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INSERATE ac primesc la Adml- 
Hl o frăția tio în Brașov și ia ur- 
mătdrele Birouri de anunoluri: 

în Viena: Duhss, tfânrieh
Schalek, Rudolf -âfassa, A. Oppsliks 
Nachfolgei; Anton Oppeiik, J. 
Danneâcr, în Budapesta : 4. 7. 
Goldbcrgerg, Eckstein Remat; în 
Bucureaci: Agsnce Ravas, 8uo- 
Gursale de Boumanie; în Ham
burg: Karoiyi & Liebmann.

Prețul Inserțlunllor: o seria 
garmond pe 9 coldnă 8 or. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă si învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
aeriă 10 cr. seu 30 bani.

X-iZSL

„5azeta“ iese în fiâ-cm di.
Abonamente neutru Anstro-Ungana: 
Pe un an 12 fl.. pe șese inni 

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

Pautiu România si străisătaie:
Pe un an 40 franci, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.

8e prenumără la t6to oflciele 
poștale din întru și din atară 

și la dd. aoiectori.
lMameutui neutru Brasot 

administratiunna. piața mare. 
Târgui Inului Nr. 30 '■! etagiu 
I.: pe un an 10 fl., pe aeoe 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusul în casai Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl.« pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 5 or. v. a. 
aâu lo bani. Atât abonamen
tele cât și inaorțiunilo sunt 

a se plăti înainte.

Brașov, Lum-Marti 22 Octomvre (3 Noemvre) 1896.

Oprirea întrunirilor nostre.
Publicăm recursul în contra opri

rei adunării electorale, ce a fost con- 
chiămată în Brașov la 10/22 Oct. a. c., 
și-l publicăm în întregul său la lo
cul acesta, fiind-că se referă la o 
cestiune de interes general pentru 
noi Românii și de o importanță ac
tuală. Etă-1:

Onorată Căpitănia orășenescă!
In contra ordinului fișpanului comi

tatului Brașov dela 22 Octomvre 1896 Nr. 
749/1896 comunioat mie prin nota căpi
tanului orășenesc Nr. 6748/1896, prin care 
notă mi-s’a făcut cunoscută și în scris opri
rea întrunirei alegătorilor români din ora
șul și oomitatul Brașovului, ce a fost con- 
chemată de mine pe diua de 22 Octomvre 
2 ore p. m. în Otel Central Nr. I, înaintez, 
în terminul prescris, următorul

RECURS:
Oprirea întrunirei nostre electorale, 

ce a necesitat aoest recurs, este a se oali- 
fica din mai multe puncte de vedere.

In oe privesoe partea juridioă trebue 
mai întâiO să arăt și să dovedeso, că atât 
modul de prooedere al onor, căpitănii oră
șenescl, cât mai mult încă procedeul d-lui 
fișpan al comitatului Brașov față cu întru
nirea nostră a fost nu numai ilegală, der 
numitele organe nici oă au luorat în sfera 
competenței lor.

1. Conform legii, 
lor electorale are a se
megistrat la primarul. Acesta are numai 
datoria de a lua la ounosciuță arătarea 
făoută în regulă, âr ținerea întrunirilor 
nu atârnă dela o specială permisiune, 
căci aoâsta permisiune e basată în lege.

In oașul de față după cum se vede 
din nota alăturată a căpităniei orășenescl, 
dela 22 Octomvre a. c. Nr. 6719/1896 
însă, căpitanul orășenesc dă permisiune 
pentru ținerea unei „adunări eleotorale a 
alegătorilor dietall româui din comitatul 
Brașovului", care „permisiune14 mai întâiO, 
oum am 4l8> leg6» n’o pretinde, al doilea 
nu cade în sfera de competență a oăpită- 
niei orășenescl.

După usul local se fac arătările des
pre întruniri la oăpitanul orașului. Acesta 
deci pdte funcționa numai ca locțiitor al 
primarului. Admit dăr, că permisiunea ce 
a dat’o căpitănia orășenescă a fost dată 
în înțelegere cu primarul. Cu tote aceste, 
trebue să difioultez, mai întâiă din punct 
de vedere al legii darea permisiunii, pe 

convocator nici n’am cerut’o 
în scris involvă 
libertății de în- 
unei stări esoep- 
lipsă o înăsprire

arătarea întruuiri- 
face în orașe cu

care eu ca 
și oare făcendu-se chiar 
mai mult o restrioțiune a 
trunire prin accentuarea 
ționale, care ar faoe de
volnică a formelor legale din partea auto
rității. Er încât poliția (Rendorkapitâny) 
și-a atribuit dreptul de a da o permisiune 
specială când nici primăria, ou atât mai 
puțin poliția n’are de a faoe dependentă 
dela permisiune specială ținerea întruni
rilor anunțate în regulă, pe basa legii, tre- 
bue să ridic în deosebi esoepțiunea incom
petenței față cu nota citată Nr. 6719 a 
căpităniei orășenescl.

2. Nu soiu cum și pe ce temeiti fiș
panul Brașovului îșl arogă dreptul de-a 
da ordine de oprire în cause de adunări 
publice?.

Conform legii munioipale Art. XXI 
din 1886 fișpanul este numai organ de

control al guvernului, un mijlooitor între 
autonomia municipală și guvern. De aoeea 
nici nu stă în oercul său de competență 
de a da astfel de ordine de oprire, fiind-că 
controlul adunărilor publice e dat în mâna 
administrațiunii, care la rândul ei numai 
prin organele sale autonome pdte eseroita 
executiva. Fișpanul însă, care este numai 
un representant al exeoutivei în raportu
rile cu guvernul, nu e în drept de a fi
gura ca organ al exeoutivei, de unde ur- 
mâză, oă ordinul său decretul lui de oprire 
se înfățișeză în cașul de față ca o vedită 
oălcare de lege, ea un act volnic aomis 
în afară de cercul competenței sale.

Ridic dâr și față cu procedarea fiș
panului escepțiunea incompetenței.

3. Ilegalitatea ordinului fișpăneso re- 
sultă și din disposițiunile clare ale legei 
electorale, căci în cașul present se traota 
anume de-o întrunire electorală și încă o 
întrunire electorală ținută chiar în perio
dul alegerilor dietele. Paragraf 104 al le
gei electorale dă dreptul tuturor cetățeni
lor, fără deosebire, de a-se organisa ca 
alegători în întruniri de partid, prin ur
mare dă dreptul absolut de grupare ale
gătorilor de tdte nuanțele și partidele fără 
de-a indica, că cutare naționalităț“ ar fi 
esohise din acâsta grupare.

E învederat și mai presus de orl-ce 
îndoială, oă o interpretare restrictivă a nu
mitului paragraf în defavorul liberei gru
pări după naționalități nu este 
aid, nu mai ales fiind vorbă 
țile publice ale oetățenilor.

