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Scrisori neffwioaM na un 

primara. — MsawK>ript4> na as 
setrimct.

IKStRATE so primoso la Adml- 
nlstrafluno in Brașov și la m- 
mâtdraie Birouri do anunoluri: 

ta Viena: Jf. Duka, Hsmrich 
Schales. Rudolf Hosts, A. Oppsliks 
Nachfolger; Anion Oppeilk, J. 
Dannwcr, in Btidaposca : A. 7. 
Goldbergcrq, Jhkstan i'cmai: ta 
Bueuresoi: Agsncs Havas, Suo- 
ouToale do Boumamo; in Ham- 
bort,: Karoiyi At Jnsbmann. .

Prețul Insorțlunllor: o aoriă 
garmond pe o ooidnă a ot. și 
80cr. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Ba clime pe pagina a o-a o 
«oria 10 or. bou 80 bani.

^.LTTTZL LIH..

„Gazeta" iese în fli-care fl,
Atonarneme neutru Austro-Ungarla: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

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

Se prenumără la tâte ofloiele 
poștale din Intra și din atară 

și la dd. ooleotorl.
itoamtul jBittii Brașov 

admmiBtTatiuiioa, piața «îare, 
Târgul Inului Nr. 80 '.I ctagiu 
I.: pe un an 10 fi., po also 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pa un an 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fl. _un esemplar 5 or. v. a< 
sâu 16 bani. Atât abonapeen- 
tele cftt și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr, m Brașov, Mercur! 30 Octomvre (11 Noemvre) 1896.

0 perfidă interpretare.
Era pe-aci se trecem cu vede

rea declarația ce a făcut’o raporto
rul cjiarului german ,,Allg. Zeitung" 
privitor la modul în care a fost 
convocată de rendul acesta confe- 
rența electorală a Sașilor, numită 
de ei „Sachsentag". Un articul însă 
scris cu mult bun simț și c’o justă 
îngrijire pentru conservarea posiției 
prmcipiare în lupta naționalităților 
contra terorismului, care se încercă 
se le denege dreptul de a-se grupa 
naționalicesce, și publicat în „Kron- 
stădter Zeitung" din loc, ne-a atras 
atențiunea asupra posiției, ce a luat’o 
raportorul lui „Allg. Zeitung" în 
cestiunea acăsta importantă.

Numitul raportor declară adecă, 
că „Sachsentag“-ul a trebuit să fiă 
conchiămat, ca adunare electorală, 
„fără deosebire de naționalitate și 
confesiune1', fiind-că așa ar pretinde 
legile esistente; el se face naiv și 
întrebă, care este legea, ce ar da 
dreptul se se convdce o conferență 
pur națională săsescă, și afirmă, c’o 
îndrăsnela ce te uimesce, că „legea 
electorală ungurescă nu cundsce nici 
o grupare de partid după naționa
litate și confesiune".

Cu drept cuvânt se scandali- 
seză organul Sașilor „verc|i!i din loc 
în fața unei astfel de afirmări, prin 
care nu se 4’0® nici mai mult, nici 
mai puțin, decât că pentru popdrele 
nemaghiare dreptul de grupare na
țională nici că esistă.

Cetitorii noștri sciu, cari sunt 
vederile nostre în privința acesta. 
Ele au fost desfășurate și în recur
sul înaintat în contra oprirei întru- 
nirei nâstre electorale din Brașov, 
și în Declarația-Protest a Români
lor brașoveni.

Apucătura sofistică a raportoru
lui gazetei germane, prin care vrâ 
sâ denege simplu asistența a tot ce 
nu este anume specificat în legea, 
electorală ungurâscă. se pdte nimici 
simplu prin afirmarea a contrario, 
că tocmai fiind-că legea electorală 

vorbesce în genere numai de gru
pări de partid fără a specifica soiul 
acestor grupări, urmeză că ea nu 
eschide grupări de partid după na
ționalitate sâu confesiune,

Dâr nu voim se întrăm în dis
cuție asupra unui lucru despre care 
nici că mai pâte fi îndoială și pen
tru care pledâză o praxă de 4ecf de 
ani dela introducerea constituționa
lismului. Voim numai se notăm, că 
fdia Sașilor tineri din loc a dovedit 
între altele, că înse și principiile 
enunțate de comitetul central să
sesc, ca și de „Sieb. D. Tageblatt", 
stau în contradicție flagrantă cu 
principiile, ce se desfășură în „Allg. 
Ztg." Chiar programul național să
sesc dela 1890 declară „Sachentag“-ul 
de atunci, ca adunare a „bărbaților 
de încredere ai poporului săsesc" și 
vorbesce de „adunare poporală a Sa
șilor11, precum și de „alegători die- 
tali săsescz". In același sens, 4^ce 
,.Kr. Ztg.*, s’a esprimat și mai târ- 
4iu conducerea politică a Sașilor.

Cu atât mai mult se miră deci 
acesta fâiă, că „S. D. Tgbltt" din 
Sibiiu publică raportul tendențios din 
„Allg. Ztg" la locul prim, fără de 
nici un comentar. Și pentru-ca să se 
lămurâscă, decă ideile oficiale ale con- 
ducerei politice săsesc! consună ori 
nu cu cele espuse în raportul din 
„Allg. Ztg", „Kr. Ztg" somăză pe 
cei dela fâia săsescă din Sibiiu se 
se pronunțe clar și limpede asupra 
pusițiunei ce o iau față cu principiile 
debitate de 4iai’ul din Germania.

Strîns în chingi „S. D. Tgbltt" 
răspunde prin încunjur într’un articu- 
lulîntitulat „Conceptul istoric și teoria 
de rassă". Acest articul ia posițiă în 
favorul, „conceptului istoric legal" și 
în contra „principiului de rassă ra
dical revoluționar" și ajunge la so
lemna confirmare a perfectei sale 
complicități cu raportorul dela „Allg. 
Ztg. — tote pentru mai marea glo
ria a circumspecțiunei săsescl.

Acest articul îl vom face cu
noscut cetitorilor noștri, pentru cu- 
riositate, și în amănuntele sale.

Declarațiune-Protest, 
îai contra oprirei întruni

rilor române.

Protestăm solemnei in fața 
Țerei .și a lumei culte in contra 
politicei maghiare de duplici
tate, care de-o parte ne repro- 
șeză de ce nu ne folosim de 
drepturile constituționale, er de 
altă parte ne despoie de aceste 
drepturi călcându-le in piciore 
in modul cel mai crud și brutal;

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

Protestăm serbătoresce 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 s&ver- 
șesc de cătră purtătorii ac
tualei politice de stat unguresci 
in contra naționalității române, 
noi membrii ei, alegători și ne 
alegători, suntem firm hotărîți 
a ne împlini pănă ’n sfîrșit cu 
credință și fără șovăire sfânta 
datoriă, ce ne-o impune, ca ce ■ 
tățeni și Români, lupta dreptă 
pentru esistența și egala nostră 
îndreptățire națională! 
Declarațiunea-Protest publicată în 

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

Lin Brașov:
George B. Popp, Nicolae Dușoiu, 

D. Muntean, Ioan I. Bogdan.
Vasilie Govna, Nioolae Ogea, Vasilie 

Mălai, George Malai, Radu Zamfir, George 
Navrea.

Arseoie Navrea, Ioan Gal, George 
Clipea, Blegu George, Iuon Sioptea, 
Ioan Gal, George Coliban, loan Gogonatu. 

Neculae Oltian, loan Petrican, Dumitru

Glăjar, Vasilie Bunghecju, Vasile Thiu, 
V. .Furnică.

