
SBtewa. Atoisti’slinnea, 
îi TwM

Si'&țov. pkța aw« Kr. 80.
Scrxaori îi*fr«^c&t.o nn no 

primărie. — M$uT<»mpîfl xhz 
rctrimet.

INSERATE se primesc lu Ailmi- 
nl6t?cțiuneîn Brașov și la tuf- 
mâtârele Birouri do anuncilurt: 

in Viexia: if. Du'ms, Htinrich 
Schakk, Rudolf Mosăe, A. (șppsiiks 
Naohi'olger; Awiow Oppeîtk, J. 
ÎDannebcr, în Badapeâra : 7.
Goldb&-ffsrgt Zckstsin Bsrnat; în 
Bucurase!: Agsncc Havas, 8uo- 
eursale do Roumanie; în Ham- 
btUfcj Karoiyi & Mmiann,

Prețul insorțlunl'or: o saria 
garmond pe 0 coldaă 0 or. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai desB dupâ 
tarifă și învoială.

Reclame po pagina a 3-a o 
seria 10 er. sau 30 bam.

„Gazeta'1 iese în flă-care ii,
Abonamente neutru Anstro-Unaaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Pentru România si străinătate:
Pe un an 40 franol, pe șese 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineca 8 franci.

8e pTenumâră la tâte oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
Atemontiil Denim Brasov 

aaministratiunca, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 '>1 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pe ș6se 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe nu an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un eeemplâr 5 cr. v. a. 
sâu 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile aunt 

a ne plăti înainte.

Nr, 193.
________________

Brașov, Luni-Martî 3 (15) Septemvre 1896.

Comitetul central săsesc.
Astăfil SQ întrunesce în Sibiiu 

comitetul central al partidei așa 
numite poporale săsescî („Sâchsische 
Volkapartei“) din Transilvania.

Cetitorii noștri sunt informați 
despre aGestă întrunire, ce se va 
face cu scop, de-a se sfătui asupra 
conehiămărei unei conferențe națio
nale săsescî (,,Sachsentag“).

Firesoe, că pe noi Românii nu
mai în linia a doua ne interesâză 
pașii întreprinși de cătră conduce
rea partidei naționale săsescî. Der 
cestiunea convocărei în timpul cel 
mai apropiat a unei conferențe na
ționale săsescî ne atinge mai de-a- 
prope și mai de-a dreptul astăcțî, 
după-ce abia au trecut patru luni 
de când guvernul și organele lui au 
împiedecat întrunirea conferenței 
naționale române, ce avea se se 
țină la 15 Maid a. c.

Nu seim, cum mai stă acesta 
afacere. Era vorba odată de un re
curs, ce s’a înaintat în contra 
oprirei conferenței. Ce s’a făcut cu 
acest recurs, ce sbrte a avut, resol- 
vatu-s’a oii nu și cum s’a resolvat? 
— Despre tote acestea nu avem 
nici o cunoscință. Atâta vedem și 
seim, că conferența ni-a dus’o apa 
Tisei.

In asemeni împrejurări trebue 
să ne intereseze îndoit întrebarea: 
că bre același guvern, care a oprit 
ținerea conferenței nbstre româ
nesc! astă-primăvară, pe cuvent, că 
statul maghiar nu pote tolera gru
parea în partide după naționalități: 
da-va voiă Sașilor să-șî țină confe
rența partidei lor naționale?

întrebarea acesta și-au pus’o și 
Sașii, cari au stăruit pentru grab
nica convocare a unui „Sachsen- 
tag“. Trebue se fim în curat, exi
seră ei, decă guvernul voesce se 
aplice și față cu noi aceleași mesurî 
și dăcă va cuteza se ne confisce 
dreptul de întrunire, cum ni-au con

fiscat nu numai unul din drepturile 
nbstre garantate.

Ei bine, cei ce stăruiau astfel 
erau Sașii „verc|î“, er majoritatea 
oportunistă le răspundea prin „Sieb. 
d. Tgbltt“, că nu se simte trebuință 
pentru ținerea unui „Sachsentag“. 
După vre-o două luni însă se schimbă 
de-odată tactica celor din comi
tetul central. Oprirea unei întru- 
niiî, ce avea să se sfătuescă asu
pra serbărei lui St. L Roth la Me
diaș, produse mare iritațiune între 
Sași. Atunci cei din Sibiiu se gră
biră a conchiăma așa c|isuî comi
tet central restrîns, ca să se con- 
sulteze asupra ținerei unui „Sach- 
sentag“.

