată, a- 
cesta numai densele o soiu; destulă că 
acâstă curiosă ideiă a câștigată compla
cerea dameloră din Anglia într’atâta, 
încâtă clubulă din Londra, îndată la 
începută a dispusă de trei-decl și patru 
de filiale.

Profeții. Deoă ar fi să se dee cre- 
cjămentă predioeriloră diferițiloră astro
nomi moderni, n’am fi departe de 4iua 
în care se voră întâmpla cele mai în
semnate fapte. Intr’adevără, după aoeștl 
Nostradamus, celă mai mare oofliotă oe 
s’a putută vre-odată vede, se va pro
duce în 1897, 1898 și 1899 între Fran- 
cia, Anglia, Spania, Italia, Austria, Tur
cia, Grecia și Egipetă. In 1892, adeoă 
la anulă, Turcia se va schimbași diferi
tele state Baloanice voră forma o con- 
federațiune. Dela 1897 pănă la 1901, 
noulă stată va deveni o republioă de
mocratică. Iu sfîrsită la 11 Aprilie 1901 
Christosă în persână va sosi la Ierusa- 
limă. Atunci va fi sfîrșitulă coloră 2,345 de 
ani preziși de Daniilă, de momentulă în 
oare Artaxere a poruncită lui Nehemi 
să reoonstruâsoă Ierusalimulă.

Nouă carieră. „Spune-mi, veoină, oe 
să va face fiulă d-tale George ?“—Va Stu
dia melancolia; căci profesorulă său a- 
cum de curândă mi-a spusă, că George 
are mare aplicare spre melancolia!14
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„„Vittorio îșl recâștigă presența de 
spirită, după ce dispăru esoorta, ba chiar 
voia să înfrunte frica, ce-lă cuprinsese 
mai înainte.

„„Voiu cânta înaintea prisonieriloră 
din fortăreță44, dise elă, „și ei trebue să 
scie, că este Crăoiunulă/

„„Tremurândă urmă Pillone pe tatălă 
său prin porta întunecăsă a fortărețe!, 
unde soldatulă de pază întinse baioneta 
cătră dânșii, der ună temnițeră le dete 
permisiunea să cânte înaintea iconei 
Maicei Domnului, care se afla în apro
pierea întrărei.

„„Aici îșl luară căoiulele josă, îșl fă
cură cruce, apoi începură să cânte cu 
fluerulă. Tonurile răsunară melancolică 
în ourtea întunecată a închisorei, unde 
nu aveau alțl ascultători, decâtă zidurile 
oenușii și unde nu le pica niol ună bană, 
în oăoiulele loră.

„„Tocmai când voiau să plece, veni 
temnițerulă cu fiioa sa și-i ruga să mai 
cânte încă-odată. Ei cântară, și fata-i as
cultă cu dragă. Era o fată mică de optă 
ani, frumăsă și gingașă, ca și când n’ar 
fi eșită nicl-odată în aerulă liberă, și cu 
nisce ochi mari și negrii, decâtă cari 
Pillone nu mai văzuse alții.

„„Ea nu era ca cealalțl copii, pe cari 
îl văcjuse Pillone pe stradele din Nea- 
pole. Pielea ei era albă și curată, miș
cările ei erau ușore și plăcute, și ceea 
ce-i ridica mai multă frumseța în ochii 
copilului, era părulă ei celă lungă, care-i 
atârna pe spate în josă. Nu era negru, 
după cum se obicinuise elă sevedă;era 
galbină-auriu; er când ea începu să joce 
la sunetulă fluerului, ’i se păru oa și 
când ea ar pluti în aurora dimineței și ca 
și când ar fi încunj urată de o aureolă 
divina.

„„Pillone resuflâ adâncă, abia mai 
putea se sufle în flueră, atâtă era de 
agitată de întâmplările dimineței. Uimită 
privi la fata cea tânără, oare se învâr
tea în jurulă seu, în fine ’i se păru, că 
copilulă Christosă a dobândită o soră, 
care s’a pogorîtă din ceră, oa să-lă 
mângăe.

„„Ea stete în locă și-i puse în pă
lăria sa o monedă de argintă. Era cea 
dintâiu, pe care o căpătase, și tatălă seu 
’i cjise se o țină pentru sine. Tocmai în 
momentul, când elă voi, plin de buouriă, 
se ridice moneda, ună oopilă urîtă, ciu
pită de vărsată veni în fuga mare cătră 
elă, îlă îmbrânci, er ou piciorulă îi as- 

vîrli căciula, așa încâtă moneda cădu 
în canală.

