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a se plăti înainte.

Brașov, Vineri, 12 (24) Ianuarie

De ce tote aceste?
Brașov, 11 Ianuarie st. v. 1896.

S’a întemplat ceea ce, nici după 
tbte câte le-am vecjut și audit în 
cei patru ani trecuțl, n’am fi crezut 
a. fi cu putință la noi Românii din 
Ardeal.

S’a iscat o c6rtă înverșunată 
între membrii comitetului din Sibiiu 
asiupra unor propuneri făcute, și pri
mite ori neprimite, intr’o consfătuire 
confidențială la 10 și 11 Ianuarie n. 
1896 și acesta ebrtă n’a fost adusă 
înaintea forului partidului nostru na
țional, a bărbaților lui de încredere, 
for singur și esclusiv competent de 
a-și da judecata într’un ast-fel de 
cas, ci a fost trasă în publicitate și 
încă nu numai aici la noi, ci și din
colo de Carpați.

Nu s’a încercat nici una din 
modalitățile, cari ar fi putut se re
solve într’un mod 6re-care leal dife
rendul ivit în sînul comitetului, ci 
par’că anume s’a folosit ocasiunea 
de-a accentua conflictul și de-a face 
cunoscut Românilor de pretutindeni, 
că este scisiune în comitet.

Pentru-ce și cu ce scop?
Este bre vr’o cestiune mare prin- 

cipiară în joc, este vorba de vr’un 
interes, de vieță al Românilor de 
dincoce, ori se tracteză chiar de 
descoperirea vr’unei tendințe trădă- 
tore în sinul nostru?

Nimic din tbte aceste nu se 
spune nici în așa cțisul protest al 
lui Lucaciu și soți, nici în răspun
sul, ce-1 dă „Tribuna41 de erl la im
putările ce i-se fac d-lui Rațiu, că 
ar fi abusat de puterea presidentială.

Dintr’o parte se enumera pro
punerile și se spune cum au fost 
puse la vot său „înlăturate44 de pre- 
sidiu, cum s’au constatat ori nu vo
turile pro și contra, din altă parte 
se arată câți au votat, ce-au decla
rat înainte și după votare, ce enun- 

ciațiuni a făcut presidentul și de ce 
n’a pus la vot cutare propunere.

Și despre ce s’a tratat în tbte 
aceste propuneri?

Despre disposițiunile luate de 
presidentul Dr. Rațiu, plenipotenția
rul comitetului, în conflictul său cu 
proprietarul nominal și cu foștii re
dactori ai „Tribunei14.

Unii au propus să se aprobe 
pașii făcuți de Dr. Rațiu, alții au 
cerut însă să se restabilescă starea 
de mai înainte, adecă să fiă readuși 
în redacția și la administrația foilor 
toți cei ce au provocat scandalurile 
din urmă.

Dr. Lucaciu a făcut propunerea 
în sensul din urmă și pentru că n’a 
putut reuși cu ea, a găsit cu cale 
a dresa acel protest, care s’a espe- 
diat tuturor cUarel°r române de din- 
ebee și de dincolo și în care spune 
lumei române, că densul, Lucaciu, 
cu soții săi a voit să „salveze44 situa- 
țiunea, dăr n’a putut din causa pro- 
cederei „violente și abusive44 a d-lni 
Rațiu.

Ciudată părere mai are d-nul 
Lucaciu despre „situația gravă44 a 
partidului nostru național, dăcă crede, 
ca ea se pbte „salva44 prin aceea, 
că se vor Introduce în redacția „Tri
bunei44 din nou acei doi-trei cjiariști 
de profesiune, fără de trecut și, fără de 
greutate în viața nbstră politică.

Noi însă nu putem admite, că 
Lucaciu ar crede într’adevăr, că prin 
restituirea foștilor redactori s’ar 
salva situația partidului.

De ce deră a stăruit așa de 
mult pentru acăstă restituire și de 
ce a făcut’o chiar cu prețul de a fi 
produs o scisiune în comitet?

De sigur, că nu de dragul ace
lor două trei persbne, indiferente 
față cu marea causă și cu intere
sele ei.

Ce l’a îndemnat dără pe părin
tele Lucaciu de a procede astfel, pu- 

nend în risc chiar buna înțelegere 
din sînul comitetului? Ce scopuri 
urmăresce el, ce vrea și cui vrea 
se servăscă ?

Este el mulțumit de spectaco
lul rușinos și deprimător, ce’l ofere 
disousiunea asupra „protestului44 său 
în pressa română? Este el satisfăcut 
de bucuria dușmanilor neamului, că 
acuma e desbinare între „martiri44?

Și tbte aceste pentru ce?

CRONICA POLITICA.
11 (23) Ianuarie.

Majestatea Sa împăratul luând parte 
la balul amploiaților, a răspuns la bine- 
ventarea, oe i-s’a făout, (jioend, că se bu- 
oură, că a putut să dea amploiaților un 
semn de bună-voință prin presentarea Sa 
la acest bal. „Sunt convins44, tjise monar
chal, „că amploiații se vor face vrednici 
de bună-voința Mea, wm numai prin fidelitate 
și zel-în oficiu, ci și prin ținuta lor politică'1. 
Enuneiațiunea acâsta, care se oonsideră ca 
un avis privitor la alegerile viitbre comu
nale, a produs sensațiă mare.

*
Cât de adânc s’a înrădăcinat ura în

tre Șerbi și Croați se pbte vedea din cor- 
respondința, pe care o primesce d’ar°l 
7tAlkotmanyu- deia un „politician șerb de 
frunte44, cum numitul diar. In acea 
corespondență pretinsul „politician44 șerb 
dice intre altele următorele: Din inoidentul 
visitei monaronlui în Agram s’a dovedit, 
că Croații sunt cuprinși și nebuniți de 
idea înființărei unei mart Croație. Ilusia 
acăsta politică face pe Croați s& urgisescă 
tot ce e mnghiar și șerb. Este afară de ori
ce îndoială, că elementul sârbesc este în 
Croația-SlavoDiă cel mai puternic și mai cre
dincios sprijinitor și apărător al ideii de stat 
maghiar; și de aceea în adevăr nu se pbte 
preoisa, că bre este mai mare ura Croa
ților față cu Sârbii său față ou Maghiarii.

*
O soire sensațională se depeșâză din 

Berlin foilor din Budapesta. Este adeoă lă
țită faima prin Londra, că regele Belgiei 

a publicat în nTimesu un artiool al său 
propriu, oare artiool ar fi forte ofensător 
pentru, Germania. ț)iarele germane pro- 
vboă guvernul belgian să lămurbsoă acâstă 
cestiune.

*
O mare sensațiă a produs în Germa

nia arestarea șefului arsenalnlui din Sieg
burg, Maiorul Nărnberger, oare era privit 
oa sufletul arsenalului și al pulberăriei din 
Siegburg. El s’a întors numai (jilele trecute 
din conoediu, și imediat sergenții l’au tran
sportat la Wurzburg.- Nurnberger a făcut 
mai multe desenurl despre tunurile ger
mane și despre modul oum ele se dirigbză. 
Aceste desenurl el le-a vendut Franciei. 
Printre scrisorile oonfisoate s’au găsit multe 
de-o extremă gravitate, oare compromit pe 
mai mulțl ofioerl.