Nici nu cunosc de aprope
înooce, de oând s’a înființat ministeriul și 
s’a restabilit constituția ungurâsoă, nici 
un singur cas pănă acuma, în care să se 
fi denegat unde-va, fiă în Transilvania, fiă 
în Țâra ungnrâscă, dreptul de a-se întruni 
și organisa după naționalități, cum le-au 
dictat interesele lor. N’a fost un singur 
cas pănă acum — afară de faptul oprirei con- 
ferenței naționale române oonchiămate pe 
diua de 3/15 Maia a. o. care nu este înoă 
de loo olarifioată, și oare fiind făcută „la 
ordin mai înalt" apare oa o măsură arbi
trară de caraoter polițienesc, — în care 
să se fi tras la îndoială din partea autori
tăților publice dreptul de grupare după 
naționalități al alegătorilor, nu mai puțin 

I ca al cetățenilor, cari nu se bucură înoă de 
, dreptul electoral.

Dovada cea mai eclatantă este fap
tul, că fiă-care naționalitate din statul un
gar îșl are, independent de măsura în care 
se buoură de dreptul electoral, programul 
ei politic deosebit și că în sînul naționali
tăților tote grupările de partid se fac mai 
întâiă din punct de vedere al intereselor 
de naționalitate,

Acăsta stare de luorurl nu se datâză 
de erl ori de alaltăerl, ci din vechime, pe 
când înoă destinele țărei erau puse în ma
nile staturilor și a ordinelor privilegiate 
și națiunea ndstră română era declarată 
prin lege numai oa tolerată,

Der nici chiar astăcjl nu este în ge
nere vederea autorităților administrative 
în defavorul dreptului de grupare după 
naționalitate. Din oontră afară de comita
tele din fostul fundus regius: Brașov, Si
biiu și Bistrița-Năsăud pretutindeni în tote 
celelalte comitate au fost permise și res
pectate conferențele electorale ale Româ
nilor, și nimănui nu i-a trecut prin gând 
să le împedece cu forța ca grupări după 
naționalități, S’au ținut în săptămânile din

admisibilă 
de libertă-

30 de ani

urmă oâte-va duzine de asemeni oonferențe 
române, și chiar și după opririle dela Bra
șov, Sibiiu și Bistrița s’a ținut o mare în
trunire electorală română în Șiria (Vilâ- 
gos) comitatul Aradului, în presența fisol- 
găbirăului de aoolo.

Așadâră oprirea
șov pe lângă aoeea, că n’a fost competent 
a-o face și pe lângă 
grad superlativ volnioă și ilegală, mai este 
și unilaterală în sensul arătat.

Astfel împrejurarea aoesta, că într’o 
parte a țărei nu se permite, ceea ce este 
permis în alte părți, face să reidsă și mai 
bătător la ochi 
fișpănesol.

Nu pot să 
moment forte 
Ciușiu și în Turda, cuiburile șovinismului 

fost respectată și 
întrunirei alegăto-

fișpanului din Bra-

aoeea, oă este în

arbitrarietatea procederei

nu accentuez aici ca un 
oaracteristio, oă chiar în

celui mai încarnat, au 
de astă dată libertatea 
rilor români.

Și dre oeea-oe se 
în umbra statuei lui Mathia, de ce nu e’ar ' 
permite la Brașov în umbra statuei lui < 
Ârpad?

Și ddoă nu este motivat din punot i 
de vedere juridio pasul fișpanului, este el : 
motivat din punot de vedere politio și 
național? 1

Se pdte da dre legilor ce vorbesc 
despre îndreptățirea naționalităților și a 
confesiunilor înțelesul, că nu admit grupa
rea după naționalități? Pdte esista, ou 
tot șovinismul destrămat, ce bântue adl 
țările aoestea poliglote, o părere monstru- 
dsă ca aoeea, oă cei ce împreună sunt le
gați prin limbă, datine, obiceiuri, credință 
și cultură n’au îndreptățirea de a forma 
un grup de interese comune, pe basa, că
rora să-și esercite drepturile lor consti
tuționale ?

însemnă a ne întdree la veacul întu
necos al sclăviei, în care gemea poporul 
lipsit de ori oe libertate, considerat ca și 
vita legată de gliă, oând numai s’ar ad
mite cugetarea, că milidnelor de popore 
de rassă deosebită din acest stat să li-se 
interzică de-odată tot ce constitue libera 
mișcare, care să facă posibilă firesca lor 
desvoltare, păzirea și apărarea intereselor 
lor de esistență.

Ori cât de mașteră să fi fost legis
lația ungurdscă pentru popdrele nemaghiare, 
ea n’a putut să mârgă așa departe oând 
se tracta de-a faoe posibil paolnioa lor con
viețuire cu poporul maghiar!

Când legea de naționalitate a sta
bilit marginile pănă la oarl legislația dela 
1868 a aflat de bine a garanta naționali
tăților dreptul de-a se folosi de limba lor 
în viața publioă și de-a se oultiva tot în 
limba lor, vrut’a dre printr’asta să declare, 
oă ceroul de interese comune ale mem
brilor acestor naționalități este desființat? 
Vrut’a ore să dedare, că naționalitățile nu 
mai au drept să se întrunescă în societăți, 
reuniuni și adunări pentru apărarea și 
promovarea acestor interese ?

Și se pdte dre în tdtă lumea eivili- 
sată afla un esemplu, ca unui popor să 
i-se conoedă drepturi ddr să ’i să ia putința 
de-a se folosi de ele de a-le păstra apăra 
chivernisi ?

Se pdte uni dre numai o olipită cu 
principiul constituționalismului o astfel de 
capitis diminutio a milione de cetățeni cari 
în puterea dreptului natural, a drepturilor 
omului sunt legați ou întrega ființă de na
ționalitatea lor?

permite Ia Ciușiu

O părere oa aoeea ce-o conține or 
dinul volnic și ilegal al fișpanului din Bra
șov nu găsesoe în totă cartea de legi un- 
gurescl un singur paragraf, pe oare să se 
pdtă răzima. Acostă părere nu este de fapt 
deoât ecoul arbitrar al unei interpretări și 
mai arbitrare ce-a dat’o legii .dela 1868 
ministrul președinte Banffy, declarând în dietă 
că guvernul nu mai pdte tolera în acest stat 
grupări după naționalități.

Aoâstă părere mai are și însușirea 
de-a fi o părere ou totul subiectivă a șe
fului actual al guvernului, oare n’are nioi 
oea mai mioă îndreptățire de-a norma in
terpretarea legilor și cumoă este rea și 
ilegală părerea lui despre gruparea după 
naționalități, el o dovedesoe mai învederat 
împrejurarea oă maioritatea municipiilor 
nioi că au luat’o în considerare, ciaures- 
peotat oa și pănă acum întrunirile de ale
gători români.

Nici nu pdte exista un paradoxon mai 
mare decât acela, după care guvernul 
Banffy recunosoe oă legea de naționalitate 
dă îndreptățire pănă la un punot dreoare 
„cețățenilor de limbă nemaghiară", dâr 
aoâsta îndreptățire, în oe privesoe limba și 
naționalitatea lor, el o face dependentă dela 
buna chibzuire și arbitriul guvernului și a 
organelor sale, negând acestor cetățeni de 
limbă nemaghiară îndreptățirea de ași 
putea validita pe cale și cu mijldoe con
stituționale drepturile, multe puține oâte le 
stabilesce legea de naționalitate, și lăsând 
aceste drepturi și interese ale lor numai 
și numai în grija colectivității oetățenilor 
de tote limbile.