Lin Bran:
Marcu Aureliu Rațiu, Neoulae Ilie, 

loan Vonia Ilie, Pmu Bănilă Nioulae și 
loan Voiculescu.

Lin Comana-superioră:
George Țeposu.

Lin Ghimbav:
Oprea Măroulescu.

(Va urma,)

Tirimia mate, 3 Noemvre n.
La declarațiunea-protest publioată în 

prețuita „Gszeta Transilvaniei1* nr. 230, ne 
alăturăm și noi ou însuflețire.

Alexandru Maior, preot român; Por- 
firiu Pop, Rudolf Pop.

Recursul în contra oprirei întrunirei 
nostre. Cu o notă datată dela 7 Noemvre a. 
o. Nr. 6962/1896 și adresată d-lui Dr. A. 
Mureșianu, căpitănia orașului îî faoe ou- 
nosout, că recursul său în contra ordinului 
dela 22 Ootomvre a. o. Nr. 784/1896 al 
domnului oamerar oesaro-regesc și fișpan 
Mihail de Maurer, transmis cu nota dela 
22 Octomvre a. o. Nr. 6748/1896, a fost 
înaintat la looul competent.

Sinodul archidiecesan gr. cat.
(Finej

Edificarea bisericilor, școlelor, caselor 
parochiale etc.

Canonul 16 din 1869 cjioe, oă biseri- 
cele să se edifioe din material solid: piatră 
și oărămidă. (In timpul mai dinainte se ri
dicau biserici de lemn la mandatul domni
lor — după cum scria regretatul G. Barițiu 
— oarl, neoonvenindu-le looul, nnde era 
aședată adl, demandau, oa mâne să se pună 
pe oară și să se transpbrte în alt loo). Le
gea oivilă pretinde, oa școlele să fiă edifi
cate după plan. Natura ou oaprioiile ei și 
societatea așteptă, oa preotul să poșadă lă
caș aoomodat posiției sale.

Față de acestea obiecționările n’au 
loc. De cjis e însă ou privire la metoda, ce 
nu rar să urmâză, din incidentul ridicării 
vre-unui edificiu publm. Poporul e constrîns

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

WSozart și Paganini.
bchiță.

Mozart, celebrul componist, într’o scri- 
sore adresată unui amic al său descrie ast
fel modul lui de-a compune:

„Când sunt bine dispus, vesel, preoum 
sunt d. e. în voiagiO, într’o trăsură seu la 
preumblare după un bun prâDd, său ohiar 
noptea, când nu pot să dorm, atunci ideile 
îm: vin cu grămada și încă idei din oele 
mai bune. Acele, cari îmi plac, le rețiu și 
le modulez, după cum rni-au spus alții oel 
puțin. Când le rețin pe aceste, îmi vin de 
ici de colea idei, de care m’așl putea servi, 
după cerințele contrapunctului, adecă sono 
ritățile în instrumente. Aoestea ’mi înfier
bântă sufletul și oreso mereu, oând nici o 
pedecă nu se pune în contra, desvăleso 
ideile din ce în oe mai mult și lucrarea să 
termină în adevăr.

Ori cât ar fi de lung, dintr’o privire 
cuprind totul, cum ași considera un frumos 

tablou. Acăsta produoe asupra mea efectul 
unui splendid ospăț.

Combinațiunile, țăsătura, tote aceste 
trec ca un vis bine simțit, der oel mai bun 
luoru, de a asculta totul împreună. Ceea ce 
luorez ast-fel nu uit nicl-odată și acesta 
este pote cel mai prețios dar ou oare ni-a 
înzestrat Dumnezeu.

Când după aoeea mă pun să soriu nu 
am de cât a lua din buzunarul creerului 
tot ceea ce s’a adunat aoolo, după cum am 
spus mai sus.

Prin aoăsta scrierea să îndeplinesoe iute 
și să reproduce fără nici o schimbare, său 
oel puțin acâsta să întâmplă fbrte rar. Etă 
pentru ce nu mă pote se mă deranjeze 
orl-oine când soriu, pot chiar să și vorbesc, 
mai ou semă de găini și de gâște, de Mar
gareta, de Babeta și de alte luorurl, și 
scriu înainte.

* **
Roelitz istorisesce, că aflându-se într’o 

seră cu Mozart la Doles, un musioant dela 
biserica Sf. Tomas din Lipsea, forte iubit 

de Mozart,, și măestrul trebuind să plece a 
doua cji la Viena, Doles îi ceru câte-va 
linii ca amintire. Mozart rîse mai întâio 
de acesta, apoi ceru o bucată de hârtie, o 
rupse în două, scrise în timp de oinol său 
șăse minute și apoi dădu unul din manu- 
soripte lui Doles și celalalt fiului său.

Prima frasă oonține un canon pentru 
trei vool cu textul: „Adio, ne vom vedea"; 
descifrată bucata fu găsită admirabilă și 
plină de melancolie. Se ceti apoi al doilea 
manuscript, oare era de asemenea un ca
non pentru trei vool cu textul: „Nu mai 
scânci oa babele". Toți rîseră forte mult, 
așa era de comică musica împrovisată. Am
bele canone să puteau eseouta împreună.

0 -f Sf
*

Intre hârtiile găsite la Paganini, după 
mortea sa, se află și următorul episod.

„într’o di —istorisesce Paganini — ou- 
treieram stradele Vienei, oând de-odată mă 
apuca o furtună. Ploia cădea de vărsa și 
vremea să făcea din ce în ce mai grea. 
Eram singur, luoru ce mi-se întâmpla forte 

rar, oăcl de obiceiti luam cu mine pe ser
vitorul meu. Mai aveam mult pănă acasă 
și eram deja atât de plouat, încât începui 
a mă teme de sănătatea mea. Căutai după 
o birjă, trei treoură pe lângă mine, dăr 
birjarii nu înțelegeau italienesoe, ăr eu nu 
soiam nemțesce; a patra birjă se opresoe 
în fine la ohiămarea mea, birjarul ’ml era 
oonoetățăn.

înainte de a mă sui ’1 întrebau de 
prețul oursei.

— Cinol florini, prețul unei intrări la 
ooncertul Paganini, cjise el.

— Ștrengarule, îi răspunse furios, 
pentru o palmă de loc oerl tu oinol florini? 
Paganini cântă pe o obrdă, dâr tu ou greu 
vei oonduce trăsura pe o singură rotă.

— Ah, domnule, nu este așa de greu, 
oum se orede, de a cânta pe o singură 
ebrdă. Și eu sunt amator, astăcjl iau în
doit pentru cursă, oa să ascult odată pe 
aoel artist, care se numesoe Paganini.

Nu mai stătui de vorbă, mă urcai și 
în deoe minute eram la hotel. 
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să facă lucruri de acestea atunci, când e 
mai puțin pregătit și când, pote e mai lip
sit. 0 atare forță nu contribue niol la mo
ralitatea și nici la bunăstarea lui. înjură, 
văcjend, că i-se ia ultimul orucer, că în fiă- 
oare cp 6 molestat de unul ori altul, care 
îi oere repartițiunea. Și. vorbind la drept 
principiile sociologice și psiohologioe nu 
vor afla disposiția acesta contrară naturei 
omenesol.