*
Din New-York se anunță, că pregă

tirile Angliei produc în tbte părțile mare 
iritațiă. Ast-fel guvernul din Brasilia pre
tinde în mod forte hotărit, ca Englesii 
imediat să părăsâsoă mica insulă Trinidad 
din ooeanul atlantic, pe care insulă aceștia 
o ocupaseră înainte ou câțl-va ani, spre a 
deposit» oablurl pe ea. Brasilianii afirmă, 
oă insula e proprietatea lor, și nu voeso să 
primbscă arbitriul propus de prim-ministrul 
angles Salisbury.

*
Corespondentul clarului „Kolnische 

Ztg.u anunță din Erzerum, că acolo dom- 
nesce o disposițiă forte iritată și nesigură. 
Este de temut, <fic0 corespondentul, oă la 
cel mai mic prilej se vor înoepe din nou 
masacrele.

Declarația alegătorilor români din 
cercul Mercurei.

Seim, că alegerea de membri 
în representanța municipală din cer
cul Mercurei a fost cassată și că a 
fost fixată noua alegere pe c|iua de 
8 (20) Ianuarie c. După cele petre
cute în acest cerc, alegetorii români 
s’au decis a-se absținb dela alegerea 
acbsta înoită.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Namman Abbas.
De C. Tanera.

1.

De-alungul Maidanului, partea sudică 
a orașului Damaso, se vedea o mare mul
țime de bmenl mergând spre halele mari 
ale bazarului. Aci în umbra coperișelor de 
lemn ale grandiosului bazar mulțimea se 
îndesuia înebee și ’noolo neliniștită, dbr cu 
tbte aoestea în tăcere. Erau întuneoate fe
țele celor mai mulțl Musulmani, învălițl în 
mantalele lor naționale, si când trecea ici 
său colo, țcu frioă, câte un Creștin maronit 
seu armân prin bazar, spre partea de oraș? 
locuită de Creștini, îl urmăreau priviri în
furiate. Creștinii sciau de ferberea fatală, 
ce le prevestea lor, giaurilor urgisiți, tim
puri grele. Auriseră, oă Drușii sălbatiol 
din Antilibanon au atacat localitățile Der- 
el-kamar, Hasbeja și Rasoheja, și oă au 
omorît pe mulțl Creștini din ele, 6r pe toți 
ceilalți i-au alungat în tbte părțile. Numai 
înainte ou puține dile sosi soirea, că și 

orășelul Zahle din Libanon a fost atacat, 
jăfuit și ars, după-oe locuitorii îngroziți 
numai ou mare năcaz îșl putură mântui 
viețile prin fugă.

Dbr tbte aceste se întâmplaseră prin 
munți, departe de autoritățile turcescl. Aci 
în Damaso în garnisona unui întreg corp 
de armată, sub ochii lui Vali, guvernorul 
general, aci dor nu se putea întâmpla așa 
ceva, că orl-oe conturbare a ordinei ușor 
s’ar fi putut suprima prin câte-va batai- 
lone!

Astfel credea fiă-care creștin amenin
țat, și nici nu se gândea la fugă. Se în
țelege, oă trebuia să se încunjure cu pre- 
oauțiune orl-ce ooasiune de ceartă, și din 
causa aobsta nici astăzi, în 9 Iulie 1860, 
nu puteai vedb aprope nici un Creștin pe 
stradele Damascului.

-i ;

Dbr nu le folosi nimic. Ura Musul
manilor, nutrită în conținu din partea unor 
fanatici sălbatici, se potențase mereu. Aoum 
șl-a ajuns punctul de oulminațiune. Cel 
mai mic prilej era de-ajuns, oa starea în
cordată îngrozitbre să se desoaroe asupra 
germanilor Creștini.

Se și întâmplă.
Cătră 11 bre a. m. se apropia o masă 

atât de sălbatioă și fanatioă de DrușI din 
satul Es-Salihije oătră partea orașului nu
mită el-Amara, oum pănă atunol nu s’a mai 
văcjut nicl-odată în Damaso. Erau Drușii, 
oarl au luat parte la perseouțiunile Creș
tinilor din Libanon și Antilibanon. Niol o 
polițiă, nici o oompaniă de militari nu-i 
împiedeoă în marșul lor. Guvernorul gene
ral al provinciei, Achmed Pașa, presimțise 
prea bine intențiunea Drușilor, dbr și el 
simțea și gândea ca și aceștia. Cea mai 
mate dorință a lui era: „Morte tuturor 
oânilor de Creștini!“

Astfel Drușii din Es-Salihije năvăleau 
ca și nesoe tigrii setoșl. Aspectul și vor
bele lor sumuțară și fanatismul Drușilor ve- 
nițl din văile Hauranulai, precum și al lo
cuitorilor musulmani din Damaso.

Chiar oând ajunse ceata turbată și 
armată pănă în dinți, la bazar, printre 
mulțime se îndesuia Paulus Sorano, unul 
dintre cei mai avuțl și mai distinși Creș
tini din Damasc pentru de-a ajunge la pa
latul lui Vali. El voia să se rbge, ca gu
vernorul să dea ordin pentru de a-se în

chide astăcjl partea de oraș locuită de Creș
tini printr’o compania din miliția regulată, 
ca așa să se evite ori și ce întâlnire între 
credincioșii diferitelor oonfesiunl, pănă 
când se va domoli întru cât-va iritațiunea 
Musulmanilor.

Aoolo unde se împreuna o stradă 
strimtă laterală ou strada prinoipală, ce tre
cea prin bazar,. Sorano se întâlni ou oeta 
Curbilor din Es-Salihije, și a Mohamedani- 
lor, cari s’au alăturat la aoeia, și cari 
aoum toți împreună luaseră direoțiunea 
spre locuințele Creștinilor. Paulus Sorano 
se dădu la o parte, crecjând, oă va putea 
lăsa să trbcă pe dinaintea sa ceata sălba
tioă. Der uni dintre conducătorii Drușilor 
veni drept spre el și îi strigă în ton ame
nințător :

— „Vrei să-mi. stai din cale, tu câne 
spurcat de Creștin?"

— „Eu nu ți-amstatîn oale. Tu te-ai 
pus înaintea mea. Mergi în cățrău voesol 
și-mi lasă drumul liber. Trebue să merg la 
Vali44.

— „Ce, tu voesol să-mi presorii mie, 
lui Selim Bairakdar, oă ce am a face ? Aci 
iațl plate, tu porc de Creștin.44
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Asupra motivelor atitudinei ale
gătorilor români din acest cerc pri
mim următdrele amenunte:

Subsemnații alegători români din cer
cul Mercurei (comitatul Sibiiului:) în fața 
alegerei de membri munioipall în congre
gația oomitatului, orânduită pe 8/20 Ian. 
1896 sunt siliți spre legitimarea lor față 
de publicul mare și spre clarificarea stării 
lucrului a da următârea

Declaraținne:
In considerare, că alegerea de mem

bri municipali săvîrșită în 4 Septemvre 1895 
8’a nimicit de comisiunea judiciară a mu
nicipiului, fără motive suficiente, numai și 
numai din oausă, că la alegere a’răușit lista 
alegătorilor români;

In considerare, că conducătorii alegă
torilor sași din acest cerc, nici la alegerile 
munioipall, nici la cele comunali nu au 
afiat de bine și de lipsă a întreba și pe 
alegătorii români, ca în trecutul mai înde
părtat, despre dorințele lor, ci din contră, 
încercările Românilor de înțelegere și apro
piere în atâtea rânduri le-au respins ou tâtă 
hotărirea și au considerat aoâstă înoeroare 
de apropiere ca un sămn de-a da signalul 
de alarm pentru mobilisarea forței întregi 
disponibile și de multe-orl create în mod 
meșteșugit, pentru a asigura reușita listei 
lor esclusiviste, compusă ou totala ignorare 
a „fraților lor români“(?!);