Jidovul să îngrijâsoă de interesele bi- 
serioei creștine românescl și de cresoerea 
nostră religiosă-morală; Maghiarul șovinist, 
care și așa se văietă mereu că nu s’au 
maghiarisat înoă tdte șoolele din țâră, să 
îugrijâscă de interesele învățământului și 
ale educațiunei naționale în șoolele româ- 
nasol; Sasul, care oa rassă germană e de 
idea că numai cultura germană are în
dreptățire să domineze în Europa oentrală 
și ca mâne și în Orient, să se faoă apără
torul aspirațiunilor de cultură latină ale 
raseei nostre 1

Der abstrăgând dela aoestă neînțelesă 
direcțiune babilonică a politicei, a căreia 
instrument s’a făcut dl fișpan din Brașov, 
întreb: oum stăm cu eonstituția dr mai vâr- 

. tos cu constituționalismul și cu liberalismul, 
• oe și l’a insoris pe drapel guvernul și par

tida lui?
Pdte în6ă oă în cadrul acestui umil 

Recurs al unui biet cetățân, oare nu mai 
scie oe-i de capul lui, după interpretarea 
confusă și mult oontracjioătdre oe-o dau 
îndreptățirii lui legale orgauele puterii pu
blice, când peste trei dre căpetenia comi
tatului opresce oee-a ce i-a permis în mo
mentul de față autoritatea comunală pe 
basa legii; pdte oa în cadrul aoestui
recurs întrebările de mai sus să apară prea ne- 
modeste. De aoeea îmi permit a leoonoentra 
numai într’o singură întrebare, oare ne 
privesoe personal, pe mine și pe soții m«i 
de principii, pe oarl i-am chiămat la în
trunire: cum stăm în 
comoe oe a dat’o d-1 
ndstre ca cetățeni de 
oum stăm c’un cuvânt 
individuală ?

Mai pote fi vorba de libertate indi
viduală, atunci, când se face dependent 
dela buna disposițiă a representantului po- 
litioei guvernului din fruntea comitatului

>

Și
fața esplicării la- 

fișpan îndreptățire! 
limbă nemaghiără, 

cu libertatea nostră
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dreptul nostru de a De da și mărturisi 
ca aceea ce suntem și ne simțim, dreptul 
nostru de a ne înțelege, după cum ne 
vine mai bine, cu aceia din concetățenii 
noștri, cari au însușirea de-a vorbi limba 
nostră, prin care înțelegerea să se potă 
faoe posibilă, și cari mai au și avantagiul 
cel mare pentru noi de a împărțăși cu noi 
aoelaașl năcazuri, interese, credințe și as- 
pirațiunl în viața privată și publică?

E învederat că dâcă guvernul și or
ganele lui nu oonsideră acest stat ca un 
mare institut pentru dresarea cetățenilor 
după pofta, chibzuiala și disposiția trecă- 
târe a oelor ce stau în fruntea adminis- 
trațiunei lui, atunci ordinul fișpăneso din 
cestiune constitue un brutal atentat asupra 
libertății individuale mai înainte de a lovi 
în libertatea constituțională și în libertatea 
nostră de-a ne mișca, manifesta și validita 
ca rassă, id est în libertatea nostră na
țională.

De unde urmâză, că așa cum se pre
santă ou tote aparițiunile ei oiudate, mă
sura de oprire a întrunirilor nâstre în co
mitatele Brașov, Sibiiu și Bistriță-Năsăud, 
ea este și rămâne o denegare faptică chiar 
și a firei ndstre dată de mama natură, o 
contestare a însușirei de-a mai pute fi
gura în acest stat și măoar numai ca „ce
tățeni eu limba românâsoă" de a doua 
mână.

Cum se presentă astfel situația poli
tică de acjl a Românilor din acest stat, și 
unde va duce o practică legală și consti
tuțională ca aoâsta, nu soiu. Am convin
gerea însă de altă parte, că d-1 fișpan al 
comitatului Brașov nu șl-a dat sâmă de 
conseoențele fatale ale pasului, cu care a 
debutat fără a respecta măoar și numai 
competența legală a organelor autonome 
administrative din oomitat.

Nu încape în cadrul acestui recurs a 
desfășura marile prinoipii, pe cari se ba- 
seză lupta nostră, a Românilor, pentru 
egala îndreptățire națională.

In fața atentatului fișpăneso însă, 
îndreptat deopotrivă în contra libertății 
ndstre individuale, constituționale și națio
nale trebue să acoentuez, că lupta aeâsta a 
poporului român din Transilvania și Un
garia nu eBte numai de erl și de alaltăerl, 
un produot al „agitațiunilor oâtor-va“, 
cum le plaoe a susțină oontrarilor națio
nalității ndstre, ci este un proces mare is
toric, oe se datâză de veacuri și care nu 
pote fi curmat printr’un ordin fișpăneso.

Din veohime poporul uostru & fost 
reounosout ca națiune deosebită, „natio-va- 
laohioa", chiar și de legile Aprobate și 
Compilate, cari îi denegau orl-ce îndrep
tățire politioă, și dela proclamarea depturi- 
lor omului în mijlocul popdrelor Europei, 
dela inaugurarea constituționalismului în 
continentul europân înodoe prinoipiul națio
nalității a trebuit să iâsă puternio la ivâlă, 
a trebuit să ajungă dominant, ca un efluos 
natural al tuturor libertăților publice.

Pe basa aceBtui prinoipiu s’a organi- 
sat poporul Dostru român, ca și oelelalte 
popâre, oonlocuitdre dela 1848 încdce, și în 
urma luptelor și stăruințelor lui a isbutit 
să dobendâsoă în anii șâse-cjeol reounosoe- 
rea egalei sale îndreptățiri politioe-națio- 
nale în Transilvania.

Cu începerea erei dualistice s’a pornit 
însă acel nenorooit curent, oe tinde la ni
micirea dreptului de esistență și de îndrep
tățire națională al popdrelor nemaghiare în 
favorul ideilor utopice de unifioare națio
nală prin assimilarea ou rassa maghiară 
domnitdre. Acestui curent au oă<jut jertfă 
autonomia Transilvaniei și legile pentru 
egala îndreptățire politioă națională a po
porului român.

Cu tote oă însă acest curent era în
dreptat în contra respectării prinoipiului 
naționalității, totuși n’a fost cu putință ca 
legislațiunea ungurâscă, care a pus basele 
constituțiunei de adl, să-l treoă de tot ou 
vederea în nouăle ei alcătuiri, căci milid- 
nele de Români, Șerbi, Slovaci eto. nu pu
teau fi deoretate oa ne mai asistente în 
aoest stat.

Astfel din tendința de-a zădărnici li
bertatea lor națională și din neoesitatea 
de a face ou putință totuși guvernare * 

lor, ce era condiționată de concesiunile ne- 
înlăturabile, adecă de a li-se lăsa un cerc 
oră-oare oât de restrîns de drept spre a-șl 
folosi limba în administrația și justițiă și 
în soolele lor, s’au năsout „legea pentru 
egala îndreptățire a naționalităților" și cele
lalte legi aduse la 1868.