De recomandat e deci, că auctorită- 
țile biserioesol, să dispună preotului ca prin 
îndemnări părintescl, cu esemplu bun și 
cu purtare oonsoiențiâsă să convingă popo
rul despre necesitatea fondurilor biserioesol 
și șoolastice, cari, la timp, să se întrebuin
țeze la edificările neoesarl. Punându-se basă 
la atari fonduri, cel mai capital lucru e, ca 
să nu se mânee, ci se se sporescă falnic, ce 
va vedâ-o poporul cu ochii, dâoă nu numai 
odată în an (la publicarea rațioținiului), oi 
de mai multe ori ar fi conchiămat, ca să 
se convingă despre starea averii lor co
mune. Făcându-se ast-fel nu numai, că va 
fi preotul cruțat de suspițiunl, ci poporul 
va faoe cunoscință eu regulele administrării 
și în mai multe Dumineoi nu i-se va da 
ocasiă să alerge la crișme, ei să-și vadă de 
ce e al, său.

Acoentuând datorința preotului și pe 
terenul acesta, nu-mi reneg ce am <jis mai 
sus, că meritele nu le formâză ridioarea de 
biserici etc., ci calitățile și energia lui: să 
fiă părinte bun și iubitor și lucrările pe te
renul moral, intelectual și economic, să-i 
formeze adevărata laudă și respect.

In definitiv e mare deosebire între 
faptă și faptă. E mare diferință între a faoe 
un luoru bun, fără ca să storci poporul și 
să-1 demoralisezl, și între a face tot acel 
lucru la sunetul vaietelor contribuenților. 
Acela e merit, acesta e tirăniă.

Mai amintesc aici, oă canonul de mai 
sus obligă și demandă, ca edificiile biseri- 
cesol și șoolastice să fiă asigurate. Nu soiu, 
cum stăm în respeotul acesta; am infor
mația însă, oă în un traot trei (3) case pa- 
roohiall au fost consumate de flaoărl și nu 
erau asigurate. Urmarea a fost, că poporul 
a plătit neglîgința altora și respective va avă 
s'o plătăscă. — Sinodul și aici are teren de 
lucrare.

Pome an a.
Legile divine sunt imutabile: legea 

umană, fiă civilă, fiă bisericescă se pâte 
sohimba și de fapt să și schimbă regulând, 
după împrejurări și esigințe, dreptul. Gând 
legea bisericâsoă ar fi imutabilă n’aș ave 
de cjis nimio la obieotul acesta, după- 
ce ea aprobă datina de a face pomeni la 
înmormântări. Conciliul prov. din 1872 în 
oap X. numesoe datina aoesta — lăudabilă. 
Și așa ar și fi, dâoă pomeana s’ar face după 
cum contemplâză aoel capitul, căci ce e 
mai frumos, oe e mai lăudabil, decât a 
șterge lacrimile celor flămâncjl și a mân
gâia pe cei lipsiți, cari în rogațiunl jaou-

Dădui birjarului oei cinci florini și o 
carte de întrara la oonoertul meu.

A doua cji înainte de conoert publi
cul năvălea la intrarea în-sală. Tocmai in
tram, oând unul din omenii mei îmi 
strigă:

— La ușă stă un om în haine mur
dare și neouviinoiâse, oare vrea să între 
numai decât.

Era birjarul din ajun, pe oare ou tote, 
că avea oisme murdare, îl lăsai să între, 
sperând, oă se va furișa prin mulțime. Dâr 
nu! Când mă arătai pe scenă la înoeputul 
concertului, ’1 zării în fața mea în mijlooul 
damelor în mare toaletă, oarl se așezaseră 
în rândul întâiu.

Culesei și aici aplause frenetioe, dâr 
înaintea tuturor birjarul meu îmi arată în 
modul cel mai furtunos mulțumirea sa, 
oare iebuonea în mijlooul oântatului astfel 
oă primi mustrări energice din partea autji- 
torului, oare nu putea să guste în totă li
niștea deliciile musioei.

A doua di de diminâță birjarul întră 
în odaia mea.

Jatăre cer iertare pentru sufletul oelui re- 
pausat.

Moralul ne învață, oă datori suntem 
a înounjura orl-oe ooasiune, oe ne-ar duoe 
la păcat. Și una dintre ocasiuni e și ține
rea pomenilor.

Se astring avuțî și săraci la casa de 
unde au petrecut mortul, bău și mânoă. Și 
în urmă nu-i bine, căci, sâu se îmbată — 
și păcătuesa — seu vorbesc de rău pe cel 
ce le-a dat pomana: că nu le-a dat destul, 
că-i sgârcit etc. — și păoătueso. Să se 
adaugă și aceea, că în multe cașuri po
mana e departe de pomană. Se lățesoe 
obiceiul de învită la pomeni, când săracul 
seu rămâne afară ou totul, său e între oei 
din urmă. Obioeiul aoesta e mai ales la 
serbarea pomenilor de 6 săptămâni. Avuții 
învită pe avuțî; săracii âr pe avuțî în spe
ranță, că fiind în lipse" aoeștia îi pot ajuta. 
— Pomană în modul aoesta nu se faoe, oi 
aprope în fiă-oare cas se face abus cu în
țelesul ouvintelor „pomană14.

Dâoă vom lua în considerare și chel
tuielile, oelui oe dă pomană, preoum și în- 
prumuturile, oe e oonstrîns să le faoă mai 
ales la înmormântări nu numai săraoul, ei 
și cel cu stare mai bunioioă : împrumută 
bani, bucate, vinars etc., atunci trebue să 
se pronunțe orl-oine oontra pomenilor, fiind 
luorurl, ce, în presinte, treo în abusurl, con
duc pe omeni la imoralitate și la ruină ma
terială

Locul lor s’ar pută suplini prin for
marea de reuniuni, a oăror membrii să se 
oblige, că nu vor da pomeni în forma de 
pănă acum, oi vor da bani ori bucate reu
niunii, oare i-va întrebuința pentru scopuri 
de binefacere. Din reuniunile aoestea pe 
încetul s’ar pută desvolta reuniuni de tem- 
peranță.

Să se observe numai, că rari vor fi 
așa norocoși, ca deodată să faoă totă co
muna membră la atari reuniuni. Vor fi la 
început membrii puțini, avere puțină ; in
teresul desinteresat însă va înmulți atât 
membri oât și averea. Afaoerea aoâsta încă 
ar merita să fiă adusă pe tapet în Sinodul 
arohidiecesan.

*
Agendele unui Sinod diecesan 

nu sunt numai cele înșirate în ne- 
pretențiâsa mea scriere, ci sunt încă 
alte multe, așa „înființarea de biblio
teci tractuale44, visitarea, ce ar tre
bui s’o iacă din când în când și cei 
din centru, cu atât mai vertos, că 
călătoriile de acum nu-s așa primej- 
diose, ca in timpurile când se fă
ceau atari visitațiuni.

Der omit celelalte și c|ic de în- 
chieare, că deși avem inimici numă- 
roși și noi suntem puțini, totuși tre
bue se luptăm. Trebue se luptăm, 
căci vorba e de esistența nbstră.

Se nu hotărîm numai, ci se și 
esecutăm horărîrile, pentru-că la cas 
contrar tote decisiunile și legile de-

— D-le. îmi dise el ou uu ton de tot 
respectuos, îmi ve-țl pute faoe o mare 
grațiă? Sunt părinte de familiă și concetă- 
țânul d-vostră, oare simte bogat și renumit. 
Ferioirea mea depinde numai dela d-vostră.

— Ce voescl să diol prin aoâsta-? -
— Dațl-mi voiă de a scrie în ’dosul 

trăsurei mele aoeste trei cuvinte: „Gabrio- 
leta lui Paganini14,

— Fiă, îi răspunsei rujând, scrie oe 
vrei pe trăsură.