In considerare, că conduoățorii sași ai 
oomitatului, pentru alegerea din 4 Nov. 
an. tr., oare a fost un protest pentru to
tala ignorare de pănă aoi a . poporațiunei 
românesol, oare face 3/4 a loouitorilor și 
are 2/3 părți a averii în mână și plătesce în 
acâstă măsură darea de sânge și de bani 
statului, —: s’au răsbunat față de Românii 
din aoest comitat, și în special din acest 
cerc, într’un mod lipsit de ori și oe tact 
politic, oare nu le face nici o cinste și stă 
în cea mai eclatantă contra-fiicere cu prin
cipiile ce le purtau pe buză, dâr preoum au 
devenit faptele lor nu au prins rădăcini în 
inimile lor',

In considerare, că în înprej urările 
actuali o înțelegere a alegătorilor sași din 
oero, referitâre la eseroitarea drepturilor 
politice în comitat, pe basa egalei îndrep
tățiri e esohisă cu desăvîrșire: locuitorii 
români din acest oero vor purcede pe vii
tor răzîmățl numai pe propriile lor puteri, 
și vor lupta pentru egala lor îndreptățire 
ou arme legali contra acelora, cari voesc 
a-le denega său a-i scurta în acest drept, 
— pănă în acel moment, când „frații noș
tri sași" povățuițl de duhuri mai blânde, 
decât aotualii lor conducători, și mai puțin 
cuprinși de frigurile șovinismului strioăoios 
organismului social, în interesul conservării 
lor proprii vor întinde mâna la o înțelegere 
adevărat țrățdscă.

Er cât privesoe alegerea din 8/20 Ian. 
a. o. alegătorii români se vor abține de la

Cu ouvintele aoestea Drusul ridică nn 
pistol vechili prețios într’aurit, și cu mâ
nerul acestuia tocă din tote puterile capul 
Creștinului nearmat. Sânge și oreeri îm- 
proșoară în tote părțile, puternicul bărbat 
oăfiu jos mort, și îndată după aoeea cada
vrul creștinului Paulus Sorano se prefăou 
într’o masă diformă sub pioiorele Drușilor 
oarl năvăleau înainte.

La vederea celei d’intâiu victime 
mulțimea fanatisată ca printr’un fulger de
veni și mai turbată; toți strigau, urlau și 
năvăleau asupra părții de oraș loouită de 
Creștini. Și acum se începură întâmplările 
grâznice dela 9 Iulie 1860, masacrările în- 
fiorătore ale Creștinilor din Damasc. Aohmed 
Pașa însă, guvernorul Damasoului, încredin
țat de Portă ou susținerea ordinei, rămase 
în palatul seu, primea ou plăcere InsciințărI 
despre oelea ce se întâmplau, și nici unui 
ofioer, niol unui soldat al puternicei garm- 
sone nu-i permise să iasă afară din că- 
sarme.

(Va urma). 

vot, de 6re-oe ei consideră nimicirea ale
gerei anteriore din 4 Novembre an. tr. de 
un act de vclniciă.

Mercur.ea, 6 (18) Ianuarie 1896.
Alegetorii români din cercul Mercurei: 

(Subscriși 120 alegători români din oero).

SOIRILE QILEI,
— 11 (23) Ianuarie.

Subvenția preoților reformați. Guver
nul a votat o subvențiune de 100,000 fi. 
pentru preoții mai săraol reformați. Minis
trul de culte și instrucțiune voesoe să îm
partă preoților subvențiunea aoâsta așa, ca 
diferitele districte bisericesol să recomande 
pe cei mai lipsiți, âr guvernul să la dea 
ajutorul în mod nemijlocit. Presidiul con- 
ventului reformat al districtului de lângă 
Dunăre, cărui district încă ’i se vin. din 
suma de mai sus 22,000 fi., găsesce aoâstă 
iutențiune a guvernului vătemătore și umili- 
tore pentru respectivii preoți, și din asta causă 
ceru, oa guvernul să-i lase conventului 
dreptul de-a împărți oele 22,000, fi. — Decă 
și pentru preoții maghiari e „vătămător și 
umilitor" de-a primi subvențiunl din mâna 
ministrului, apoi ce să mai fiioă preoții ro
mâni, pentru cari asemeni subvențiunl sunt 
curat de-ale lui Iuda?

—o —
Mărturisire pe patul de morte. Pri

marul comunei Jabuka, comit. Timișului, 
cu numele George Ranislav, făcu o mărtu
risire îngrozitâre, aflându-se pe patul de 
mârte. După-oe chiămâ la patul său rude
niile, antistia comunală și pe preoții locali, 
mărturisi, că el împreună cu un prietin al 
său, care murise înainte cu două fiile, au 
omorît înainte cu 15 ani pe cel mai bogat 
locuitor ,din Jabuka. Tribunalul arestase 
atunci pe doi indivifil nevinovațl și îi osân
dise la 4 ani temniță. Câte-va ore după-ce 
făcu soestă mărturisire, Ranislav muri. Se 
dice, că cei doi indivifil, oarl au fost osân
diți fiind nevinovațl, se află încă în viâță. 
Despre cașul acesta s’a făcut numai decât 
arătare tribunalului din Biserioa-Albă.

— o —
Căsătoria civilă desprețuită de Jidani, 

din Capolnoc-Mănăștur se sorie, oă aoolo 
s’a căsătorit filele acestea un Jidan cu o 
Jidancă, despre c-are lucru conducătorul de 
matricule s’a pr.făcut că n’are nici o cunos- 
cință. Noptea pe la orele 11 se adunară Jidanii 
într’o oasă depărtată de comună, unde cel mai 
bătrân între ei a fiis câteva rugăciuni și 
prin asta, după soootâla jidovâscă, oununia 
a fost încheiată. Conducătorul de matrioule, 
care dă altmintrelea și el este Jidan, s’a 
făcut că nu vede și nu aude nimic. Din 
tote se. vede, că și între Jidani se află unii, 
oarl nu sunt încântați de instiiuțiunea că
sătoriei civile.

Un uou soiti de dare. Orașul Buda
pesta va lua de aoi înainte o dare oomu- 
nală de 4% pentru biletele de întrare la 
bal, teatru, oirous și altfel de bilete de în
trare. Venitele storse pe acâstă cale se 
crede că vor da suma de 35,000 fl.

—o—
Succesul iiivențiunei lui Routgen. 

In primele fiile, oând fiiarele începură a 
vorbi despre desooperirea sensațională a 
profesorului Routgen, despre care făcurăm 
și noi amintire, mulțl se îndoiră, oă soiința 
medioală va trage âre-când folos din aoâstă 
descoperire. In 21 o. s’a făcut insă probă 
și la clinica din Viena cu radele lui Ront- 
gen, și proba aoâsta e în stare să alunge 
tote nedumeririle. Din Viena adecă se 
anunță, că prof. Mosetig a făcut cercetări 
ou racjele lui Rdntgen la doi indivifil, din
tre cari unul era împușcat la mâna stângă, 
âr celalalt avea o rană la pioiorul stâng. 
Lui Mosetig îi sucoese a fotografa fârte 
bine și ourat ranele, preoum și looul unde 
se afla glonțul.