„„Pillone se ridică galbenă oa căra. 
Era pentru întâiașdată, oă cineva ia fă
cută nedreptate și silnioiă. Copilulă nu 
băga în semă privirea sa amenințătore, 
ci se duse lângă mica copilă, o scutură 
de umeri, 4i°ându-i, că o va ocări tatălă 
ei, că a lăsată nisoe ticăloși în fortăreță.

„„Copila începu, se strige și voia să 
se smâncâscă; elă înse o scutură mai 
departe și o isbi de băiată, așa încâtă 
acestuia îl cădii fluerulă din mână. In 
momentulă aoesta ’i se păru lui Pillone, 
că l’ar fi străpunsă ună feră roșu prin 
inimă; dintr’o singură lovitură îlă culcă 
la pământă; aucji ună strigătă înăbușită 
și în momentulă acela zăcea rivalulă seă 
la pământă. Inse în căderea sa, se isbi 
cu oapulă de ună țărușă de feră dela 
icona Maicei Domnului. Sângele roșu 
ourse pe pavagiulă de petră — elă era 
rănită de mârte.

„„Cătră seră părăsi Pillone cu tatălă 
seu fortăreță tristă și întunecâsă.

„„Se făcură investigări în privința a- 
cestei afaceri, și se oonstatâ, că mdrtea 
a provenită dintr’o întâmplare, pe care 

nimenea nu o prevăzuse. Numai unulă 
era înse, care gesticula ca ună nebună— 
era tatălă oopilului; și pe cândă Pillone 
eșia afară din fortăreță, ’i se păru că 
vede încă ochii seânteitorl ai tatălui. Elă 
merse cam 4eoe pași înaintea tatălui 
seu — măohnită, nefericită și chinuită de 
mustrările consciinței.

„„De-odată au4i ceva sgomotă în 
dărătulă său, se simți apuoată de gâtă, 
înaintea ochiloră săi solipi ună cuțită și 
în momentulă acela ’i se sparse fluerulă, 
fără ca însă să-i facă lui vr’o stricăciune. 
Elă că4u cu ună strigătă la pământă, 
căci erășl vă4u sclipindă deasupra ca
pului său cuțitulă. Atunci veni tatălă 
seu. Pillone îlă vă4u luptându-se și apoi 
că4eodă la pământă ; au4i strigăte și în
jurături, apoi suspinuri și horcăell. In fine 
unulă se smânci și dispăru într’o stradă 
laterală. Pillone se repe4i într’acolo, se 
pleca asupra oadavrului, smulse mantaua 
de pe fața lui și vă4u — pe tatălă său....

„„Din momentulă acesta soiu Pillone 
ce va se 4i°& răsbunarea și se hotărî să 
o praotisese........ ..

(Va urma).
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3Lursulii pîeței Brașovia.
din 11 Septemvre st. n. 1691.

Bancnote românescl Cump. 9 28 Vend., 9.30
Argintă romănescă „ 9 22 9.27
Napoleon-d’orI - - „ 9.28 n 9.30
Lire turcescl - „ 10 46 n 10.51
Imperiali - - » „ 9.44 H 9 49
GaibinI - - - „ 5.40 H 5.45
Scris, fonc. „Albina" 6°/0 1C2 — 9

5°/n >1 » u 10 n 99.50 n 100.—
Ruble rusescl « „ 120.— n 121.-
Mărci germane 57.— n 57.50
Discontulă 6— 8% pe ană.

Cursulu Ia bursa din Viena.
din 10 Septemvre a. c. 1891

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

ostii ungare [2-a emisiune] —. -
Amort isarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) 112,—
Bonuri rurale ungare .... 90.—
Bonuri croato-slavone • ... 104.70
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescii - - - —.—
Imprumutulii cu premiulii ungurescii 140.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și 8e-

Banta de aurii 4°/0 -..................... 103 40
Banta de hârtiă 5°/0 ...» 100 60
Imprumutulă căiloră ferate ungare -

auri 115.75
dto argintii - - • 98.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ghedinului 130 25
Renta de argintii austriacă .... 90.80
Renta de hârtiă austriacă . - - - 90.55
Renta de aurii austriacă - • - - - 110 80
Losuri din 1860 - • 186.75
Acțiunile bănceiaustro-ungare » 1008.- 
Acțiunile băncei de credită ungar. 328.25 
Acțiunile băncei de credită austr . - 279.75 
Galbeni împărătesei- - - - 5.56
Napoleon-dJorI ..... 9.30
Mărci luO împ. germane • • 57.50
Londra 10 Livres sterlings ■ ■ - 11710

Avist d-lorH alonațl!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei sA 

binevoiască a scrie pe cuponuld mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitti (țiaruliî nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa* 
lămurită și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemă cunoscutd tuturord D-lorti abonați, că mai' 
avemti din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilord 
,Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potH 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans."