In memorata lege de naționalitate, 
deși pe-o basă cât se pdte mai restrînsă, a 
trebuit în mod neevitabil să fiă recunosout 
prinoipiul naționalității, fără de oare nu se 
putea cugeta niol oel mai mic drept de 
limbă al „oetățenilor de limbe nemaghiare".

In disoursul tronului, ou oare a fost 
înohisă dieta la 1868 după ce s’au adus 
nouăle legi din vorbă, este consacrat acest' 
fapt al reounâsoerh prinoipiului de națio
nalitate, oa factor în viâța de stat prin ur
mătorul pasagiu:

„Egala îndreptățire, de oare cetățenii 
„diferitelor naționalități se bucurau in rela- 
„țiunile politice și civile și pană acum, ați 
„estins’o și asupra terenului limbelor lor, 
„asigurând Dvâstră prin lege acele pro
pensiuni ale lor, oarl nu stau în contra
zicere ou oondițiunile administrațiunei și 
„justiției. Sperăm, că credinoioșii noștri de 
„limbe nemaghiare îșl vor afla deplina lor 
„liniștire în acea convingere, cum-că sta- 
„tul asigură fiă-cărui oetățen libertatea și 
„dosvoltarea limbei sale materne în mod 
egal". (Discursul Tronului la închiderea die
tei unguresol 10 Deoemvre 1868).

Eată interpretarea cea mai anten- 
tioă și competentă a legii de naționalitate 
dela 1868, ce s’a dat atunci din partea 
Suveranului și a ministeriului celui dintâiQ, 
care a presidat la facerea aoelor legi. Ea 
nu pote fi ștârsă și înlăturată de inter
pretarea volnioă a ministrului-președinte 
aotual și ou atât mai puțin pote fi răstur
nată de părerea oe-o desfășură fișpanul din 
loo în ordinul său de oprire.

îndreptățirea „cetățenilor de diferite 
naționalități de a-șl desvolta în totă liber
tatea limba lor maternă, ce-o aooentuâză 
amintitul discurs al tronului, invâlvă deci 
o recunoscere directă a dreptului acestor 
cetățeni de-a se grupa după naționalita
tea lor.

Și oum și-ar pută naționalitățile apăra 
deevoltarea și libertatea limbei materne, 
dâcă nu li-ar fi permis să se ’ntrunâsoă și 
să caute a-șl validita interesele lor de 
limbă ne tărâmul constituțional ?

Se tot cere dela noi Românii oa să 
părăsim passivitatea și să intrăm în dietă, „ea 
aci să căutăm a afla lecuire pentru plân
gerile nâstre". Cum va pută fi însă posibil 
aoesta vre-odată dâoă nu ni-se permite a-ne 
întruni și a ne sfătui asupra intereselor 
ndstre naționale ?

Atâta din punct de privire al legei 
amintite și a interpretării ei false și arbi
trare.

Pe lângă aeâsta însă rămâne nestră
mutat dreptul nostru ce isvoresce chiar din 
esența constituționalismului și sa întemeiază 
pe libertate și pe drepturile omului, drep
tul de-a ne organisa, a ne manifesta și 
a conluora în viâța de stat pe basă națio
nală, oa partid național.

Este chiar un prinoipiu fundamental 
al constituției parlamentare, oa să fiă posi
bilă organisarea și luorarea partidelor și 
libertatea acestora, -fără de cea mai mică 
restricțiune. Și aoest prinoipiu să și recu- 
nâsoe față ou tâte partidele din țâră, nu
mai față cu partidul național român el a 
făcut loo de un timp înodoe unor interpre
tări volnice, ilegale și anti-constituționale 
privitor la dreptul de întrunire și orga- 
nisare.

Ce este însă basat în legile eterne 
ale naturei, ce nu este jnstifioat după legile 
statului și e contrar libertății constituțio
nale, nu se pâte susțină printr’un discurs 
al unui șef de cabinet, cu atât mai puțin 
prin arbitrara prooedere a organelor gu
vernului.

De aceea ordinul fișpanului, prin care 
s’a interes ținerea întrunirii alegătorilor 
români din comitatul Brașovului este și 
rămâne un act volnic și ilegal, care pre
tinde cea mai grabnioă reparare. Protes
tând contra lui, cer să fiă anulat și să se 
dea satisfacția cuvenită oetățenilor cona- Median.

ționallai mei, a căror libertate de întrunire 
a fost oălcată în piciore.

Rog în fine pe onorata Căpităniă oră- 
șenesoă să înainteze aoest Reours la locul 
competent.

Brașov; 29 Octomvre n. 1896.
Dr. Aurel Mureșianu m. p. 

președintele clubului electoral român din 
comitatul Brașovului și alegător dietal.

Declarațîune-Protest, 
în contra ogn*irei întronă

rilor române.

Protestăm solemnei în fața 
Terci și a lumei citite în contra 
politicei maghiare de duplici
tate, care de-o parte ne repro- 
șexă de ce nu ne folosim de 
drepturile constituționale, er de 
altă parte ne despoie de aceste 
drepturi călcându-le în piciâre 
în modul cel mai crud și brutal;

Protestăm solemnei în fața 
Țerei și a lumei culte în contra 
barbarelor încercări de-a ne des
ființa ca naționalitate;

Protestăm s&rbătoresce în con
tra atacului ce se face în mijlo
cul Europei civilisate asupra 
drepturilor omului, asupra li
bertății cetățenesci și naționale;

Protestăm și declarăm că’n 
mânia tuturor uneltirilor și a 
temerarelor atentate, ce se săvâr
șesc de cătră purtătorii ac
tualei politice de stat unguresci 
în contra naționalității românie, 
noi membrii ei, alegători și ne
alegători, suntem firm hotărîți 
a ne împlini pănă ’n sfîrșit cu 
credință și fără șovăire sfânta 
datoria, ce ne-o impune, ca ce
tățeni și Români, flupta dreptă 
pentru esistență și egala nostră 
îndreptățire națională!
Declar ațiunca-Protest publicată în 

„Gazeta Transilvaniei11 dela 18 (30) 
Octomvre a. c. nr. 230 a mai fost 
subscrisă de următorii:

Din Brașov:
Vasilie Sfetea, Ștefan Kicomban, Ne

chita Luouleț, Nioolae Lupan, loan Bă- 
dițoiu, Teodor Ploscă, Ioan Tampa, Iro- 
dion Frigătoriu, Petru Kicomban, loan 
Reșnoveanu, Nioolae Banu, loan Măzgă- 
reanu, Dumitru Bidu.

Ioan Trombitescu, Nioolae G. Chris
tian, Ioan Muscă, Nioolae Bărbier.

Radu , Mailatu junior, Teodor Mun- 
teanu, Vasile Musoalu sen., Dumitru Mitoo, 
George Gall, AndreiQ Bolitz, Florea Mă- 
mulă, Vasile Ancorean.

Nicolae Pernea, loan Tabără, George 
Tanase, Vasile Jalea, Florea Gali, Nioo
lae S. Stinghe, Ioan Gall.

Ioan Pernea, Dumitru I. Spuderca, 
George Muscal, loan Vili, Nicolae Moise, 
Ioan Bomben, Dumitru Gogonatu.

Din Săcele:
Ălecse Verzea, Romul Verzea, Victor 

Popea, R. Popea comerciant, I. I. Aldea,
M. Alexandrescu.