— o —
Adunăturii de sdrențe și de ose din 

Budapesta vor forma în ourâad obiect de 
disouțiune în camera deputaților. Fiind-că 
ministrul de interne printr’o ordinațiune a 
sa a oprit âmblarea din casă în oasă pen

tru a aduna sdrențe și ose, ei s’au adresat 
oătră tâte partidele oposiționale, rugându-le 
să-i ia în apărare, căci „ordinațiunea mi
nisterială a dus la sapă de lemu mai multe 
sute de âmenl săraci, și pe unul îl faoe 
putred de bogat pe spinarea celorlalți". Con
ducătorii partidelor, între oarl și Apponyi, 
li-au promis, că-i vor sprijini, și oă vor 
aduce oestiunea și în dietă.

—o—
Seria conferențelor Ia Ateneul din 

Bucurescî. Sâmbătă sâra s’au întrunit mem
brii Ateneului și au hotărît seria conferen
țelor din anul acesta. S’a hotărît, între al
tele, un ciolu istoric de șâse oonferențe, 
cari, fiice „Timpul", vor ave între ele un 
fir conducător tras din idea națională. Așa, 
de pildă, d. V. A. Urechiă va ține o con- 
ferență cu titlul 896. Aoâstă dată se re
feră la mileniul, pe care Ungurii vor să-l 
serbeze in primăvara anului 1896. D. Io- 
nesou Gion va țină de asemeDl o confe- 
rență fârte interesantă asupva frescei, care 
este de eseoutat în sala de spectacol a 
Ateneului. Cu acâstă ooasiune conferenția
rul va relata diferitele epooe ale istoriei 
nâstre naționale, ce vor trebui să fîă re
produse și întrupate în aoâstă frescă, piua, 
când se va începe seria conferențelor, nu 
s’a hotărît încă.1 — o—

Ministrul de resbel român, cum 
anunță fiiarele bucurescene, luorâză la un 
proiect de lege, prin oare să se înființeze 
un tribunal superior militar. Membrii 
acestui tribunal vor fi inamovibili, âr pre
ședintele tribunalului se fiioe, oă va fi un 
fost colonel, doctor în drept, și un om din 
tâte punctele de vedere superior.

—o —
Scandale în Ungyar. ț)iarul „Magvar- 

orszâg' publică din Ungvar următorele: 
Pe terenul de patinat al orașului, un gim- 
nasist oăfiând se ținu ou mâna de o damă, 
oare patină cu un locotenent dela armata 
comună, și făcu să cadă și ea. Locotenen
tul ridică mai întâi pe damă, apoi ridică 
de jos pe gimnasist și îi dădu câte-va 
pălml. Din causa acâsta studenții gimna- 
siștf demonstrară în 19 o. pe ghiață contra 
locotenentului present, strigând: „Abzug 
Nâmțuie! Jos cu Nemții!" Atunol locote
nentul porunci soldațdor, cari steteau oa 
privitori la marginea locului de patinat, 
să bată pe studențl. Soldații împliniră po- 
runoa superiorului, și mai ales pe doi din
tre studențl îi scărmănară prea tare. Ma
ghiarii s’au supărat grozav pentru acâsta, 
și făcând arătere, se fiice, că comandantul 
regimentului a promis, oă va face cer- 
oetare.

— o —
Invitații la încoronarea Țarului. Pen

tru înooronarea Țarului și a Țarinei, care 
se va celebra în Maiu a. c. cu deosebită 
pompă la Moscva, au fost Invitați și prin
țul și prințesa României. Asemenea s’au 
trimis învitațiuni tuturor Curților europene, 
așa că vor asista la serbare: prințul și 
prințesa Enric de Prusia, ducele și duoesa 
d’Aosta, Archiducele Carol Ludovic ou ar- 
chiduoesa Maria Terezia, ducele și duoesa 
de Sparta, duoele și ducese de Coburg, 
marele duce și marea duoesa de Hessa, 
prințul ?i prințesa Albrecht de Prusia, du
cele și ducesa de Cumberland, prințul și 
prințesa Ludovic de Battenberg, etc.

„Sângele ritual". Sub aoest titlu „Tim
pul" raportâză despre următorul oas fârte 
ciudat: Câteva fiiare din BuourescI au pu- 
blioat o informațiă, în care șe fiice, că o 
servitdre a profesorului Lazar Șăineauu a 
făcut reolamațiă la parchet, că stăpânu-său 
i-ar fi luat sânge. Acusarea aoâsta că nu
mitul profesor a înoercat să ia sânge ser- 
vitârei sale pentru trebuințele rituale — 
ceea ce se crede și astăfil în popor că fac 
Evreii — raportorul „Timpului" o reauce 
la o odiosă înscenare, soriind următorele: 
„D-l Lazăr Șăineanu, cunoscutul profesor 
din Buouresol, avea, între altele, și pe o 
servitore Maria (Jooi, de loc din Ungaria 
in verstă de 40 de ani. In ajunul denunță- 
rei calomniose, servitorea acâsta a fost 
obraznică, din care causă d. Șăineanu i-a 

dat câte-va palme și a concediat’o. Atunci 
ea s’a dus la un fost al ei stăpân tot pro
fesor. Chiar în fiiua aoeea ea dă o petiție 
d-lui prefect, în oare se plânge oă d-l Șăi- 
heanu s’a încercat să-i ia sânge. Prefectul 
trimite petiția parchetului. Parchetul ohiamă 
pe servitore și o întrâbă cu oe a voit d-l 
Șăineanu să-i ia sânge. -— „Cu o mașină®, 
răspunde servitorea. D-l dr. legist MinovicI 
esaminând pe Maria Coci constată, nisoe 
ușore ecscoriațiuni, dâr nici o urmă de luare 
de sânge. Imediat se nasce bănuiala, că 
aoâstă însoenare nu este decât o înoeroare 
de șantaj. — Cine ți-a făcut petiția? în
treba d-l prim-proouror LilovicI pe servi- 
torea reclamată. — Un nepot al meu, răs
punde densa. — Și cine te-a îndemnat să 
dai acea petiție? Tot nepotul tău? — Nu, 
fostul meu stăpân, d-l profesor X. — Câte
va fiiare din capitală au primit nisce scri
sori în oare spun, că d. Șăineanu a voit 
să-ți ea sânge. Cine a făcut aoele scrisori? 
— Cred oă e tot nepotul meu, răspunde 
densa. — Din cetirea acelor scrisori sei 
vede că ele sunt venite dela un om mai 
cult, având un stil ore-care literar. Aci 
stă până acum întrâgă aoâstă caraghioșii 
afaoere.

—o —
Nenorocire într’un tedtrn. In 20 o. a 

ars teatrul rusesc din orașul Jekatennosla.v. 
Focul s’a iscat în garderoba teatrului. Pu
blicul aflător lângă ușile teatrului a soăpat 
cu viâță, 21 de indivifil însă, între oarl cei 
mai mulțl copii, au intrat în garderoba 
unâi actrice, voind să scape oum-va pe fe- 
râstra garderobei. Dâr de aci nu se mai 
putură mișca și muriră mârte îngrozitâre.

— o—
Călindarul Plugarului pe an. 1896, 

redactat de d-l 1. Georgescu, se pâte căpăta 
dela Tipografia nA. Mureșianu* din Brașov 
cu prețul de 25 cr., (trimis ou posta 30 cr.) 
Dela 10 esemplare comandate de-odată, 
unul se dă rabat. E unul dintre cele mai 
bogate și mai eftine călindare romârnesol, 
conținând material bogat atât economic, 
oât și literar, fârte variat șk ins
tructiv și de petrecere. E întocmit 2inume 
pentru trebuințele plugarilor, oarl în acest 
călindar găsesc o călăuză credincioșii pen
tru tote trebuințele lor.