Omul acela a fost mai isteț de oum 
am crezut. In scurtă vreme deveni mai cu- 
nosout în Viena, decât mine, fiind-oă tră
sura lui Paganini avea mare trecere. Ou 
ea am mare noroo, căol tătă lumea voia 
să se preumble ou trăsura lui și omul avea 
prețuri destul de oinstite.

Când după doi ani mă întorsei la 
Viena, birjarul era proprietarul hotelului, 
în oare am desoins, âr gabrioleta o vânduse 
unui Englez pe prețul de 100 livre ster- 
linge.

U. 

vin, ilnsorii, ceea ce numai strica 
pbte. Controla se se observe în t6te 
părțile. Și meritele se fiă aprețiate.

HPanas’e.

Liberalismul în Austria.
In timpul din urmă s’au făcut mari 

sohimbărl în raporturile partidelor din Aus
tria. Cea mai puternică partidă, care pănă 
acum a stăpânit în viâța politică a Aus
triei, era partida liberală. Dela 1861 și 
pănă la 1895, ea era cea mai numărâsă și 
mai bine organisată partidă; a domnit ar
bitrar pe vremile lui Sohmerling, Auersperg 
și Herbst și a răsturnat unul după altul 
guvernele lui Hohenwart, Taaffe și Win- 
disohgrătz.

Deși era în oposițiune, partida liberală 
austriacă a fost cea mai puternică în Reichs- 
rath, așa încât însuși Taaffe nu s’a putut 
susțină contra ei, deoât dând mâna ou Po
lonii, Cehii-bătrânI și cu clericalii — pănă 
oând Cehii tineri au răsturnat pe cei bă
trâni.

Dela data aoâsta începând liberalii au 
întrat ârășl în ooaliție și au luat parte la 
guvernarea Austriei, pănă oând Badeni 
și-a format actualul minister afară de par
lament.

Acum partida liberală austriacă a a- 
juus pe povârnișul căderii și disolvării. Că
derea aoesta are s’o mulțămâscă în prima 
liniă propriilor sale păoate, âr în rândul al 
doilea antisemiților, față ou cari zadarnic 
a căutat sprigin la guvern.

In Austria de jos noua partidă în 
frunte cu Lueger a raportat la alegerile, 
oe se fac aoum, viotorii strălucite, și din 
mioăce era la început, ea a cuprins deodată 
teren respectabil, sooțând pe liberali aprope 
din tâte posițiile lor tari de pănă acum. 
Se prevede cu siguranță, că și la alegerile 
pentru Reichsrat liberalii vor fi bătuți eu 
desăvârșire de antisemiți.

Oestiunea limbei sulevată ârășl de 
Cehi încă a adus în mare încurcătură pe 
liberali. Ministrul Badeni s’a pronunțat 
destul de favorabil pentru Cehi, din oare 
oausă deputății germani din Boemia s’au 
indignat rău. Indignarea aoesta li s’a mărit 
și mai mult vă4end, oum liberalii nu- cu- 
tâză a lua posițiâ contra declarațiunilor 
guvernului în aoâstă cestiune de vecinie 
litigiu. Din pricina acâsta apoi 25 de de- 
putațl germani din Boemia, 2 din Moravia 
și 2 din Carintia au eșit din olubul li
beral, reducând astfel numărul lui la 65 
membri. Disidenții, după oum asigură or
ganele de publioitate din Austria, vor for
ma o partidă națională germană, oontra 
partidei Cehilor. Prin acesta Germanii din 
Boemia se pun în luptă și mai fățișă con
tra Cehilor, separându-se de cătră Germanii 
din Austria propriu disă și voind a avâ 
mână liberă în luptele ou antagoniștii lor 
naționali.

Repășirea aoâsta este fatală pentru 
liberalismul corupt din Austria, oare în vi
itorul parlament central nu va forma de 
cât o fraoțiune slăbănogă. O foiă ungurâscă 
din Pesta dice, că scătjând astfel aderenții 
paotului ou Ungaria și îmulțându-se con
trarii lui, se pote forte ușor, oa pactul se 
cadă tocmai în Viena.

Pe noi aoesta puțin ne importă. Ceea- 
oe dorim însă este, ca fătul liberalismu
lui austriao adecă „liberalismul14 maghiar, 
s’ajungă oât mai curând sortea părintelui 
său și cu el deodată să oadă și sistemul de 
volniciă, terore și corupțiune la culme, ce 
domnesce a dl în nefericita nâstră țâră.

SOIRILE OBLEI.
— 29 Octomvre.

Comassare. Inginerul pentru comas- 
sarea hotarului Brașov, d-1 A. Antoni, este 
încredințat cu demarcarea nouălor parțele 
de pământ și introducerea proprietarilor 
în posesiunea lor. Densul îșl va începe lu- 
orările Miercuri în 11 o. n. și anume, mai 
întâifi se va faoe introducerea proprieta
rilor în posesiunea lor pe hotarul dintre 
calea oe duce la Feldiâra și valea „Ghim- 
bășeP cătră calea ferată. Proprietarii de 

pământ, cari 'și-au cerut looul în partea 
aoeea, sunt invitați ca Miercuri 11 c. n. 
la 6 ore diminâța să se afle la alea de 
plopi pe drumul, oe duoe la Feldiora, pen
tru de-a li-se arăta parțelele. — In 12 o. 
n. (Joi) se va face demaroarea nouălor 
parțele pe hotarul dintre calea, oe duoe 
la St. Petru și calea ferată pănă la rîul 
Timiș. Respectivii posesori de pământ sunt 
invitați a-se afla în 12 o. n. 6 ore dimi
nâța la tîrgul de vite lângă calea ferată. 
Se aduce la ounoscință P. T. publio, oă 
în fiă-oare tji se va face ounosoută partea, 
în oare se va face demarcarea.

— o —
0 nonă volnicie. Ni-se sorie, că sluj

bașii guvernului au disolvat conferența 
preoțâsoă oonvooată pe diua de 1 Noem- 
vre în comuna Năpradea. Un sergent și 
un gendarm înarmați au întrat în casa pa- 
rochială ou porunoa tătărâseă, oa preoții 
adunați, 10 la număr, în frunte cu proto
popul, să se depărteze dela aoel loc, căol 
altfel vor pune în aplicare forța brachiului. 
In urma aoestei pășiri volnioe preoții s’au 
depărtat protestând.

— o -
Episcop! la alegerea din Viena. Din 

Viena se scrie, oă la alegerea, oe s’a făout 
acolo cjilele trecute, au luat parte activă 
și prelații Dr. Gruscha și Angerer — luoru 
care pănă acum nu s’a mai întâmplat.

—o—
Despre alegerile parlamentare din 

Austria de jos se sorie tot din Viena, că 
în Suburbiul Leopold antisemiții au rapor
tat victoriă strălucită. Conducătorul par
tidei antisemite Dr. Lueger a primit 4584 
de voturi. In dieta provincială au fost 
aleși pănă aoum 48 antisemiți și 14 li
berali.

— o—
Francisc Kossuth — ministru. „Ești 

Ujsâg“ publică soirea, oă ministrul Banffy 
ar fi recomandat lui Franciso Kossuth să 
se retragă deocamdată de pe terenul poli
tie, oăcl îl va numi director-președinte al 
căilor ferate ungare în looul lui Juliu 
Ludwigh, âr pe calea acâsta va ajunge în 
curând ministru. Kossuth la început a esi- 
tat, dâr în urmă totuși a refusat ofertul 
ortacului său Banffy.