Radu Popea, lin Mandai, Ieremia 
Poenaru, George Beslâgă, George Mo- 
roianu, Petru C. Mitrea, Nicolae Galea.

Dogariu, George G. Popa, Iân Poppa, 
R. Aldea, I. V. Soiu, I. Butu, George 
Poppa.

Ion G. Poppa, Stefan Poppa, George 
G. Popa, Iân Neoulai Dimian, George 
Ioan Munteanu, N. Munteanu, Neoulai
N. Dinân, I. Țițeiu, Luoa.

P. Saseu, Ion Bodeanu, G. Mediean, 
I. Băltăgescu, Georgiu Chiotoșiu, George 
Șerban, Groza, Radu Cocă, Cotoră.

Ioan Fulga, Barsan, Neoulai Țuțu- 
ian, Alexandru Stanciu, Stefan Butu, Ge
orge N. Booiogă, Neoulai Răsnovân, Sa- 
muilă Vlad, Ioan Tocitu, George Stoian. 

Ion I. Măndai, I. Borcea, S. Drago- 
miresou, I. G. Moroian, Radu Tooitu, Ion 

(Va urma.)

Boziaș, 31 Ootomvre 1896.
Onorată Redaoțiune! Ne alăturăm și 

aderăm din inimă la Declarațiunea-Protest 
publicată în fruntea numărului dela 18(30) 
Octomvre al „Gazetei Transilvaniei".

Lupta resolută ș’ bărbătescă, ce o 
purtațl în apărareă marilor ndstre interese 
naționale, ne îndemnă totodată a Vă tri
mite sinoere espresiunl de recunosoință și 
ouvinte căldurose de simpatiă.

înainte ou Dumnedeu!
Traian H. Bop. loan Ancu,

preot.

„Protestul Valahilor". Sub aoest titlu 
„Bud. Hirlap" de Sâmbătă sorie urmă- 
torele:

„Alegătorii valahi brașoveni au anun
țat pe 4iua de 22 Octomvre mare adunare 
electorală în Brașov. Autoritățile orășe- 
nescl au permis ținerea adunărei, fiind oă 
fuseseră oonohiămațl numai alegătorii din 
oeroul Brașovului la confereuță. Fișpanul 
într’aceea a oprit adunarea ou motivarea, 
oă e vorba de organisarea reparată a ale
gătorilor esolusiv de naționalitate valahă.

„Aoum a apărut în „Gazeta Transil
vaniei" numărul din urmă un protest, pe 
oare pănă acuma l’au subscris vre-o sută 
de inși. In acest protest ei deolară ilegal 
ordinul fișpanului și atacă vehement guver
nul unguresc și cu deosebire pe Banffy, 
care nimicesoe și oea mai mică mișoare, 
prin oare Românii dau semne de viâță.

„Protesteză și declară, că pe lâugă 
totă persecuțiunea și asuprirea din partea 
guvernului, sunt hotărîțl a lupta pănă în 
sfîrșit, ca să-și apere drepturile lor oetățe- 
nescl, esistență lor națională și deplina lor 
egală îndreptățire. Subscrierile se continuă 
în „Gazetă".

Semnificativ este, că „Bud. Hirl." se 
reține de astă-dată de-a comenta, seu chiar 
de-a aproba prooederea fișpanului din 
Brașov.

Pasivitatea Sașilor „venți41. „Kron- 
stădter Ztg." din loo publică in numărul 
său de Sâmbătă un apel cătră soții săi de 
principii (Sașii „vercjl") în care, față cu 
alegerile dietale oe se săvîrșeso în comita
tul și orașul nostru acjl și mâne, cere dela 
ei, ca să se rețină dela alegere și, prin lipsa 
lor dela urna electorală, să-și manifesteze 
energica lor desaprobare față cu candidațiu- 
nea nesăsăscă și față cu alegerea candidaților 
guvernamentali.

0 voce germană despre „Sachsentag“. 
lîltă oe sorie între eltele „DeutBohe Zei- 
tung" din Berlin despre „Sachsentag"-ul din 
ăst an: „Arangiatorii adunărei deja prin 
invitare violară oondițiunea oea mai cardi
nală a Sachsentag-ului. Astfel în viitor Ar
mânul, Țiganul, Maghiarul și Jidanul pot 
veni să se consulte și să se hotărescă asu
pra binelui poporului săsesc și pot schimba 
programul după gustul lor. Gu tot dreptul 
pâte întreba aci oel neinițiat: oum de este 
în stare un conducător al poporului, preșe
dintele comitetului central săseso, să-și 
arunce fățiș poporul într’un pericol atât de 
grozav ? In numele Sașilor tineri protesta 
adv. Carol Lurtz. După vorbirea sa 73 de 
Sași vercjl părăsiră sala între aplausele în
suflețite ale galeriei, plină de fete și femei 
săsescl. Desbaterile oelor rămași în sală 
sunt mai neînsemnate, decât să fiă demne 
de-a vorbi asupra lor. Astfel se fini aoest 
Sachsentag internațional. S’a dovedit aci 
o disensiune adâncă, ce desparte poporul 
săsesc, dâr o disensiune, oare esistă de 
mult, și aoum s’a dat numai pe față. Cre
dința neolintită a „vergilor" este, oă într’o 
cji aoâstă divergență va fi delăturaiă, și 
oonaționalii lor slăbuți și lângecjl vor ajunge 
la o oonvingere mai bună. Maghiarii vor 
grigi prin aroganța lor, ca speranțele „ver
gilor" să se împlineseă în unirea puternică 
a tuturor Germanilor din Ardeal".

Românii, Sașii și guvernul. In nu
mărul său de Sâmbătă, 31 Oot. n. „Alkot- 
mâuy" publică următârea notiță: „Violen
tările și mituirile ne mai pomenite ale gu
vernului Banfîy au deșteptat oea mai mare 
indignațiune și în sînul Românilor. Orga
nele lor naționale deja se bucură, oă n’au 
renunțat la passivitate, deâre-oe de sigur
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Românii și așa n'ar fi putut dobendi.nu sciu 
ce mandate multe*.

AoeeașI foiă în numărul său dels 1 
Noemvre ia notă de înceroările semi-ofi 
cidsei „Orszâgos Ert.“, de-a sousa guver
nul pentru oprirea conferenței naționale ro
mâne, tpcend între altele, că guvernul a 
oprit oonferența română, din oausă, că la 
aoeea n’au fost convooațl toți alegătorii 
români, oi numai representanții acelora. 
„Atât este de imparțial guvernul11 — es- 
olamă reptila „Orszag. Ert.“ — „încât 
•de esemplu conferenția politică a celor de 
partida poporală săsâscă din Ardâl n’a 
oprit’o.u

La asta face „Alkotmâny“ următorea 
observare caracteristică:

„Da, da! Se’nțelege, că oonferența 
săsâsoă n’a oprit’o guvernul, deore-ce cu 
circumspecții Sași se pâte și trebue sâ între 
în pactărl, pe când cu Românii cei tari la 
cap nu se pdte ,face așa ceva. Românii 
simplaminte trebue se fia terorisațl, mai 
ales atunci, când cntăză a se provoca la 
legile unguresc!".