Acest comitet restrîns a hotă- 
rît se pună decisiunea în mâna co
mitetului central augmentat și acest 
comitet îșî ține aeji ședința în Sibiiu.

Aici găsim cu cale a arăta, cum 
a fost augmentat seu întărit în pu
terea organisației, ce șî-a dat’o par
tida națională săseseă, comitetul 
central din Sibiiu, care constă din 
7 membri. Din fîă-care district său 
comitat, comitetele districtuale au 
ales din sînul lor câte opt membri și 
patru suplenți cu însărcinarea, de a 
lua parte la întrunirea comitetului 
central săsesc.

In trecet voim se observăm, că 
modu! adăsta de representare a tu
turor districtelor în comitetul central 
augmentat ni-se pare a fi practic și 
bine chibzuit pentru a da votului 
comitetului central greutatea de lipsă. 
Este o modalitate, ce n’a fost adop
tată în organisația partidei nbstre 
naționale și acesta, precum am es- 
periat, n’a fost decât numai spre 
paguba ei.

Să trecem însă la obiect.
Intru cât-va surprinși de întor

sătura, ce s’a săvîrșit în cestiunea 
„Sachsentagului“, Sașii „verfii** din 
nou îșî pun întrebarea: cum se face, 
că acum de-odată se simte trebuința 
unei conferențe naționale săsescî și

din partea oportuniștilor? Recunbs- 
ce-va ministrul-președinte dreptul Sa
șilor de-a se întruni când vrău și 
lua-va astfel îndărăt vorba lui des
pre neîndreptățirea grupărilor după 
naționalități? Ori că br. Banffy va 
cere anumite garanții dela Sași, cari 
să-i iacă cu putință a-și acoperi re
tragerea dinaintea șovinismului un
guresc?

„Banffy*1, cjice „Kronstădter Zei- 
tung“, trebue se-șî pună carul în 
pietri spre a lua „Sachsentag‘*-ului 
timbrul său strict național săsesc, 
cel puțin înafară. De-i va succede 
acăsta, atunci n’are să se târnă, că 
ai săi îi vor face Imputări, ba se 
pbte chiar făli, că ârășî a făcut ceva 
pentru „idea de stat**. Și se pare în- 
tr’adevăr ca și când de aceea Banffy 
ar fi pus condițiunî privitor la per
misiunea ținerei „Sachsentag“-ului, 
căci la ordinea dilei comitetului cen
tral s’a pus și schimbarea câtorva 
disposițiunl ale punctului 8 din pro
gramul național săsesc1*.

Cu un cuvent Sașii „verc|i“ se 
tem, ca nu cum-va îndărătul propu
nerilor de modificare a programului 
săsesc să stea Banffy, dela care Sașii 
nu se pot aștepta, la nici un bine, 
și ca nu cum-va țînta acestor modi
ficări să fiă, de-a paralisa oposiția în 
sînul Sașilor și de-a sacrifica vre-un 
drept de dragul curentului, ce dom- 
nesce în Ungaria.

Părerea acâsta, eșită chiar din 
sînul Sașilor nemulțămiți cu mersul 
lucrurilor, nu este un bun pronostic 
pentru viitbrea conferența a Sașilor.

Der se așteptăm să vedem, ce 
direcțiune vor lua lucrurile puse la 
cale de d-nii Wolff și Companiă din 
Sibiiu.

CRONICA POLITICA.
— 2 (14) Septemvre.

Piarele oposiționale din Budapesta 
afirmă, că starea parlamentară în Unga
ria nicl-odată n’a fost atât de nesigură 
ca acuma. Fiă-care o simte acesta, și agi

tația generală o mai măresce și apropia- 
rea nouălor alegeri. Parlamentul se ocupă 
numai cu proiecte mai neînsemnate, și ni
meni nu prevede și nu soie ce va urma 
după aoâsta, nici chiar membri partidei 
guvernamentale, dedre-oe Banffy tace și 
lucră în ascuns. Mulțl sunt de părere, oă 
ministrul-președinte asoăptă să se adune 
comisiunile cvotei și numai după hotărîrea 
acestora să 6e deoidă, ca său să aștărnă 
proiectul privitor la provizoriu și să disolve 
camera, seu să între în pertractarea budge
tului pe anul viitor. Alții însă, și mai ales 
cercurile oposiționale, tin’ ca sigur, oă în 
Octomvre va fi. disolvată camera, er în 
Noemvre se vor face nouele alegeri. Situa
ția parlamentară devine înouroată mai 
departe și prin aceea, că nu esistă pro
gram al lucrărilor și că cei mai mulțl de- 
putațl sunt interesați aoum de oonferența 
interparlamentară.