—o —
Procesul Mehadicanilor. Astăcjl, 10 

Noemvre, se începe la tribunalul din Ca
ransebeș pertractarea finală în procesul 
Mehadioanilor. Apărător este d-1 advocat 
din Lugoș Coriolan Brediceanu.

—o—
Atentat contra unui preot. Din Chi- 

chinda mare se sorie, că în sâra dilei de 
4 Novembre n. s’a săvîrșit un atentat la 
viâța preotului român gr. or. George Bălan 
din Cotnloșul-mare. După cină, oând preo
tul stetea la masă rădimat ou capul pe 
mână, aflându-se în societatea familiei și 
înoă a doi ospețl ai săi, de-odată se aucji 
la ferâstră o pușoătură. Glonțul trecu prin 
gratia ferestrei, răni pe preot la un deget 
al manei și se opri apoi în părete. Aten
tatorul dispăru în întunsreoul nopții. Gen- 
darmii îl urmăresc.

—o—
Comitetul bulgaro-macedonean, după 

oum scrie „Kel. Ert.“, a înoeput ârășl o 
mișcare mai viuă, din oare se pote presu
pune, că la primăvară va păși ârășl în ao- 
țiune. Se cjioe, oă comitetul are în oassa 
sa mai mult de 2 miliăne de franci.

— o—
Filoxeră. Ivindu-se filoxera în viile 

comunei Asinip din comit. Albei inferiore, 
hotarul acelei comune a fost pus sub ca
rantină.

— o —
0 noua confesiune religiosă. Jidanii 

din Budapesta au început de ourând o 
mișoare pentru înființarea unei nouă con
fesiuni religiâse, sub numirea de „ZJ&erwZ 
IsraiV*. Noua confesiune doresoe, ca în loc 
de limba ebraică să introducă în cultul di- 
viu limba maghiară. In fruntea mișcării s’a 
pus Dr. Kondor F. Jozsef, fostul rabin su- 
orem din Ardeal, — Bucurați-Vă marilor 
șachterl guvernamentali!

—o —
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Complot armenesc în ConstantinopoJ. 
Din Constantinopol se telegrafiază, că po
liția a dat de urma unui nou complot ar
menesc, pus la cale de-un comitet con- 
stătător din 800 de membri, între oarl 
mulțl Italieni. Mulțl dintre aceștia au fost 
deținuți. S’a desooperit planul, ca deasu
pra palatului Yildis și a oartierului otoman 
să se arunce bombe umplute cu materii 
esplosive, cari câdend să bage terore în 
Turci.

— o —
Regele Svediei desnre educație. Os

car, regele Svediei, a ținut de curând o 
vorbire studenților dela universitatea din 
Lund, în care și-a spus părerea asupra 
orescerei moderne. El 4’50 între altele: 
„Copilul trebue învățat la cugetare inde
pendentă și la scrutare. Acesta faoe mai 
mult, decât îndoparea lui cu date seci, pe 
cari copilul le învață tot așa de cu greu, 
pe cât de ușor le uită. Educatorul bun 
câștigă simpatia elevilor, oel rece și rigu
ros îi revoltă contra sa. Din religiă trebue 
studiat spiritul, âr nu dogmele. Cel-oe 
nu-șl pricepe astfel chiămarea, acela nu 
va ajunge nici odată la adevărat resultat". 
In legătură ou educația, regele-pedagog a 
4is următorele despre socialism: „Noi aid 
în Svedia nu simțim neplăcerile socialismu
lui, și la noi răufăcătorii sunt rari, pentru-oă 
educația svedeză a rămas fidelă vechilor 
ei prinoipii. La noi scopul principal e des- 
voltarea caracterului și a moralității".

—o —
Călindarul Plugarului pe anul 1897 

este cel mai mare și cel mai eftin între 
călindarele românescl apărute pănă acum. 
Conține 11 câte de tipar. Numai partea li
terară și economică conține vre-o 80 pa- 
gine format mare și tipar compres garmond. 
In text se află și câte-va ilustrațiunî fru- 
mâse. Un esemplar costă numai 25 or. De 
vendare la Tipografia „A. Mureșianu“ 
în Brașov.

Studenții români din Wiesaa 
cătră studenții din Blașiu!

Tinerimea română academică 
din Viena, în ședința sa ținută în 
7 1. c. a hotărît a protesta. în contra 
■faptului nedemn și antinațional al 
mergerii unei părți a studențimei 
din Blașiu, condusă de trei profe
sori, la esposiția milenară. S’a ho
tărît a-se formula un apel „cătră stu
denții din Blașiu“, pe care l’au și 
subscris toți cei presenți. Din acest 
apel, a căruia copie ni s’a trimis și 
noue, estragem următorele pasage, 
ce marcheză punctul de vedere al 
tinerimei nbstre academice vienese:

Fraților! De profundă durere ne sunt 
ouprinse immele, indignarea ne amăresce 
sufletele, rușinea oe ne mână sângele în 
față, când privim în ochii străinilor, ne im
pune datorința să grăim cătră voi. . . .

Nu! Voi nu puteți fi pierduți pentru 
nemul românesc. Sunteți pre tineri decât 
ca să vă fi putut ademeni egoismul, corup- 
țiunea și oportunismul. Voi nu ați voit să 
pătați numele Blașiului, renumele românis
mului. Nu ați voit să lingeți piciorul, care 
calcă tot ce aveți mai sacru. Nu ați voit 
să pătați o pagină a gimnasiului vostru, 
care tot numai pagine de aur a inscris în 
istoria nostră. Nu! nu! nu ați voit’o, nu ați 
putut'o voi /...

Nu este posibil să fiți voi vinovății. 
Voi sunteți numai jertfele inocente ale păcă
toșilor...

Fiesce-oare piatră a edificiului gim
nasiului din Blașiu e un memento la adresa 
seducătorilor voștri, căol întregul nostru 
■neam a clădit acel gimnasiu, și întregul 
nostru neam are dreptul de a judeca asu
pra oreațiunei sale.

Și voi, cari sunteți a4l în fața liber
tății academice, voi octavanilor și septima- 
nilor, voi să fi uitat, oe a săvârșit tineri
mea din Blașiu înainte ou doi ani afirmân- 
du-șl convingerea?...

....Au asurdit urechile vostre pentru 
tot oe este ideal, de nu au4ițl cum tot fi ,

rul de iarbă de pe Câmpul Libertății, oum 
undele Ternavei, frâmătul frun4elor și 
adierea vântului, tâte, tote șoptesc despre 
fapte falnioe românescl?!

Ați uitat trecutul Blașiului?
Zadarnio să fi trăit un Clain, un Șin- 

oai, un Șuluț, un Bărnuț?.....
.... Priviți în momente de încercare la 

treoutul, la istoria Blașiului! Invățațl din 
ea și faceți precum ea Vă învață: „Emori 
per virtutem praestat, quam vitam miseram 
atque inhonestam, ubi alienae superbiae 
ludibris fuerit, per desecus omitere!"

Așa să faceți și numai atunol se Vă 
ajute Dumne4eu!