Brasso vârmegye igazolo vălasztmănyâtol.
Sz. 1-1891

ig. văl. i
Az 1886 evi XXI t. cz. 28 §-a crtelmeben a tdrvânyhatdsâg igazolo vâlasztmânya ăltal a m. kir- 

addhivatal kimutatâsa alapjân az 1892-ik evre osszeâllitott

Nevjegyzeke
Biasso leg'to’blo

Az egyszeres Az 1886 evi XXI t.
a vagy ketsze- cz. 26 §-a ertelme-
§ ZsTe'v Foglalkozăsa

LaK- resen szarni-, J 1 Jen eszkozolt let-
J-» o helye iun auu. szeres adGtieszami-CZ)

frt. kr. tâsi jogczime.

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

10. Fleischer Mihâly meszâros n 1313 59 JJ

11. Muller Gyula kereskedo jj 1177 — 71
12. Mayer Jozsef iigyved jj 1161 46 iigyved
13. Kamner Ede kereskedo jj 1031 50 ip. kamarai tag.
14 Dr. Bogdan Andor torvsz. jegyzo jj 1020 60 jogtudor
15. Alexi Teochar konyvnyomdâsz jj 1014 30 ip. kamarai tag.
16. Dr. Mureșianu Aurel lapszerkesztd n 998 24 jogtudor
17. Ridely Frigyes tokepeDzes n 974 68
18. Langer Tamas hâztulajdonos n 968 92 iigyved
19. Maager Jozsef kir. kozjegyzo jj 934 18

JJ

20. Korodi Mihâly iparos jj 931 10 ip. kamarai tag.
21. Ioannides Gyorgy hâztulajdonos jj 904 33
22. Diamandi Manole kereskedo jj 896 — ip. kamarai tag.
23. Schlandt Gottlieb gyâros JJ 835 36

JJ

24. Dr. Oirobân Nândor gyâros JJ 834 — orvostudor
25. Vasadi Jozsef gabona keresk. JJ 832 18 ip. kamarai tag.
26. Habermann Jânos sorfbzo JJ 818 58
27. Tartier Mârton magânzo JJ 787 57
28. Popp B. Gyorgy hâztulajdonos

JJ 779 42
JJ

29. Duck Gyorgy ny torvsz. elnok JJ 768 94 torvenyszeki eln.
30. Popovits Andras hâztulajdonos JJ 746 82
31. Drasler Sândor kâves n 716 24
32. Paul Vilmos gabona keresk. jj 705 08
33. Facricius Kâroly kereskedo jj 701 29
34. Dușoiu Jânos r jj 694 64 ip. kamarai tag.
35. Nemes Peter kir. kozjegyzo 71 681 20 iigyved

I 36. Prentner Jozsef gabona keresk. JI 671 75 ip. kamarai tag.
37. Hiemesch Henrik meszâros JJ 656 79-/2
38. Brennerberg Gyula torvenysz. bird JJ 650 26 torvenysz. bird
39. Stenner Ferencz szerkeszto JJ 643 30 szerkeszto
40. Steriu Constantin nagybirtokos JJ 639 34
41. Remenyik Istvân penztârnok 71 603 80
41. Honigberger Frigyes magânzo JJ 590 72
43. Stenner Pâl n 71 588 20
44. Pușcariu Jozsef hgyved 71 585 40 iigyved
45. Schmidts Vilmos n JJ 583 56

JJ

46. Pellionis Frigyes gabona keresk. 77 580 92 ip. kamarai tag.
47. Demian Simion iigyved 71 576 48 iigyved
48. Schmidt Albert magânzo JI 572 75
49. Henning Frigyes 77 570 86
50. Lâzâr Gero kereskedo 71 488 81 ip. kamarai tag.
51. Weisz Ede vendeglos 71 483 25
52. Zeidner Traugott meszâros 77 464 75
53. Papp Istvân kereskedo JJ 453 77

Az egyszeres AZ 1886 evi XXI t.
a•aS Lak-

vagy kelsze- cz. 26 §-a ertelme-
g nSTe^z- Foglalkozăsa resen szami- Hen eszkozdlt ket-
£ helye tott ado. szeres adotieszâmi-

frt. kr. tâsi jogczime.