*

fiarele maghiare sunt ffirte supărate 
pe atitudinea antiniilenară oe o observă 
Croații din partidele lui Starcevicl și Stross- 
mayer. Am fost amintit de refusul îuvită- 
rei ce-a făout’o ministrul croat Iosipovioi 
redacțiunei 4'arnlui „Hrv. Domovina'*, oa 
să ia parte la serbările inaugurărei monu
mentului milenar din Zimony. Acum tot 
așa a făout și redaoțiunea cjiarului 
precum și însuși episcopul croat Strossma- 
yer, oare îi trimise ministrului Iosipovioi 
îndărăt Invitarea. Mai departe e interesant, 
că tote 4iarel0 oposiționale, ocupându-se 
cu primirea unui grup de visitatorl croațl 
la esposiția din Budapesta, protesteză ener
gic contra acelui pasagiu din vorbirea fiș- 
panului KovaoevicI, ținută ou ooasiunea 
primirei, în care el aocentuâză că Croația 
și Ungaria formâză un stat, și că Croația 
are de a mulțămi Ungariei susținerea na
ționalității sale.

*
Cercurile panslave din Petersburg, 

se 4ice, ascâptă forte mult dela legă
tura ce s’a înoheiat între Muntenegru și 
Italia. E,e susțin, că Italia va ieși din tripla 
alianță și irridentiștii vor începe din nou 
a agita contra Ausiro-Ungariei.

FOILETONUL „CAZ. TRANS/

Civilisația Egiptului.
(Urmare.)

Ca să se potă faoe o idee despre 
grija oe punea Egipteanul antic la conser
varea oadavrelor, e nevoe se vedem, ce se 
petrece în acele stabilimente mortuare în 
epoca, care arată apogeul civilisațiunii și 
oulrurii Egiptului (Pompeyo Gener, La 
Mort et le Diable, pag. 33) :

„In centrul Necropolei este așezat la- 
boratoriul sacru. Acolo se administrâză 

„mortului preparațiile, care-1 vor preserva 
„în contra aoțiunei disolvante a elemente
lor. In acest imens edifioiu, compus dintr’o 
„lungă serie de săli uniforme, îmbălsămi- 
„torii lucrâză în tăcere sub controlul preo
ților lui Oziris. Cadavrele rigide sunt în- 
„tinse pe mese de marmoră verde. Auato- 
„miștii, armați cu cârlige lungi și ou scal- 
„pele asouțite, operăză estraoțiunea oreeru- 
„lui prin găurile nasale și aceea a intesti
nelor pe partea stângă. Alături, într’o altă 
„sală, chimiștii topesc bituminea în oăldărl 

„mari de oupru, disolvă reșinele și esențe 
„volatile, pe când alții taie lungi fâșii de 
„pâuz^ cernită, ou care învăluieso cada- 
„vrele după ce s’au îmbălsămat. Mai de- 
„parte, sculptorii sunt ooupatl să modeleze 
„lăcjl de carton (cartonul egiptean se făcea 
„dintr’o pastă oompusă din bumbac, ames- 
„teoată ou un fel de gomă tare și ou puțin 
„ipsos), după forma momiilor ce trebuiau 
„să fiă închise în ele. Odată uscate, aceste 
„sioriurl treoeau în mâna pictorilor, oarl 
„desinau pe oapao ohipul cadavrului. într’o 
„altă sală se lipesc suluri de oupru; înalta 
„se sapă sarcofagii în granit roșiateo și în 
„basalt negru. într’o altă sală, mai retrasă, 
„scribii soriu oartea morților pe foi de 
„papyrus, cari se depun pe cosciugul mor
bului, Unii acoperă cadavrele cu fâșii, alții 
„îl zmălțuesc. La unii se pun peruoe și 
„bârbl false; la alții se pune în palmă un 
„pumn de grâu. (Grâul era considerat la 
„Egipteni oa simbolul învierei, pentru oă, 
„odată ascuns în pământ, elrenăștea); mai 
„departe este locul unde se depuu morții, 
„așteptând momentul de a fi conduși în ne
cropolă. Ou un cuvent, nu e nimeni subt 

„aoest acoperiș sacru, care să nu coopereze 
„la oonfeoțiunea împaohetării funebre, și ou 
„tote astea fiă-care lucreză într’o tăcere 
„absolută. Nu s’aude alt sgomot deoât șue- 
„rătura produsă de fieberea cazanului și 
„soârțîitul înăbușit al pilei, oara netezesce 
„arama, său în fine loviturile de ciocan 
„singuratece, oe cad în cadență peste fâr- 
„feoele, care sapă bazaltul.