Apelul acesta este subscris de 
următorii studenți academici din 
Viena:

Când. med. Al. Vajda-Voevod; med. 
Titu Perția; Drd. Tit Liviu Tilea ; Aug. 
de Venter jurist; George Serbu forest.; 
Dr. Nic. Comșa; med. Iuliu Mălinaș; Teo- 
fil Popoviol când. ing.; Paul Bogdan când, 
egr.; Const. Mândri’ă med.; Cesar B. Po- 
povicl stud, arch.; Dr. Victor Roșea; Drd. 
med. Ionel C. Capșa; Cornel Messaroșiu 
când, ing.; Al. Crăciunesoe Dr. med.; Ma
rin Sturza med.; Eugen Solomon stud, 
med.; Drd. med. Victor Coloeriu; stud. jur. 
Caius Bredioeanu; Drd. med. Octavian 
Proșteanu ; Eugeniu Munteanu stud, techn.; 
Aurel Țuroan stud. în for.; Severian Zu
grav stud, jur.; Carol Konya stud. phil.; 
Aroadie Popoviol stud. în silv.; Antonini 
Traian Păscuțiu stud, techn.; Cornel Proș
teanu stud. acad. com.; L. L. Russ; T. Com
șa stud. acad, com.; Drd. med. Alex. A- 
Corinna; Aureliu Aleman oand. med.

Asociațîunea la Bran și Zsmeștl.
Cercul Ih anului, Oct. 1896.

On. Redacțiune! Pentru o mai temei
nică ounosoere a lucrurilor și dorind, nu a 
plictisi pe cetitori, oi a-le ațîța interesul 
în speoial pentru Asociațiune, Vă rog să 
binevoiți a publica si reflecsiunile mele la 
întâmpinarea corespondentului T. d. O. și 
a d-lui advooat din Zârnești N. Garoifi în 
colonele aoestui diar.

pisesem în N. 225 pe basa raportului 
d-lui T. d. C. și a altor informațiunî, că 
camitetul desp. II al Asoo. trans. în deour- 
sul unui an n’a lucrat nimic și că la adu
narea din Bran nu l’a tras pentru asta ni
menea la răspundere.

Acum, după ce însuși d-1 director a făcut 
raport detailat cu tote comentările trebuin- 
ciâse despre activitatea dânsului și a comite
tului de pe mai mulțl ani din urmă, să vedem 
întru cât am fost eu în drept să ridic grava 
acusă în contra comitetului Desp. II. Iu 
parentesă reamintesc, că acusa mea se re
ferise numai la aotivitatea ultimului an.

1) Oum stă lucru ou colecta de 1 — 10 
dr. ? D-1 Garoiu susține mai întâiu, că co
mitetul de aceea n’a pornit’o, fiind-că n’a 
fost aprobată de comitetul central din 
Sibiiu.

Asta nu stă nicăirl scris, cu atât mai 
puțin în „Transilvania". Să distingem bine. 
Etă ce cetim în Nr. III a. 1896: „La pro
punerea preotului G. Thomas, adunarea ge
nerală a luat condusul: tiă-care Român, 
oare locuesoe pe teritorul acelui despărț., 
se privesre de membru al Asooiațiunii și 
e dator a plăti anual o taxă de 1—10 cr. 
în cassa despărț., care conclus se va pune 
în praosă încă în a. 1896, însărcinându-se 
comitetul ou esecutarea". Asta sub p. 9 al 
protocolului aprobat de oomitetul central, 
care nu 4ice, că nu aprobă și oonolusul 
aceste, ci-șl face numai o observare forte 
potrivită, că „ou privire la primirea mem
brilor ajutători ai Asooiațiunii să se ob-, 
serve prescrisele regulamentului, după care 
un astfel de membru are eă plălescă oel 
puțin un 1 fi. pe an." D-1 director va con
cede, că condusul amintit nu e în contra- 
4icere cu regulamentul (vidi acel regula
ment § 17 a și § 27), căci altfel d-sa de 
sigur n’ar fi făcut să se voteze în adunare 
o hotărîre ca acâsta. D-1 Garoiu scie forte 
bine apreția importanța ooleotei de 1 —10 
cr.; ea sâmănă cu colecta, ce se face an 

de an regulat de „Gustav Adolf Verein“-ul 
săsesc; prin ea s’ar pută aduna mulțime 
de bani pe nesimțite și în același timp s’ar 
întrețină o relațiune vie între poporul ro
mân și Asociațiune.

E lucru de sine înțeles, că oine con- 
tribue cu 1 —10 cr. nu pote avă drepturile 
membrilor așa numiți „ajutători" ou 1 fl., 
ci el e considerat numai ca membru fi
resc al Asooiațiunii, care în puterea regul. 
§§ 28 și 29 are să se folosâscă de bene
ficiile Asoo. Va fi audit d-1 director, că și 
într’alte locuri s’au făcut înoeroărl cu co
lecta acesta de 1 —10 or, și încă cu bun 
sucoes, căci Românul, oare nu pote da mai 
mult, e mângâiat, dâeă dă și numai atâta.

Mă întrâbă d-sa: „Ei bine, cine a 
împiedecat pe D-1 „Dixi" a eseouta măcar 
în comuna sa acele conduse? Dela câți 
Români a colectat taxa de 1 —10 or. și 
unde i-a administrat? Căol nu țin pe D-1 
Dixi atât de naiv, încât se fi așteptat, că 
directorul despărțământului său membrii 
comitetului să fi umblat din casă ’n casă, 
ca să ooleoteze acele tacse".

Ba, 4eu> Domnilor, eu tot eram așa 
de naiv, oa să aștept și minunea acâsta. 
Preoților la boboteză și la alte flile, das
călilor la Crăciun, advocaților, executori
lor și la tot oârdul slujbașilor nu li-e ru
șine, nu li-e nici milă, numai comitetului 
unei sooietățl culturale să-i derâge de-a 
călca pragul „nației", pentru-că spune Ro
mânului cu inima veselă, că n’a venit în 
execuțiă să-i ia vita din jug, ci a venit 
să-i oeră obolul, oare pentru a lui fericire 
se adună și se îutrebuințâză, a venit să-i 
spună, că și nația românescă trebue să dea 
mână cu mână, ca să se ridice și să nu ră
mână îndărătul altora?

Spune, d-1 direotor, că a înființat 
agenturi prin oomune, der că multe din 
de n’au dat semne de vieță. Durere, asta 
așa este nu numai la ZârnescI, ci în tote 
părțile unde s’au mai înființat asemenea 
agenturi. Vina însă este a se atribui co
mitetelor, cari nu sciu și nu vor să Je 
pună în lucrare, să bage viâță și zel de 
muncă în membrii aoestor agenturi. După 
oe a făcut D-4eu chipul omului din pă
mânt, a trebuit să-i dea și suflet, oa să 
esă omul om. Dâcă agenturile nu-șl fac 
datorința, comitetele trebue să le tragă la 
răspundere, ori să aplice disposițiile §. 24 
din Regul. Asta însă nu se face din par
tea nici unui comitet, și de aceea vedem, 
oă agenturile nioăirl nu dau semne de 
vieță,

D-1 Garoiu laudă pe Zârneștenii d-sale, 
măcarcă la ZernestI în timpurile mai nouă 
nu e loc de laudă. Biserica și scola sunt 
năpustite, o droiă de străini de tot felul 
au știrbit caracterul român al acestei mari 
comune, ba s’a înființat și o scolă ungu- 
râscă de stat, de care nimenea nici n’ar fi 
visat; un unmăr însemnat de tineri de 
acolo învață la gimnasii și preparandii un- 
gurescl etc. Acestea tote nu prea sunt 
titluri de laudă.

Nu este scopul meu să detrag nimă
nui din merite. Recunosc cu plăcere faptele 
înșirate de d-1 direotor Garoiu: că s’a co
lectat bani pentru fondul „G. Bariț", oă 
s’a vândut cartea „Higiena oopilului", că 
s’a colectat o sumă destul de frumosă de 
bani, oă s’au dat 2ajutâre de 25 fl. pentru 
tineri meseriași etc. P«ntru tote aceâtea 
oomitetul e vrednic de recunosoință, er 
faptul, că Brănenii atât de puțin au con
curs la unele din acest~a, merită cea mai 
oategorioă reprobare.