Dela comună.
Ședința din 22 Ianuarie 1896. Primarul 

substitut salută pe membrii comunali de 
anul nou și-i rogă a cerceta ședințele re
gulat și a se ocupa ou zel de afacerile 00- 
mune. Mai departe aduce la ounoscința oe- 

. lor presențl încetarea din viâță în decur
sul anului 1895 a membrilor Duck și Pe- 
lionis. Adunarea îșl esprimă părerea de 
rău prin ridicare.

Advocatul Pușcariu întrâbă presidiul, 
cum vine de se pune pe locul liber de 
sub strajă în apropierea oimiterului evan
gelic o grămadă mare de petriș? Este lo
cul aoela arendat oui-va spre scopul acela? 
Primarul răspunde că nu soie nimic, dâră 
se va informa.

Se trece la ordinea fiilei:
1) In urma unui resoript ministerial 

se decide a se pune venfiarea „Vilei Rom 
bauer" după 30 de fiile încă-odată la or
dinea fiilei și a se păfii tâte formalitățile 
presorise de lege.

2) Comisia looală a esposițiunei cere 
2—3 tablouri din arohiva orașului, precum 
și mantaua turcâscă de piele, împreună ou 
2 săbii, ca să le trimâtă la Budapesta la 
esposiția milenară. Magistratul și comi
tetul permanent eprijmeso cererea. Barit 
e în contra, și face propunerea, ca astfel 
de lucruri istorice și de o valâre mare să 
nu se dea, pentru-eă se pot pierde și-’șl 
motivâză propunerea ou o analogă pur- 
oedere a orașului Sibiiu. La votare se pri- 
mesoe propunerea Magistratului, oa lucru
rile să se predea preotului Obert pe lângă 
un revers la mâna arohivarului.

3) Tot pentru esposiție cere și Ministrul 
de comeroiu unele documente din timpul 
1750—1850 despre măsuri de lungime și 
greutate și despre alte lucruri de interes 
oomeroial. Se primesoe estradarea.

4) Cererea tatălui de vecini I. Stin- 
ghe pentru întroduoorea gazului de luminat 
din Prund pănă sus pe Tocile la podul 
Crețului, nu se primesce, ci se decide a-se 
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introduce numai în strada căpitanului pe 
o lungime de 200 m. în 1896 și alții 200 
m. în 1897 ou o cheltuială de 840 fi. 
pe an.

5) Se votâză biserioii evangelice să- 
sescl din Blumăna un ajutor de 1000 fi. 
plătibili in 2 rate anuale pentru zidirea 
unei școle.

6) Propunerea oăpitanatului orășenesc 
pentru cassarea târgurilor de țâră în Bra
șov nu se primesce.

7) Asemenea nu se primesce statu
tul despre berării și despre câroiumele or
dinare ca apt pentru desbaterea specială.

Nou abonament
la

flâZETâ TBAISILVÂHIH
Cu 1 Ianuarie 1896 st. v. 

s’a. deeehls nou abonament la 
care Invităm pe toți amieil șl spri
jinitorii foiel mostre.

Prețul abonamentuluii 
Pentru

■azi aa
șese luni 
trei luni

Austre-Ungaria:
pe 
pe 
pe

fi. 
£L. 
fL

pe 
pe 
pe

12 
e
3

Pentru România și străinătate:
un azi   40 franci
șese lwrî........................ 20 ,,
trei liană ......................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei™.

0 ciudată scrisore.
0 ciudată scrisâre primim dela mai 

mulțl tineri români academici din Oradea- 
mare, ciudată pentru tema, despre oare 
traotâză.

E vorba adecă într’ânsa de uneltiri 
«eorete în contra conoertului și a petrecerii 
ce voesce să araugeze tinerimea română 
din Oradea-mare, pe cuvântul, că tinerii 
arangiatorl ar ave tendințe confesionale.

Aucpt1) îQ 06 mod soandalos se în- 
oâroă a-se turbura buna armoniă între 
Români chiar, și pe terenul social!

Par’ că cu cât se înăspresc mai mult 
■împrejurările, ou atâta mai mult îșl pierd 
mințile unii omeni, cari par’ oă n’au alt 
luoru, decât de-a țese întrigl și zizanii în
tre frați.

Numai atâta ni-a mai trebuit, după 
tâte celelalte năcazuri, oa scum să vină 
tinerii și să se certe între ei despre aceea, 
oare este greco-oatolic și oare greoo- 
oriental.

Dâr să lăsăm să vorbescă însa-șl de- 
olararea cea atât de curiosă în felul ei, 
pentru care, se ’nțelege. lăsăm răspunderea 
oelor ce au subscris’o. fită-o:

Oradea-mare, 22 Ian. n. 1896.
On. D-le Redactor! In interesul ti- 

nerimei române etudiâse dela academia 
juridică diu loc, preoum și din a bunei în
țelegeri și conoordiei, ce domnesoe în sinul 
on. public român din Bihor, Vă rugăm res
pectuos să bine-voițl s da loo în oolănele 
prețuitului D-vâstre diar, ce-lredigiațl, ur- 
mătorelor șire cât de curând:

Pusu-ne-am într’o acțiune sgomotâsă 
de vre-o 6 săptămâni înoooe să araDgiăm 
un concert de colorit româneso, fiind pă
trunși de oca mai mare buouriă și plăcere, 
oă putem da on. public român un isvor 
de delectare, o ooasiune bună și alâsă de-a 
•conveni din deosebite părți, și acum în 
prâjma ooncertului pentru tote aoestea ce 
să aucjl?

Unul-doi indivnji conduși de egoism 
mârșav de-o rea voință ne mai pomenită, 
prin epistole seorete seduc, respective se 
ni8ue8c a seduce pe ounosouții lor, oa să 
au ne sprijinâsoă în acțiunea nostră nobilă. 
Și pentru ce? Pentru-că aoestă petrecere 
ar fi confesională! Ce minciună grosolană, 
ce obraz impertinent!! Sâu 6re nu e des
tulă dovadă capul invitării, unde figurâză 
espresiunea „Tinerimea română*, fără deo
sebire de confesiune, ca on. public român 
sedus, să fiă bine orientat, să vadă, oă in- 

tențiunea respectivilor domni este rea, âr 
ținuta lor dâmnă de tot disprețul.

Dâr dâoă on. publio român sedus nu 
ar da orecjământ acestui nume colectiv 
(Tinerimea română), binevoâsoă a petrece 
ou atențiune atât numele diletanților, cât 
și autorii pieselor, ce se vor preda, și 
credem, oă va fi pe deplin convins despre 
neadevărurile oolportate din partea olioei 
seorete. Tot-odată declarăm solemn, că nici 
când nu am făcut și nu facem deosebire 
după confesiuni, ceea oe ar fi fârte regre
tabil, oând e vorba de oeva româneso, âr 
respeotivii, cari prin mijlocele murdare mai 
sus numite voiesc să seduoă o parte a pu- 
blioului român inteligent, cari voieso să 
facă vrajbă în aînul lui, — pereant!

Rugăm deci on. publio român, cj>eem 
încă-odată, fără deosebire de confesiune, 
— oa să se convingă pe deplin, să bine- 
voâsoă a ne onora cu presenta-i, aștep- 
tându-1 ou brațele deschise.