„Egipteanul este îmbălsămat potrivit 
„ou clasa din care face parte. Fâșiile, zrnal- 
„țul, ornamentele, sarcofagele, tâte acestea 
„depind de rangul ocupat de mort pe când 
„trăia. PătrundețI în ultima înoăpere a la
boratorului sacru, acolo unde sunt depuse 
„momiile, și o să vă convingeți, că ele apar
țin la clase atât de deosebite, încât nu se 
„asemănă deoât prin aoeea oă tote nu pu- 
„trezesc. Cadavrele legate cu fâșii de pur- 
„pură, oare exală mirosuri tari, au oohii 
țmălțuițî, unghiile și dinții daurițl, și cari 
„au pe cap o perucă buclată ou simetrie, 
„represintă de sigur momia unui faraon. 
„Ea va fi înfășurată în oinol suluri și, ca 
„și când aceste precauțiunl n’ar fi de-ajuns 
„ca să apere cadavrul regal, colo în mijlo- 

„cul pustiei, un monument colosal, con- 
„struit anume, îl aștâptă, spre a-1 păzi de 
„veci în sînul său de piatră.

„Mai alături se observă nisoari momii, 
„cu un aspeot îngrozitor, având înfățișarea 
„de bestii sălbatice și fiind acoperite cu 
„stofe vărgate. Acestea sunt momiile preo
ților ; ele sunt închise în oosoiuge deoo- 
„rate ou ieroglife, oari esprimă rugăciunile 
„adresate divinităților, cărora acești preoți 
„îșî saorase viața.

„Celelalte momii înfășate ou largi 
„bande portocalii, și oarl au o atitudine 
„castă sunt momii de femei. Cele oarl au 
„unghiile și buzele aurite și oarl sunt îm- 
„podobite ou giuvaerurl bogate, sunt mo- 
„miile cuconelor din lumea mare ; ele ’șl 
„pârtă podobele și după mârte.

„Aoestă mulțime de momii înoonjurate 
„de bande sărace, făoute din pânză grosă 
„și apărate numai de o ladă grosieră, fă- 
„cută din oarton zugrăvit, sunt trupurile 
„reprobaților — robilor. O baie de Styx 
„lustrat a fost de ajuns să preserveze oăr- 
„nurile lor. Ce sunt ore aoele momii di- 
„forme, așe4ate în lăcjl de lemn de palmier
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Privitor la oouparea postului de 
nistru de esterne rusăsc i-se anunță 
Petersburg lui „PoZ. (Jorr* oă 
face numai după întorcerea 
oălătoria sa. Șișkin, actualul 
interimal al ministerului, se 
puține șanse 
alți doi candidați, despre cari se face amin
tire, adeoă Staal și Mohrenheim sunt prea 
bătrâni pentru acel post. Rămâne, ca Ța
rul să alâgă între diplomații Kapnist, Os- 
tenSacken și Nelidoff, d’ntre oarl contele 
Kapnist, aotualul ambasador rusăso la cur
tea din Viena, are mai multe prospeote 
de-a fi încredințat cu conducerea politicei 
esterne.

$
Din Paris se depeșâză, că după fini-; 

rea conferenței interparlamentare din Bu
dapesta, deputatul italian, marchisul Pan- 
dolfi, în înțelegere cu Liga franco-italiană, 
are de gând să convoce pe toți membrii 
francesl și italieni ai conferenței la o adu
nare, în care să discute asupra raportului 
dintre Francia și Italia.

de
in

urmat de o 
la teatrul

visitarea ce- 
și va fi re-

La căletoria Țarului.
Privitor la călătoria părechei impe

riale rusăsoi se depeșâză din Paris, că alal- 
tăerl s’a ținut acolo un consiliu ministerial, 
sub presidenția lui Faure, în oare ministrul de 
esterne francos Hanotaux așternu programul 
serbărilor, ce se vor arangia în Paris în 
onârea împăratului și a împărătesei rusescl.