Mai mult: eu recunoso și aceea, oă 
între vre-o 33 deepărțăminte ale Associa- 
țiunei, despărțământului dela Zârnesol pote 
fi classat între cele mai de viâță ; dâr asta 
o atribui numai și numai împrejurării, oă 
celelalte despărțăminte sunt mai tâte — 
morte. Mortăciunea și apatia unora însă nu 
pâte sousa întrelăsările altora. De aceea eu 
am criticat și pe oât îmi va fi posibil voifl 
căuta să critio și în viitor scăderile, der 
nu pentru a supăra, ori disgusta pe nime
nea, ci pentru a eseroita controlul neapă
rat necesar în astfel de cașuri, — control, 
cere la noi nu esistă aprope de loo. Eu 
cred, că toomai lipsa de control și indul

gența nesocotită a publicului nostru inteli
gent a adus cu sine și acel indiferentism și 
apatie, oe se manifestă atât de dureros în 
viâță Assooiațiunei nostre. Din considera- 
țiune cătră persâne ascundem păoatele și 
făruim laude din nimio, âr reeultatul e, oă 
sufere causa și se suprimă orl-ce avânt.

Dixi.

ULTIME SOIRE
Bucurescî, 9 Noeinvre. Ieri s’a 

ținut în sala Dacia o mare întrunire 
a partidului conservator. Președin
tele întrunirei a fost d 1 Lascar Ca- 
targiu, care a d’S, că scopul întru- 
nirei este, ca membri partidului se 
fia consultați asupra suplicei, ce se 
va adresa Regelui în causa Metro- 
politului-Primat. După un discurs 
lung și amănunțit al d-lui Al. Laho- 
vâri, s’a cetit petiția cătră M. S. 
Regele, în care acesta este rugat a 
face dreptate, și, care se sfîrșesce 
cu cuvintele: „Dâcă capul bisericei 
nostre este vinovat, se tiă judecat 
și osendit, der judecat omenesce și 
creștinesce, er nu sugrumat cum nu se 
sugrumă nici făcătorii de rele. Decă 
este nevinovat se se ridice de pe el 
învinuirile și hula". Acesta petițiă, 
primită de întrunire se va preda 
Regelui.

BucurescI, 9 Noemvre. Principele 
și principesa României au sosit ac[î 
la Sigmaringen. La trecerea prin 
Viena, Altețele Lor au primit visita 
împăratului, a archiducilor și a con
telui Goluchowsky etc. înainte de 
plecare principele Ferdinand a fost 
primit în audiență particulară Ia palat.

DIVERSE.
Erori de tipar în vâcul al XVL-Iea. 

Tipograful Stookel Wolfgang, oare pe la 
anul 1523 trăia în Lipsea, căpătase o in
vitare dela principele saxon George să 
mârgă la Dresda și acolo să-și oontioue 
meseria sa. Stockel în 1524 edase oartea 
întitulată: „Esplieărl și însemnări la noua 
alianță". Mica cărticică la fine are pe o 
fâe rubrioa „Erate", oare se termină cu 
vorbele : „Despre oelelalte litere, cari eau 
șters sâu au rămas de tot afară, ceti
torului genial nu-i ertat a face observarea 
că ele lipsesc, deârece oulegătoful le-a 
cules ârna lângă o lumină slabă și oâte-o 
dată, când odaia era caldă, culegătorul era 
somnuros și astfel erorile forte iute le 
putea trece ou vederea".

L H © S’ S3 tt M Baă.
In editura librăriei Socec Comp, din 

BucurescI (Calea Victoriei 21) a apărut: 
Povățuitorul studiului limbii române în 
olasele primare de 1. Manliu, profesor de 
limba și literatura română la institutul pe
dagogic de institutore din BucurescI. Carte 
autorisată prin decisiune- ministerială pen
tru usul învățătorilor și învățătorelor, al 
institutorilor și institutârelor, precum și 
pentru elevii și elevele școlelor normale de 
învățători și învățătâre, de institutori și 
institutore. Acest op e forte voluminos, cu- 
prin4end 710 pagine de tipar compres și 
pe lângă aceea o interesantă prefață de 
26 pagine. Eruditul autor a împărțit acâstă 
voluminâsă luorare în două părți: una teo- 
retioă, care este un fel de enciolopediă a 
învățământului limbii, fiind tratate în ea 
tâte ramurile de învățământ ale limbei. In 
partea a doua se află un ours complet de 
lecțiunl praotice. Un esemplar costă 6 lei.

&
In Institutul de editură Ralian I. Sa- 

mitea din Craiova a apărut: Istoria tea
trului român, de Mihazl N. Belador, artist 
al Teatrului Național din Iași. Acest valo
ros și interesant op e împărțit în două 
părți, ouprin4end în partea primă istoricul 
desvoltărei teatrului român, er în partea a 
doua repertoriul teatrului român. Un esem
plar (120 pag.) cOBtă 1 leu și 50 bani.

Proprietar: Dr. Aus*e8 Mun’eșiaiiu.
Redactor responsabil: (SrsgaHu Kfflaîor.
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Cmb’Sm! fa bispsa dâra ’bfieraa.
Din 8 Noemvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.65
Renta de corbne ung. 4% ■ • • 99.35
Isnpr. căii. fer. ung. în aur 4*/2% • 122,25
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/o 100.75
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.40
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.— 
Imprum. ung. ou premii .... 155.—
LoaurI pentru reg. Tisei și Segedin. 137.—

Renta de hârtie auetr.................. 101 35
Renta de argint austr...................101.35
Renta de aur austr....................... 122.25
LosurI din 1860 ......................... 144 50
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 937.— 
Aoții de-ale Bănoei ung. de credit. 401.25 
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 365.75 
NapoleondorI .........................................9.53
Mărci imperiale germane . . , 58.80
London vista............................. 119 88
Paris vista........................ 47.521/2
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.05
Note italiene.................................. 44 45

CmfsmI pieței Brașow.
Din 10 Noemvre 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.48 Vend. 9.49
Argint român. Cump, 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cu mp. 9.50 Vend. 9.53
G-albenI Câmp. 5.60 Vend.
Ruble rusescl Cump. —.— Vend.
Mărci germane Cump. Vend.
Lire turcesc! Cump. —.— Vend.
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Anmicîuii
(inserțmni și reclame)

Simtu a se adiresa subscrisei 
admiaîstratîuns. Ou cașul pu° 
Micării unui auunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de mu!te»ors.

Admkistr. „Gazeta Trans.,,

Brassdvârmegye legtobb eloflzetdinek nevjegyzeke az 189' -ik 6vre, 
osszeâllitva az 1886-ik 6vi XXI. t. cz. 25. §-a ertelm^ben az igazolo vâlasztmănynak 1896. evi 

Oktdber ho 30-ăn tartott ulesdben.
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Az 1886. evi
XXI. t. cz. 26. 
§-a ertelme- 
ben eszkozolt 
ketszeres ado 
beszâmităsi 
jogczimefl. cr. fi. cr.