Gu deosebită stimă am rămas
Pentru tinerimea română arangiatâre : 

loan Ciorda, iurist gr. oat.; Georgiu Crețiu 
iurist gr. oat.; Silviu Popa iurist gr. oat.; 
Remus Cchicin, iurist gr. or.; loan Rațiu; 

Aureliu Cnșian.

ProducțiunT și petreceri.
Reuniunea femeilor române din Sibiiu 

învită la balul, oe va avâ loc în 8 Februa
rie n. 1896 în sala dela „Casa Societății* 
(Gesellsobaftshaus). începutul la 8 bre săra.

Venitul curat este destinat în favorul 
reuniunei. Bilete de intrare: 1 fi. 50 or. 
de personă. — Loge pentru 4 persone 8 
fi. Bilete de intrare se pot primi pe lângă 
presentarea învitărei în cjiua balului, dela 
10—12 ore a. m. și dela 3—5 ore p. m. 
la hotelul „împăratul român* (Romischer 
Kaiser), camera Nr. 3, âr sâra la cassă cu 
2 fi. de persână.

*
Concert, împreunat cu Teatru va aran- 

gia corul vocal gr. oat. din Oravița ro
mână, Duminecă în 25 Ianuarie n. c. sub 
conduoerea d-lui loan Bogdan învățător. 
Programa: I. Concertul: 1) „Oltul geme*, 
de Wiest, cor bărbătesc; 2) „Imnul miri
lor*, de G. I. Mugur, cor mixt; 3) „Gra- 
nele“, de Secuens, cor bărbătesc; 4) „Mur- 
gulețul*, de I. Mureșanu, oor micst; 5) 
„Corăbiasoă*, de V. Vasilesou, cor bărbă- 
teso; II. Teatrul: Jașii în Carneval. come
die în 3 acte de V. Aleosandri.

Personele vor fi representate prin 
d-nii și d-șârele: Costa Vodă, Maria Cra- 
șovan, Coterlă, Al. Toe, I. Dure, Iul. Su- 
lea, Rosalia Măgurean, Ana Arjooa, Eli- 
sabeta Neda, Nic. Duma, loan Dan, Al. 
Gitera, G. Calin, D. Blagoe, I. Gitera.

După producțiune joo. Intrarea 60, 
50 și 30 cr. Inoeputul la 8 6re sera. Veni
tul curat este destinat fond, șcâlei gr. cat. 
din Oravița rom.

SOIRI ULTIME.
BucurescY, 22 Ianuarie. Noul 

cjiar democrat-radical „Ziua11 publică 
în numărul său de astăcji următorea 
scire importantă: Vapbrele agenției 
austriaco „Lloyd“ au scăcjut prețul 
transportului până la Constantinopol 
cu 30 la sută față de prețurile va- 
pârelor române. Mai mult chiar, 
acâstă agenție primesce o subvenție 
de 3000 lei lunar dela guvernul din 
Viena, pentru a putea face concu
rență marinei române, și e gata a 
face transporturile pănă la Constan
tinopol chiar în mod gratuit, gu
vernul austriac angajindu-se a des
păgubi agenția de t6te pagubele ce 
ar putea suferi în acâstă concurență. 
De altă parte, se scie că guvernul 
ungar a afectat o sumă de aprope 
50 milidne pentru crearea unei 
marine comerciale pe Dunăre și 
Marea-Nâgră.

NECROLOG. Subscrișii ou inima 
frântă de durere aduc la cunosoință, oă 
prea iubitul soț, tată, frate și oonsângân 
Gregoriu Stețiu, advocat publio și cambial, 
după un morb greu în 20 Ianuarie la 8% 
bre a. m. șl-a dat blândul și nobilul său 
suflet Creatorului în al 51-lea an al etății 
și 22 al ferioitei sale oăsătorii. Osămintele 
scumpului și neuitatului deoedat în 22 Ia
nuarie la 2 bre p. m. se vor aședa în oi- 
miterul gr. oat. din loo, eră s. mieă fune- 
brală pentru odichna sufletului se va ce
lebra în capela episcopâscă în 23 Ianuarie 
n. o. la 9 ore a. m.

Fiă-i țărâna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Gherla, 21 Ianuarie 1896.
Ana Stețiu n. Roman, ca soțiă; Alesandru, 
Sabin, Romul, Silvia și Alesandrinoa, ca 
fii și fiice; Alesandru Stețiu, advocat, ca 
frate, cu soția și fii săi; Iulia Stețiu mărit. 
Roman ca soră; loan Roman (protopop, 
oa afin, cu fii și fioele lor, și alte nume- 

râse rudenii.

DIVERSE.
Om petrificat. Din statul South Ca

rolina sosesoe o soire fârte ouribsă și inte
resantă. In Saluna River, 5 mile depărtare 
dela Congress Ridge vânătorul și pescarul 
de profesiune W. M. Bufi1 a dat de-un om 
alb petrificat, oare, să 4ice, oă așa e de bine 
conservat încât și părul și unghiile sunt 
întregi, și tot corpul sâmănă ou un oap de 
operă lucrat ou mare artă. Buff spune, oă 
ou ocasiunea unei pescuiri a dat de cada
vru ou mrâja, și abia trei inși l’au putut 
soote la țărm, cadavrul petrificat, e lung 
de 6 urme, și greu de 400 fonțl.

Banii în evul mediu. Cam prin suta 
a 9—11, în ținutul dela gura rîului Volga 
pănă la Marea ostioă și jos pănă la Ga- 
liția sudică se făcea mare oomerciu, oare 
consta sâu în schimbarea luorurilor de va- 
lâre, seu erau plătite prin unele metale 
nobile. Dintre metalele nobile, locul ba
nilor îl ooupa de obioeiu argintul, fiă în 
forma unor rude mici, fiă în forma unor 
inele, ori alte obiecte de valore, cari tote 
se foloseau ca mijloo de plătire. Falsifi
cările de bani erau însă și atunci la or
dinea 4h0i> oăoi s’au aflat rudi de aramă 
și fier obduse cu argint.

Mult a pretins. Decedatul profesor 
Hyrtl din Viena a fost odată de față la 
un eeamen, oe-1 ținea profesorul Langer 
ou un medicinist. Langer îi puse studen
tului în mână un os mic 4icendu-i; „D-le, 
aci ai un os; să-mi spui, dâr numai din 
pipăite, fără a te uita la el, ce fel de os 
e, este el din partea drâptă, ori stângă a 
corpului omenesc, și e dela un bărbat ori e 
dela o femeiă? Studentul deveni confus și 
aruncă o privire rugătore spre profesorul 
Hyrtl, care pănă aci ședea liniștit pe scau
nul său. Hyrtl deodată sări de pe scaun 
și 4ise studentului: „Spune-mi, d-le, după 
oe vei fi resolvat întrebarea d-lui Lenger, 
cum a chiămat pe stăpânul acelui os, în 
care oraș și in oara stradă a locuit?* Acâstă 
observare a profesorului Hyrtl a salvat 
pe candidat.

Velocipede înotătore. Curiosă inven- 
țiune a făcut un fabricant de velocipede 
din Amerioa. Cu cât invențiunea aoâsta e 
mai simplă, cu atât e mai rațională. Velo- 
cipedul este provădut ou nisoe burdufl de 
gumă, în forma unor perinl, cari se pot 
umfla, și astfel nu numai că velocipedul 
pote înota, ci pote duce chiar și ore-care 
greutate. Omul șede pe burduful de gumă 
și cu piciorele mână velocipedul, care stă 
în legătură încă ou două aparate în forma 
rotelor dela propelle, cari duc velocipedul 
înainte prin apă și înoă forte repede. S’au 
făout mai multe probe și au obținut re- 
sultate îmbucurătore.