Un capelan osândit. Capelanul Iosif 
V. Kneziol din Raozkeve la timpul său ți
nuse mai multe vorbiri contra legilor bise- 
rioesol-politice, pentru cari procuratura îl 
dete pe mâna judecătoriilor. In acusă se 
susține, că numitul capelan a agitat contra 
legilor chiar și după ce acestea au fost 
sancționate; că in ornat bisericesc, Kne- 
zics făcu se jâre po-iorațiunea contra căsă
toriei ci™ie; că ar n provocat pe fetele 
îmbrăcate în haine albe, să îmbrace haine 
negre, deoreoe de -'im înainte ele vor fi 
oununate acolo, unde se dau pasaporte 
pentru vite; și în fine oă a glorificat pe 
preotul agitator Lepsenyi. Tribunalul din 
Pesta osândi pe oapelannl Kneziol, pentru 
agitare, delict oont religiunei și preamă
rirea unei persdne osândite, la șâse luni 
temniță și d. amendă. Tabla reg. ridioâ 
pedâpsa la un temniță, care sentință aoum 
fu întărită și de Curiă.

—o—
Din Selagiu primim două corespon

dențe, ambele privitore la raportul publi
cat de noi în nr. 228 cu privire la tristul 
debut al învățătorilor români, cari au mers 
la exposiția din Budapesta. Intr’una din 
aoeste corespondeuțe ni-se spune, oă în 
acel timp d-1 vioar din Șimleu Alimpiu 
Rarboloviciu nu se afla acasă. D-sa pleoase 
în diminâța cjilei de 19 Ootomvre n. la 
Gherla în afaoerl ofioiose și s’a re’ntors 
numai în 24 Ootomvre săra. Astfel învăță
torul din Șimleu, Alexiu Fedoroa, a plecat 
la Budapesta în absența și fără soirea și 
învoirea d-iui vicar. — A doua corespon
dență ni-o trimite însu-șl d-1 învățător Fe
doroa, care ne spune, că densul, ce-i drept, 
a fost la Budapesta, „în afaceri private11, 
der a mers și a venit singur, cu deputațiu- 
nea n’a dat față și nu pentru esposițiă s’a 
dus. Sorisârea d-lui Fedorca o vom pu
blica întregă îndată ce Jni-se va deschide 
puțin loo.

—o —
Mortea cardinalului Hohenlohe. Din 

Roma se depeșâză, oă Vinerea trecută a 
murit, lovit de apoplexiă, oardinalul Gus
tav Adolf Hohenlohe. El s’a născut la 1822, 
studiile juridioe și teologice le-a făout la dife
rite universități germane. In 1846 a întrat 
în Academia eoolesiastioă din Roma, și după 
absolvarea ei, în scurt timp a înaintat pănă 
la rangul de metropolit, âr la 1884 a fost 
ales cardinal. Cercurile politioe din Viena 
afirmă, qă prințul Hohenlohe s’a buourat 
mai ales de înorederea împăratului Wilhelm, 
și mortea lui însâmnă o mare pierdere pen
tru tripla alianță. Se dice, că decedatul 
oardinal a fost urgisit de iesuițl și de ele
mentele franoese din colegiul cardinalilor, 
și Rampolla totdâuna îl ignora; mai de
parte e remarcabil, că Hohenlohe peste tot 
stetea în relațiunl aprope mai bune cu Qui- 
rinalul, deoât ou Vatioanul.

—o—
Noi magnați, La propunerea consiliu

lui ministerial ungar, monarohul a conferit 
fraților Gabriel și Elemer Lonyai, preoum 
și urmașilor lor legitimi, demnitatea de 
oonțl ungari și dreptul de-a fi membri ere
ditari în oamera magnaților.

—o—
Furturi. Ni-se spune, că nisoe indivi4l 

neounosouțl umblă prin Brașovul veohifi 
din casă în oasă la oerșit, âr unde li-ee dă 
ooasiune, pun mâna pe ce găseso. Așa a 
întrat cpl®!® trecute un individ îmbrăoat 
„nemțesce“ în casaloouitorului Dumitru Oor- 
benol din Brașovul veohiu, amenințând pe 
servitârea acestuia să-i dea bani. La țipe- 
tul servitorei, individul a luat’o la fugă, 
'ot 4il®le trecute s’au furat 130 fi. dela 

un locuitor de pe dâlul Sprenghiului, âr 
alaltă-nopte, Sâmbătă spre Duminecă, nisce 
joțl au întrat în oasa Nr. 12 din Strada 
țlntașilor, de unde au furat 30 fl., er din 
alte două oase au furat oâte 7 fl. — Avis 
poliției.

—-o—
Societatea filarmonică din loo îșl va 

;ină adunarea generală la 8 Noemvre n. o. 
ârele 2d. a.în sala dela Vila Kertsch. Obieo- 
tele: 1) raportul președintelui, 2) raportul 
oassarului, 3) alegerea notarului și archiva- 
rului, completându-se comitetul, 4) propu
neri. Membrii ajutători ai sooietății sunt

Dela inaugurarea portului Constanța.
Documentul pus în piatra fundamen

tală a portului Constanța, este de oonținu- 
tul următor:

NOI
Carol I, prin grația lui Dumnezeu 

și voința națională, rege al României, în 
anul mântuirei 1896, în a 16-a 4* a lunei 
-Ootomvre, am pus piatra de temelie pen
tru construirea portului Constanța, pe țăr
murile Mărei-Negre.

Dumnecjeu dăruindu-Ne, în domnia 
Nostră asupra acestei țerl, nu numai ani 
de gloriă, ca împreună cu viteza Mea oș
tire să-i pot da independența și o posițiune 
atatomioă, dar și ani de paclnieă domnie, 
am luorat cu râvnă și stăruință pentru în
florirea și prosperarea României.

înmulțind căile de oomunieațiune și 
rețeua căilor ferate, unind cele două țăr
muri ale Dunărei prin podul dela FetescI- 
Cernavoda, luat’am hotărîrea, oa aceste te
meinice și' neperitore luorărl să fiă desăvîr- 
șite prin întemeierea unui port la țărmurile 
veohiului Pont Euxin, unde din veacurile 
cele mai depărtate comeroiul a găsit un 
’’oo de adăpost, unde atâtea monumente is
torice ne aduc aminte veohea aominațiune 
a strămoșilor noștri Romani, și unde și-a 

•sfârșit 4ilel0 marele poet Ovidiu.
In al 30-lea an al domniei Mele și al 

15 lea al fondărei Regatului, am pus astă4l 
piatra de temelie a aoestei însemnate lu
crări, față fiind Ma.jestatea Sa Regina, Al
tețele Lor Regale Principele și Prinoipesa 
României, înaltul cler, rriiniștrii Mei, preșe
dinții și vioe-președinții Corpurilor legiui- 
tore, înalții demnitari ai Statului și corpul 
teohnio.

Nădăjduim, ca Dumne4eu ne va ajuta 
să desăvîrșim în liniște și ferioire lucrarea 
înoepută astăcjl, care va duce peste Mări 
numele Românilor și va înlesni în tote vre
murile transportul bogățiilor acestei țări.