54. Beerlgnâtz hâztulajdonos Brassh 430 83
55. Adler Leopold fenykepesz 7) 425 69
56. Teutsch Mihâly sziics 77 417 64
57. Ludwig Ferencz hâztulajdonos 77 409 _
58. Fabrioius Gusztâv kereskedo 77 350 64 V,
59. Seewaldt Rezso malomtulajdon. 77 335 87%
60. Safran6 Jânos hâztulajdonos 77 312 05 “
61. Safrand Emmanuel 77 312 05
62. Gyertyânfy Emil kereskedo 17 378 10
63. Adler Jakab pdozvaltd 370 50
64. Hornung Vilmos magânzd fl 365 22
65. Salmen Frigyes epitomester 77 364 94
66. Thru! Jânos strimflis 77 364 79 di

67. Kenyeres Kâroly szeszfinomito 7) 364 68 I D
68. Schutz W olfgang kereskedo 77 360 31 ■(A‘
69. Buntoiu Audrâs kereskedo 77 359 69 7,
70. Socek Ferencz czipesz JJ 338 14
71. Stamm Traugott kereskedo 77 337 78
72. Bomben Gyorgy hâztulajdonos jj 334 04
73. Nagy Istvân JJ 77 332 93
75. Miess Lajos kereskedo 77 324 —
75. Czekely Kâroly hâztulajdonos JJ 319 24
76. Antal Iânos vendeglos 77 312 55
77. Bundschuh Lajos foldbirtokos 77 311 57
78. Schwarz Andrâs hâztulajdonos J) 308 76
79. Binder Frigyes gabona keresk JJ 304 27
80. Ollinger Gyorgy kereskedo JJ 304 13
81. Ieremias Gyorgy vendeglos JJ 303 —
82. Teutsch M. Kâroly hâztulajdonos JJ 302 26
83. Schul lozsef kereskedo JJ 299 53

1. Peter Mihâly czipesz Brasso 296 75
2. Malcher Mor hâztulajdonos JJ 294 85
3. Eremias Demeter kereskedo 77 283 50
4. Werzâr Istvân J) 71 283 08
5. Mâtyâs Jozsef gabona keresk. JJ 282 55
6. Miller Gyorgy hâztulajdonos n 281 16
7. Ștefani Gyorgy foldbirtokos Foldvâr 273 40
8. Adler I. R. kereskedb Brasso 253 62‘/2
9. Adler I. R. fia JJ JJ 253 62%

10. Verzâr Lukâcs JJ JJ 244 40%
11. Neustădter Kâroly szeszgyâros JJ 212 31
12. Papp Lâszl6 kereskedo 226 887,
13. Lamberger Kâroly ids gabona keresk. n 202 50
14. Lamberger Kâroly ifj jj 202 50
15. Streitferdt Gyorgy foldbirtokos Foldvâr 197 40
16. Lâszlo Denes kereskedo Brasso 154 75
17. Lâszlo Gero. n n 154 75

azon megjegyzdssel liozzatik kdztudomâsra, miszerint ezen ndvjegyzdk mai naponkezdve jovo 
oktobor 116 5-ik napjâig a vârmegye fdjegyzonek irodâjâban ki lesz tdve, az igazolo vâlasztmăny pedig a 
ndvjegyzdk vegleges megâllapitâsa czeljâbol ul6s6t jovo oktober 5-en es esetleg azt koveto napon fogja tar- 
tani.—Ez ideig mind azok, a kik netalân ezen ndyjegyzdk ellen felszolamlani vagy az 1886 evi XXI t. cz. 
26 §-âban megirt kedvezmenyt igenybe venni ohajtjâk, a hivatalos orâk tartama alatt a vârmegye fojegyzd- 
jdnel megjegyzdseiket megtelietik illetve beadhatjâk.

Brasso, 1891 evi szeptember ho 3-ân.
Roll Gyula,

kir. tan. alispăn, elntik.

Mi is

660,2-2
Tompa Săndor,

fojegyzO.
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