L i t e r a tu r ă.
A apărut de sub preBă și se află 

da vândare „Convorbiri literare* anul 
XXX, Nr. 1 ou următorul sumar: Mihail 

Dragomire8cu: Criticele D-lui Maiorescu ; 
Duiliu Zamfiresou: Tănase Soatiu (roman); 
Ghiță Pop: Eminesou și Gottfried Keller; 
D-l Coșbuc și Maria von Ebner Esczen- 
baeh; Duiliu Zamfiresou: Preludiu (poe- 
sie), Cătră Diana; H. Sudermann; Magda 
(Heimath), dramă în 4 aote, (trad, de Vir
gil Popescu); Ascanio: Comedie în 3 aote 
(poesie); Mamine Sibriak; Spovedania (no
velă), (trad, de N. M.); I. A. Soarlatesou: 
Te iubesc (poesie); C. Baiooianu: Priviră 
generală asupra desvoltării dreptului pu
blio român; C. Nanu: Vultur (poesie)'; I. 
S. F.: Despre utilitatea generală a studii
lor istorice, de Neoulai Iorga; Virgiliu Po- 
pesou: H. Heine, „Din cartea cânteoelor*, 
trad. în versuri de G. D. Pencioiu; Ghe- 
domil Myatovitoi: Sinaia, (trad, de Svil.); 
Revista publioațiunilor; Poșta redacției. 
Prețul unui exemplar lei 1.25. Abonamente 
se pot faoe la librăria W. Krafft în Sibiiu.

Memorii din 1848/49, de Vasile Mol
dovan. Sub titlul acesta au apărut înoă în 
primăvâra anului 1895 sorierile lui Vasilia 
Moldovan, fost prefeot de Legiune în 1848/49. 
Ele constitueso o broșură destul de volu- 
mioâsă, format 8°, și de mare preț pentru 
literatura nâstră istorică asupra memora
bililor ani ai revoluțiunei din 1848/49. Me
moriile sunt scrise într’o limbă românâscă 
ușoră, în stil atrăgător narativ, și cu multă 
claritate, așa încât pot fi înțelese de ori
care Român oărturar dela orașe, ca și dela 
sate. — Prețul unui esemplar e numai 
50 cr. sâu 1 coronă, plus 5 or. porto pos
tai. Pentru România și străinătate 1 franc 
și 50 bani. Comandele se fac mai ușor 
prin asemnațiune poștală (posta-utalvâny) 
la adresa : Traian H. Pop, proprietar, Borzds, 
u. p. Dicso Szt. Mărton, sâu la Adminis
trația „Gazetei Transilvaniei* în Brașov. 
Abonenții „Gazetei*, cari țin să aibă acâstă 
prețiosă soriere, pot să șl-o comande mai 
cu înlesnire de-odată cu înoirea abona
mentului la începutul fiă-oărui ouartal al 
anului. Recomandăm ou totă căldura pu
blicului român acâstă scriere pănă aoum 
unică în feliul ei la noi Românii.

*

In tipografia „A. Mureșisnu* din Bra
șov a apărut: România agricolă, studiu 
eoonomio de Dr. George Maior, profeso- 
de agrioultură și fost estimator espert la 
Banca agricolă din Bucurescl. Prețul unui 
esemplar elegant tipărit 2 lei. — Valârea 
acestui important studiu este cunoscută ce
titorilor noștri din „Gazeta Transilvaniei*. 
Purem 4ice> că e un studiu economic scris 
cu adevărată pătrundere asupra României 
din tote punctele de vedere. In cercurile 
de aici aoest studiu este forte aprețiat, ba 
a produs ohiar un fel de sensațiă. Cu atât 
mai aprețiat însă trebue să fiă el dincolo 
de CarpațI, unde ar fi fârte de dorit, oa 
toți patrioții adevărațl, mai ales însă băr
bații dirigențl să se ocupe în modul cel 
mai serios cu cestiunile tractate în sorierea 
d-lui Dr. Maior, cari sunt de-o importanță 
cardinală pentru viitorul și prosperarea 
țării.

*

A apărut în Tipografia A. Mureșianu 
din Brașov: Gramatica Limbei româ
nesc! (Fonetica și Ortografia. Etimologie. 
Sintacsă. Stil.) întocmită în două cursuri 
conoentrioe pentru șoolele poporale de 
Ion Bariu ; Cursul 11 pentru anul al 5-lea 
și al 6-lea de școlă, pentru șoâla de repe- 
tițiune, de adulțl, școle civile etc. Editura 
autorului. Recomandăm acâstă carte aten- 
țiunei deosebite a d-lor învățători. Se 
pote procura dela autor cu prețul de 
30 cr.

*

In Tipo-litografia Nicu D. Miloșescu 
din Tîrgu-Jiu a apărut un elegant volum 
de poesii, întitulat „Umbre și Luminl“, al 
căror autor este d-l Emanați Eărăeanu. 
Conține vre-o 53 poesii de totă. frumseța. 
tipărite pe hârtiă de lux. Prețul 2 lei 50 
bani.

Proprietar': Dr> ÂMrel Murețianu»

Reiăctor responsabil: Gregoriu Kftaior.



Nr. 16490/95.

Prin conclusul representanței comunale orășenesc! din 23 Decemvre 1895 s’a statorit următărea consignațiune asupra 
virilistilor orășenesc! pro 1896.

Eventualele recurse în contra acestui conspect sunt de a se ascerne acestui magistrat în decursul a 15 (jile începând cu cjiua. publicărei acesteia.
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simplă duplă simplă duplă

fl. cr. fl. cr. fl. cr fl. cr.

1 Czell Carol spițier cetate 7 3354 76 6709 52 71 Trauschenfels de Iosefine privatieră cet. 561 548
2 Cassa generală de păstrare n 14 5118 91 72 Nemeș Petru not. public „ 615 273 75 547 50
3 * Dr. Czell Wilhelm fabricant „ 557 2614 14 3228 28 73 D. Bachmaier Victor medic „ 517 271 97 543 94
4 Czell Friederic 21 2995 42 74 Ioanides Helena privatieră „ 23 539 88
5 Dr. Otroban Ferdinand medic „ 488 1104 95 2209 90 75 Morres Wilhelm predicat. Br.v. 269 83xa 539 67
6 * Fleischer Mihail fabricant „ 537 948 66 1897 32 76 Biserica bartolomei 536 82
7 Kamner Eduard remasul „ 204 1831 36 77 Jekel lulius advoc. cetate 391 260 84 521 68
8 Czell Friederic rem asul „ 349 1830 46 78 Schwarcz Andreas privatier „ 413 508 36
9 Dr. Fabrițius Iosif medic „ 30 838 73 1677 46 79 Dr. Fhilippi Fritz advocat „ 490 251 93 503 86

10 * Kenyeres Carol fabric. Scheiu 42 J 824 08 1648 16 80 Reich August Î? 11 549 250 08 500 16
11 * Mayer Emanuil comers, cetate 423 810 11 1620 22 81 Biserica rom. catolică 4 499 13
12 Prima bancă transilvană în 11 82 Dr. Schwartz Friedric medic 602 249 40 498 80