Spre amintire, am subsoris aoest do
cument, în înduoit esemplar, din cari unul 
•se va așe4a în piatra din temelie, âr oelalt 
.-se va păstra în Arohiva Statului.

SOIRILE O9LEI.
— 21 Ootomvre.

Comassarealn Brașov. In afacerea co- 
•massărei în Brașov, oare este în ajun de 
a se termina, după predarea noului operat 
catastral prin inginerul de oomassare An
toni Sâudor, 8’a stabilit prin d-1 jude Iosif 
Vizi o înfățișare a tuturor interesanților pe 

• 4iua de MercurI, 4 Noemvre n., înainte de 
amâ^I la 8 6re în oasa sfatului din loc, 
pentru începerea pertraotărei de regregare. 
Tuturor proprietarilor de pământ de pe 
jhotarul Brașovului li-se atrage atențiunea, 
ca pentru apărarea intereselor să nu lip- 
sescă dela amintita înfățișare, căci li-se dă 

moasiunea, că încă în ora din urmă să pdtă 
treolama contra unor greșeli și inoorectitățl, 
me s’ar fi făout.

—o— 

prin acesta invitați a lua parte la adunare. 
Sooietatea îșl va țină probele în 2 Nov. n. 
în looalul societății (sub Bucium).

—o—
Comitetul Societății studenților ro

mâni din Ziirich, pentru semestrul de iârnă 
1896/7 s’a constituit după cum ni-se soție, 
astfel: Președinte: I. Grefu, oand. aroh.; 
vioe-președinte : M. Rima, stud, ing.; oasar: 
I. Maxim, oand. ing.; seoretar: A. N. 
Popp, stud ing.; biblioteoar: E. Gschlacht, 
stud. ing.

—o—
Reuniunea de cântări germană din 

loo va arangia Vineri în 6 o. în sala de 
conoerte o serată muBicală sub oonduoerea 
profesorului Rudolf Lassel. începutul la 8 
ore săra.

Regele Serbiei în România.
Vaporul „Orientul*, având pe bordul 

său pe Regele Serbiei, a trecut Vinerea 
treolită fără a se opri prin dreptul orașului. 
Populația de pe țărmul românesc i-a făcut 
ovații, âr armata a dat onorurile militare. 
In susul orașului, vaporul „Orientul11 a fost 
întâmpinat de vaporul „Călugărenl*, pe 
care se afla un număr fârte mare de 
persâae. Corul sârbesc a intonat imnul re
gal. Vaporul „Oălugărenl“ a însoțit vaporul 
„Orientul11 pănă la Vidin.

Tot Vineri la ărele 11 regele Aleo- 
sandru a luat dejunul pe vapor, și la 11 
și jumătate a ajuns la Smârda, unde de
barcaderul era frumos împodobit. Ilustru 
6spe a fost primit ou entusiaste urale. In 
tot timpul drumului vaporul „Orientul11 a 
fost însoțit de eanonierele „01tul“ și „Și
retul11. Generalul Budișteanu, ministrul de 
răsboiu, a salutat pe vasul regal pe regele 
Serbiei, în numele Maiestății Sale Regelui 
Cerol. Pe oheiu era o companie din regi
mentul Vlașca Nr. 5 cu stâg și musioă. 
La orele 2 trenul regal a pornit dela 
Smârda,’și când a ajuns în dreptul fortului 
Jilava, tunurile au început a trage salve.

*
Inoă dela orele 2, întrâgă oalea Vic

toriei și oalea Griviței din BucurescI erau 
Vinerea treoută pline de lume. De-alungul 
stradelor de partea drâptă era așe4ată 
miliția.

M. Sa Regele Carol și prințul Fer
dinand, însoțiți de suite, au sosit în gara 
Nord la orele 3 și un sfert. Suveranul ro
mân purta uniforma de colonel sârbesc al 
regimentului 6 de infanterie, avend la 
piept marele cordon al ordinului sârb „Vul
turul Alb*. Prințul Ferdinand era îmbrăcat 
în uniformă de roșiori.

Imediat după sosire, Regele și prin
țul Ferdinand, trecând pe dinaintea fron
tului companiei de geniu, care forma garda 
de onâre, b’bu postat la locul de onâre 
unde avea să primâsoă pe Suveranul sârb.

La orele 3 și jum. trenul regal intră 
în gară în sunetul imnului regal. Regele 
și prințul Ferdinand strânseră ou oăldură 
mâna regelui Alecsandru, oare presentă 
Suveranului român suita Sa.

In fața salonului de primire așteptau 
toți miniștri, d-1 și d-na Cristiol, ministrul 
Serbiei la Buouresol, d-1 C. F. Robesou, 
primarul oapitalei, d-1 Ion Calinderu, d-1 
I. Dobresou, prefectul județului Ilfov, d-1 
Paul Stătesou,' prefectul poliției eto. La 
sosirea Suveranilor în fața salonului d-na 
Cristiol presentă regelui Alexandru, oare 
purta uniforma de general sârbesc de ca
valerie, un splendid buchet de flori.

După oe M. Sa Regele presentă Su
veranului ospe pe toți d-nii miniștri și pe 
oelelalte persone presente, Suveranii și 
suitele intrară în salonul unde Bșteptau ge
neralitatea și autoritățile civile. Presen
tarea persdnelor aflătdre în salon a durat 
aprope 20 minute, după oare oortegiul re
gal a pornit la palat. Pe tot paroursul 
pănă la palat lumea adunată pe trotuare a 
aolamat ou oăldură pe Suverani. La orele 
5 Regele Alecsandru a primit la palatul 
regal corpul diplomatic âr la 5 și jum. a 
mers la legațiunea serbâscă din strada 
drâptă, unde a primit pe membri ooloniei 
sârbe. La 7 și jum. ore s’a dat la palat 
un prânz de gală. La orele 10, după re- 

cepțiă și prân4ul de gală dela palat, re
gele AleoBandru I al Serbiei, însoțit de 
suita sa, a luat câiul la d-1 Aleosandru 
Catargiu, fost ministru al țărei la Peters
burg, âr la orele 1 regele s’a întors la pa
latul regal.

*
Alaltaerl, Sâmbătă, regele Alecsandru 

al Serbiei, regele Carol și principele Fer
dinand, împreună ou suitele, au eșit 
la ârele 9 și jum. din ^alat și au parours 
Calea Victoriei, pe la hotel de Franoe, pe 
strada Mihai-Vodă pănă la Arsenal. Re
gele Aleosandru călăuzit de Suveranul ro
mân și de principele Ferdinand, a visitat 
Arsenalul armatei unde a asistat la tote 
luorările oe se fao prin ateliere. Dela ar
senal au trecut la oasarma geniului, pe 
oare de-asemenl au vieitat’o și apoi la pi- 
roteohnie.

Peste tot trupele au făout onorurile 
militare și musioele au intonat imnul! națio
nal româneso și sârbeso.

La ârele 12 a fost un dejun la pa
lat, la care au luat parte suitele Suvera
nilor și mai multe persone ofioiale.