1 Czell Kâroly gyogyszeresz Brassă 7070 76 gyogyszeresz 57 Puskâriu Jozsef ugyved Brassă 544 08 ugyved
2 Czel Vilmos Dr. gyâros 5096 42 jogtud., i. k. t. 58 Aronsohn Henrik szâllito 35 541 87
3 Czell Frigyes n 55 3082 65 59 Jekel Vilmos ugyved 17 541 78
4 Dr. Otrobân Nandor r » 3010 — orvos 60 Adler Lipot fenykepesz 5? 539 58
5 Fleischer Mihâly meszâros 55 2438 09 ip. k. t. 61 Bernhardt RezsO lakatos 17 532 77
6 Kenyeres Kâroly gyâros 55 1904 62 w 7) n 62 Prentner Jozsef kereskedo 77 532 02 ip. k. t.
7 Mayer Emanuel kereskedo 55 1835 70 31 33 3) 63 Grunfeld1 Salamon gyâros 73 530 28
8 Dr. Fabritius Jozsef orvos 55 1699 46 orvos 64 Wagner Vilmos kereskedo 51 522 17
9 Copony Marton gyâros 55 1665 34 ip. k. t. 65 Sotir Constantin hăztulajdonos 37 519 08

10 Porr Emil kereskedo 55 1496 74 33 53 17 66 Schlandt Gottlieb gyâros 15 500 15
11 Muller Gyula 55 1381 20 » « V 67 Witting Ferencz meszâros 11 493 03
12 Neustădter Kâroly gyâros Prâzsmâr 1378 80 37 37 17 68 Klein Samu fakereskedo 1? 479 82
13 Drechsler Sândor kâves Brassă 1306 59 69 Gyertyaofy Emil kereskedo 15 473 20
14 Dr. Flechtenmacher K. orvos 55 1295 58 orvos 70 Dr. Phleps Frigyes ugyved 71 472 74 ugyved
15 Hesheimer Adolf kereskedo 55 1238 52 ip. k. t. 71 From Mârton kereskedo 55 462 11 <5

16 Hiemesch Henrik meszâroB 35 1219 04 72 Ludwig Ferencz vendeglos 15 456 39
17 Mayer Jozsef ugvved 35 1203 48 ugyved 73 Binder Frigyes kereskedo 5? 451 42
18 Ridely Frigyes magânză 35 1139 56 74 Platz Kâroly korcsmâros 57 451 07

J19 Verzâr Istvân kereskedo » 1070 98 ip. k. t. 75 Galtz Jozsef berlO 440 —
20 Langer Tamâs ny. jâr. biro 3? 985 76 ugyvăd 76 Schul Jozsef kereskedo 37 432 69
21 Zeidner Henrik kereskedă 33 905 50 77 Teutsch Mihâly ezucs 77 431 58
22 Adler I. Rezsb hâztulajdon. 55 902 92 ip. k. t. 78 Steiner Pâl magânzo 53 429 03
23 Lâzâr Geio kereskedo 35 899 68 31 1, n 79 Kurmes Andrâs Rozsnyă 412 92
24 Miesz Lajos V 17 53 894 90 37 17 1) 80 Orghidan Constantin meszâros Brassă 410 04
25 Alexi Teochâr nyomdâsz 53 893 24 7? 77 3? 81 Kimm Kâroly văllalkoză 17 404 40
26 Dr. Fabritius Agoston orvos 33 842 30 orvos 82 Sorea Gyorgy veadeglOs n 399 80
27 Tartier Mârton magânză 53 815 53 83 Gâspâr Jozsef magânză 57 390 65
28 Herfurth Ferencz lelkesz Kereszteiiyfaln 811 18 lelkesz 84 SzOcs Jânos 5? 387 28
29 Jckel Vilmos magânză Brasso 804 58 gazdâsz 85 Klein Kâroly technikus ! 77 383 75
30 Schmidts Vilmos ugyved 55 779 20 ugyved 86 Teutsch M. Kâroly hăztulajdonos 37 374 94
31 Korodi Mihâly hăztulajdonos 33 774 60 ip. k. t.
32
33

Fink Gyorgy 
Gmeiner Gyula

âcs 
gyâros

55

33

748
716

37
68 ip. k. t. p 6 t t a g o 1l :

34 Duschoiu Jânos kereskedo 35 714 04 11 17 13
35 Dr. Tartier Frigyes orvos 5? 694 96 orvos 1 Tunyogi Ferencz vendeglos Brassă 373 —
36 Remenyik Istvân magânzo 33 691 52 2 Szocsek Ferencz hăztulajdonos 77 372 28
37 Dr. Lassel Jenă tânăr 33 688 20 tânăr 3 Ioanides Constantin gyâros 17 371 02
38 Scherg G.yOrgy meszâros 33 686 78 ip. k. t. 4 Ioanides Istvân 77 77 371 02
39 Adler Jakab Lankier 33 666 84 5 Eitel Gusztâv 7’ 73 369 44
40 Steriu Constantin magânză 35 649 75 6 Irk Antal făldesz 71 369 13
41 Schwarz Andrâs 1? 53 649 31 gyOgyszerâsz 7 Buntoiu Andre kereskedo 17 368 22
42 Kugler Ede gyăgyszeresz 33 635 60 orvos 8 Lupăn Andre meszâros 17 356 —
43 Dr. Schwarz Frigyes orvos 55 631 40 9 Szikszay Jânos 75 350 80
44 Henning Frigyes magânză 53 629 56 10 Stinghe Steriu 17 17 350 62
45 Dr. Bachmeier Victor Becs 624 96 11 Csalotzky Jânos kâdâr r 347 34
46 Scherg Henrik meszâros Brassă 620 55 12 Stamm Traugott magânză 17 339 36
47 Honigberger Frigyes magânzo 33 619 65 kOzjegyzO 13 Klein Viktor gyogyszeresz 13 336 40 gyogyszeresz
48 Nemes Peter kOzjegyzo 33 619 — 14 Dr. Gust Henrik orvos 13 332 58 orvos

1.49 Popp B. Gyorgy kereskedo 33 604 67 jogtudor 15 Lâszio Denes kereskedo 11 329 50
|'5O Dr. Mureșianu Aurel lapszerkeszto 53 599 94 16 Zintz Henrik » 55 328 41
,51 Jeremias Gyorgy korcsmâros 1 33 594 50 17 Harth Kâroly 77 13 320 88
52 Ei’delyi Ede kâves 55 593 22 18 Stennsr Ferencz magânză 51 319 15
53 Mâtyâs Jozsef kereskedO 33 577 36 ugyved 19 Thrul Jânos Liâztulajdonos 55 318 87

154 Reich AgoBton ugyved 1 77 573 32 20 Buntschu Lajoa ezredes 55 310 12
55 Schmidt Albert hăztulajdonos 33 560 77 ugyved 21 Beer Ignâtz magânză 77 309 56
56 Dr. Philippi Frigyes iigyved 37 555 36 77 22 Kassik Antal kereskedo 75 308 04

KCztudomâsra hozatik, hogy ezen nevjegyzek mai naptăl kezdve folyă evi November hă 20-ik napjâig a vârmegyei făjogyzo irodâjâban 
ki lesz teve ea bogy az igazolă vâlasztmănynak a năvjegyzek vegleges megâllapitâsa czeljâbol 1896-ik evi November hă 21-en tartandă iilese 
napjâig mindazok, kik ezen nevjegyzek ellen felszălamlâssal elni, vagy az 1886. evi XXI. t. cz. 26. § âbau megirt kedvezmenyt igenybe venni 
ohajtjâk a hivatalos ărâk alatt a vârmegye fojegyzojenel megjegyzeseiket megtehetik illetve beadhatjâk

B r a s s 6, 1896. evi Oktăber hă 30-ân.
Dr. Jekei Frigyes,

alispân.
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