Jiquidațiune 11 101 1401 55 83 Honigberger Friederic privat. Blum. 213 498 51
13 Spitalui ev. al femeilor n 84 Schmidt Albert „ cetete 12 494 47

serace n 518a 1348 59 85 Fabrițius Heloise privatieră „ 540 493 50
14 Societatea cojocarilor Blumăna „ 100 1311 65 86 Popovic! Helene „ Scheiu 1383 489 70
15 * Hesshaimer Adolf comers. „ 94 651 31 1302 62 87 Dimian Simion adv. cetate 313 241 42 482 84
16 * Porr Emil n 11 398 615 02 1230 04 88 * Schreiber Iosif fabricant „ 406 240 45 480 90
17 * Mriller lulius 11 n 97 608 50 1217 — 89 Bernhardt Rudolf n ii 396 471 27
18 Instit. general de pensiune lc 1203 74. 90 Hornung Carl spițier „ 323 233 88 467 76
19 Erezi I. Habermann BrașovechiQ 53 1135 03 91 Flechtenmacher Carol preot „ 107 233 80 467 60
20 Drexler Alexandru cafetier cetate 11 1112 63 92 Gaspar IoBef privatier „ 99 461 06
21 Brenerberger de Luise privatieră „ 648 1094 24 93 Schnell Carl advocat „ 421 228 07 456 15
22 Pleckersfeld de Luise 25 1055 25 94 Bopp B. George privatier „ 13 455 52
23 Societatea de acții de zahăr Stu pin! 56 1054 12 95 Pușcariu Iosif adv. Br.-vechi 666 222 35 444 70
24 Dr. Bogdan Andor sub jude cet. 563 524 50 1049 — 96 Biserica Martinsberg 616 439 67
25 Ridely Friedric privatier „ 171 1040 37 97 * Gmeiner Iuliu comers. Schei 403 219 48 438 96
26 Mayer Iosef advocat „ 467 487 40 974 80 98 Teutsch Luisa privatieră cet. 30 438 30
27 * Copony Martin fabr. Br.-vech! 676 483 04 966 08 99 Dr. Vajna Gabriel advocat „ 499 217 70 435 40 î
28 Hiemesch Henrik fabric, cetate 537 948 66 100 Ebmches Elvira privatieră „ 102 423 35
29 * Miess Ludovic comersant „ 491 458 85 917 70
30 Maager Iosef notar public 568 447 82 895 64 1
31 Langer Thoma jude c. p. Bl. 19 443 51 887 02 SULLEN TIS
32 * Teutsch Michael cojocar „ 96 432 13 864 26
33 * Lazar GerO comers, cetate 6 427 54 885 08 1 Romer Iuliu prof, cetate 602 207 80 415 60
34 * Korody Mihaly privatier „ 315 415 89 831 78 2 Matyas Iosef comersant „ 574 411 46
35 * Schlandt Gottlieb pielar Blum. 330 411 75 823 50 3 Ludvig Franz hotelier Br.-v. 6 411 39
36 Biserica Sf. Nicolae Scheiu „ 1388 820 30 4 Sotir Constantin privat Schei 61 409 59
37 Legatul Jugaian cetate „ 90 819 10 5 Zănescu George comers, cetate 306 408 —
38 Biserica evang, din cetate 66 818 83 6 Filiala băncei Albina 90 407 08
39 Zeidner Henrik comers, „ 510 814 45 7 Adler Leopold fotograf „ 487 403 58
40 * Alexi Theocar tipogr. cetate 95 401 59 803 18 8 Dr. Fabrițius August medic „ 30 200 40 400 80
41 Fundațiunea P. C. Czeides 557 757 - 30 9 Jekelius Alexine privatieră „ 539 399 85
42 Dr. Lasse! Eugen profesor „ 43 573 — 746 — 10 Binder Friederic comers „ 609 397 90
43 Tartier Martin privatier „ 168 728 33 11 Dvorak Eduard birtaș Blum. 609 389 70
44 * Dușoiu Ioan comers. Schei 68 359 52 719 04 12 Dr. Gusbet Eduard medic cetate 467 194 70 389 40
45 Reuniunea funcționarilor 13 Gyerttyanffy de Emil comersant „ 577 389 10

austroungari cetate „ 2 708 37 14 Kugler Eduard spițier Br.-v. 46 193 25 386 50
46 Herfurt Franz decan „ 204 353 94 707 94 15 Adam Carl adv. cetate 249 193 jl8 386 36
47 Dr. Flechtermacher Carl medic „ 94 352 99 705 98 16 Platz Carl neguțător de vinuri 

Bras o vechi 52 386 26
48 Mandel Roza privatieră „ 552 704 30 17 Salmen Friederic dulgher „ 140 385 29
49 Adler Rudolf I. comers. „ 627 690 57 18 Gyerttyanffy de Helene privatieră cet. 519 384 29
50 Jekel Wilhelm econom „ 311 343 52 687 04 19 Maurer Mihael de Urmos corn. supr. „ lc 378 —
51 * Verzar Stefan comers. „ 565 338 15 676 30 20 Biserica grecescă 34 376 60
52 Maurer de Victor privat „ 515b 674 50 21 Wagner Wilhelm comersant,, 389 374 90
53 Fondul rom. cat. de studii 2 667 69 22 Erezi Walbaum cetate „ 555 371 03
54 Schmidt Wilhelm advocat Schei 485 332 43 664 86 23 Beer Ignacz privat. Blum. 370 06
55 Lamberger Carl comers, cet. 400 664 47 24 Eforia șcblelor române „ Schei 1378 368 87
56 Erezi Franz Kbrner BrașovechiU 8 657 08 25 Resch Carl privat, cetate 547 365 25
57 Brenerberg de lulius jude de tablă 541 326 33 652 66 26 Waditer Moricz » » 493 363 96
58 * Fabrițius Carl comersant „ 554 318 13 636 26 27 Witting Franz măcelar Br.-v. 295 360 43
59 Biserica gr. or. din cetate 558 631 77 28 Buntoiu Andrei comers. Schei 1396 354 62
60 Sten or Paul privatier „ 331 619 50 29 Petrie Ioan protopresb.„ 1390 176 95 353 90
61 Dr. Mureșiâfiu Aurel redactor „ 22 300 97 601 94 30 Dr. Schneider Victor medic cetate 405 172 75 345 50
62 Dr. Tartier Friederic medic „ 532 299 68 599 36 31 Gunesch Carolina privatieră „ 408 333 91
63 Steriu de Constantin privatier „ 100 599 26 32 Honigberger Adolf spițier Br.-v. 675 165 11 330 22
64 Remenyik de Stefan comersant „ 326 589 27 33 Siegens Henriette brutariță cet. 583 330 20
65 * Prendtner Iosef 11 V 483 285 97 571 94 34 Reuniunea de meserii 518 329 65
66 Adler Iacob L. banquier „ 552 570 86 35 * Laszlo Denes comersant „ 23 164 75 329 50
67 Reuniunea ungurescă de 36 Dr. Fink Wilhelm medic „ 162 96 1 325 90

aiutorare 577 562 96 37 Giiinfeld Solomon fabricant „ 9 322 88
68 Henning Friederich privatier „ , 344 562 29 38 Irk Anton econom Br.-v. 128 321 43
69 Fromm Martin morar Scheiu. 132 558 11 39 Aronsohn Henrik spedit. Blum 93 319 21
70 Schobeln de Chariota privatieră cetJ 1'0 556 90 40 Fabrițius Gustav comers, cetate 554 318 13

Brașov, Bl Decemvre 1895.

Notă: Cei semnați cu * sunt membrii camerei comerciale. Magistratul orășenesc.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