DIVERSE.
Un (liar german despre armata fran- 

cesă. Etă cum apreciâză „Allgemeine Zei- 
tung11, din Miinchen, armata franoeză, ou 
ooasia revistei dela Ohâlons: „Bataliânele 
de turooșl și zuavl, aduse înadins din A- 
frica, se aflau în fruntea defilărei. Soldații 
acestor bataliâne, aleși pe sprinoână, aveau 
un aspect pitoresc, la lipsea însă caracterul 
unei trupe de paradă. In adevăr, totă lu
mea oare i-a privit defilând, oa o trupă de 
sălbatici, a putut observa lipea de cadență 
în mers și de ținută militară, nepăstrarea 
alinierei, și ținerea armelor de unii într’un 
fel, de alți, într’altfel. Vânătorii și bata
liânele de infanterie au păstrat ordinea ceva 
mai bine; și acestora le lipsea însă cu.totul 
orl-ce urmă de disciplină pentru paradă. 
Colânele înaintau oa pe un teren de ma
nevră și nu oa pe un oâmp de exercițiu. 
Spre a da o dovadă de lipsa de disoipliuă, 
va fi de ajuns să cităm un singur exemplu: 
Regulamentul francos nu presorie oa tru
pele, defilând, să întoroă oapul la drâpta, 
ci de a merge privind drept înainte; de 
astă-eată, de sigur spre a vedea pe Țar 
oât mai bine, nu numai că trupa privea la 
drâpta, oi oăuta să vadă cât mai mult po* 
sibil lumea din tribune. Conseoința fu oă 
din acâstă causă, flancul stâng a trecut ou 
mult înaintea celui drept. Niol un ounos- 
oător al armatei franceze nu se va mira 
de nesuooesul încercat, la Ohâlons, de in
fanteria franceză, oare de alt-mintrelea, n’a 
fost niol odată o trupă de paradă. Oât 
despre oavaleriă, n’avem multe de zis. A- 
oâ9tă armă a fost considerată tot-d’a-una 
ca insuficientă și afară de modul cum sunt 
îmbrăcațl ofioerii, nu s’a realizat niol un 
progres. Ceea ce a trebuit să surprindă, 
însă pe unii dintre spectatorii revistei, a 
fost de sigur artileria, oare până aoum fu
sese trupa de elită a armatei franceze, mai 
cu sâmă pentru parade; de astă dată însă 
și acâstă armă a făcut un fiaoso compleot.

Femei ca propoveduitore a credinței. 
La așa numiții oevoherl din America și fe
meile înoă predică. In Filadelfia o femeie 
a ținut de ourând o predioă și între altele 
4ise: „Trei lucruri sunt în lume, de cari 
mai mult mă mir. Unul este acela, pentru 
oe oopii sunt atât de hăbăuol de arunoă 
ou petri în pomi oa să oadă pomele, de- 
dreoe pomele după oe se coo, cad ele de 
sine. Al doilea, bărbații atât sunt de ne
buni, înoât merg în resbel de se omoră 
unul pe altul, ei însă mai ourând, ori mai 
târdiu, totuși mor. Al treilea de oe alârgă 
bărbații după femei, pentru-oă fetele merg 
ele și de sine la bărbați?

Literatu ră.
In tipografia Tom a Basilesou din Bu

curescI (Calea Victoriei 29) a apărut: Igiena 
soldatului, leoțiunl predate soldaților de 
Dr. George Crăiniceanu, medio de reg. ol. 
II la Spitalul militar oentral din Buouresol. 
O mică broșură, oare conține instrucțiuni 
îigienice fdrte de interes nu numai psntru 
soldați, ci peutru popor în genere.
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In tipografia „Gutenberg1* din Bucu- 
resol (Strada Ddmnei 20) a apărut: Ficțiune, 
imagine și comparațiune, studiu compa
rativ de literatură poetioă, de Vasile D. 
Păun. In partea din urmă a opului se află 
o drăgilașe poveste practică întitulată Si
hastrul, scrisă de aoelașl autor. Un esem- 
plar, tipărit pe hârtiă de lux și fdrte es
tetic, costă 2 lei.

*
Aforisme, cugetări și reflesiuni, în 

imba română și germană, de M. de T. (Mi
hail cavaler de Trapșa). Acâstă lucrare 
forte interesantă originală s’a aflat în ma
nuscriptele mult regretatului general Trapșa, 
care a dispus, ca să se tipărâscă și să se 
vendă în scop de binefacere cu prețul nu
mai de 50 cr. Cartea este tipărită în Timi- 
șora, tipografia Uhrmann, pe hârtiă ele
gantă și cuprinde 112 pag. 8°.

Aoestă oarte se află de vencjare nu
mai la Librăria Diecesană în Caransebeș.

*
In editura librăriei naționale N. D. 

Miloșescu din Tergu-Jiu (România) a 
apărut: Descrierea corpului omenesc și 
regule higienice pentru șcdlele primare, 
deluliu Moisilu, profesor de sciințele 
naturale și higienă, directorul gimnasiului 
real din T.-Jiu. Cartea este scrisă într'o 
limbă ușoră și cr.t se pote de pricepută 
pentru școlari, ouprintjend și vre-o 16 ilus- 
trațiunl.

Proprietar: Op. Aupel Owrașifâjsw»
Redactor responsabil: Gregopim

Cursul la bursa din Viena>
Din 31 Octomvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.65
Renta de cordne ung. 4% - • . 99.—
L:npr. căii. fer. ung. în aur 472% • 122.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 100.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121. - 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.10
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.15’/2
Imprum. ung. cu premii .... 155.—
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.— 
Renta de hârtie austr......................... 101.15
Renta de argint austr......................... 100.25
Renta de aur austr.............................. 121.95
Losuri din 1860 ........................ 144 25
Acții de ale Băncei au stro-ungară. 930 — 
Acții de-ale Băncei ung. de oredit. 401.50 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 365.25 
Napoleondorî.................................. 9.53
Mărol imperiale germane . . . 58.70
London vista............................. 119 70
Paris vista.................................. 47.471/2
Rente de corone austr. 4°/0. • • 101.15
Note italiene.................................. 44 40

Cursul pSetei Brașow.
Din 2 Noemvre 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.48 Vend. 9.51
Argint român. Gump. 9.45 Vend. 9.48
Napoleon-d’orl Câmp, 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Camp. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.— Vend. —.— 
Mărci germane Oump. —.— Vend. — 
Lire turoescl Cump. —.— Vend. —
Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

X 
X
X
X
X
2
X
X
M
X
X

ABONAMENTE„GAZETA TRANSILVANIEI"
Prețul abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni 
luni 
an

X 
X

Pe 
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
uni

Pentru Româuia și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni.............................................
unu an .................................................

3
6

12

fi. 
ii. 
fi.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

O@mmate te awerde cu date de 
Pentru Austro-Ungaria: 

an ... .
șese luni. .
trei luni . .

Pentru România și străinătate: 
an .
șese luni 
trei luni

Pe
Pe
Pe

>

2
1

fl. -
fi. —

50 cr.

a

........................................... 8 franci.

............................................4 franci.

................................ . 2 franci.
se fac mai ușor și mai repede prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii, cari se vor abona din nou, să binevoiescă 
srcie adresa lămurit și a arăta și ultim poșta ultimă.
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însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în drâpta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

7.21
6,24
4.50
3 44
2.48
2.01

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.- I

jos în sus. — Nucoerii încusdrațl cu linii mai negre