țliarul nTempsu publică programul în 
următorele liniamente:

Majestățile lor rusescl, însoțite 
marea ducesă Olga, vor sosi la Paris 
c|iua de 6 Octomvre, la ora 10 diminâța, 
și vor dejuna la ambasada rusâscă. Apoi 
vor asista la un Te-Deum în biserica ru- 
săscă, în urmă vor face o visită la Eliseu 
d-lui Felix Faure. Acesta le va înapoia 
visita la ambasada rusâscă. După amâdl 
se va face presentarea corpului diplomatic. 
Sera mare prând la Eliseu, 
representațiune de semi-gală 
frances.

In 4iua de 7-se va face 
lor mai însemnate monumente 
presentațiune de gală la Operă.

In cjiua de 8 se va țină . revista tru
pelor. După amâcll se vor arangia serbări 
la Versailles și săra iluminație. Plecarea 
va urma în timpul nopței.

*
țliarul „Berliner Tageblatt* publică 

următârele enunciațiunl ale unui însemnat 
diplomat german, nenumit, care a asistat 
la serbările din Breslau și Gorlitz:

.Tarul n’a făcut în toastul său amin- 
tire de tatăl său. Că s’a folosit de limba 
francesă, nu e de mirat, căoi dăcă ar fi 
vorbit rusesce, nu-1 înțelegea nimeni, ăr 
nemțesce nu scie vorbi oum se cade. Des
pre politica orientală nu s’a discutat apropo 
nimic în Breslau. Ce privesce visita Ța- 

„și cu oontururl neregulate ? De ce ore 
„exală mirosul empireumei ? Și de ce li-s’au 
„aplicat mai multe straturi de sare ? Aceste 
„corpuri au fost desfigurate de boia numită 
elefantiasis, său mâncate de lepră; ăr chi- 

„mia sacră opresoe aoum, în morte, corup- 
„țiunea, ce odiniără neputinciâsă a fost 
„să-i scape în timpul vieței14.

Alături cu oadavrele umane momifi- 
oate, găsim și cadavre de animale, ba chiar 
și unele plante se supuneau efeotelor ohi- 
miei saore. Se îmbălsămau, cu alte vorbe, 
adică se imortalisau, și unele animale și

Etă cum se esplieă aoest fapt.
Printr’o tradiție, aprăpe înconsoientă, 

Egipteanul antio soia, că în aoestă țâra nu 
esitase vre-odată popor autochton. Rânduri, 
rânduri, și la epooe mai mult ori mai pu
țin depărtate, omeni de prin alte părți nă
vălise, și aoeștl âmenl nu prea semănau 
între dânșii. Chiar acum, pe lângă Egipt 
©sistau popâre, la cari, și oa înfățișarea și 
oa moravuri, Egiptenii observau deosebiri. 
In fața aoestor constatări, Egipteanul, cu 
simțul său de observație atât de bine des- 

rului în Francia, diarele francese esagerâză 
totul pentru de-a îmbăta pe cetitori. Rusia, 
și fără de connvețiă, trebue să-i fiă recu- 
noscătâre Franeiei, dedre-oe Francia a ju
cat față cu ea totdâuna pe bancherul li
beral; amândouă statele vor merge îm
preună, pănă ce vor avâ interese comune14.

O voce germană 
despre societățile de maghiarisare.

„Allgemeine Zeitung14 în numărul său 
Sâmbătă, 12 Sept. n. o. se ocupă în

sângele propriu în 
„Avem dreptul, ba 
ne apărăm14, cjise

de 
articolul de fond eu așa numitele societăți 
„culturale14 maghiare din ooasiunea con
gresului acestora ținut la Budapesta.

Iute cei d’întâiu vorbitori la acest 
congres a fost contele G-avriil Bethlen, 
președintele „Kulturegylet“-ului ardelenesc. 
Aoesta, ooupându-se cu datoria și scopul 
societăților „culturale14 maghiare, a dis 
între altele, că nu esistă un al doilea stat 
oa și Ungaria, în care națiunea domnitore 
să fiă silită să se consolideze în sooietăți, 
pentru ca să-și apere 
contra desnaționalisirii. 
chiar suntem datori să 
falnicul conte maghiar.

Fâia germană adaugă la aoestea : So
cietățile culturale maghiare voesc să fiă 
mai ’nainte da tăte societăți de apărare. 
Dăr că cine sunt inimicii contra cărora 
trebue să se apere, acăsta nu o spune vor
bitorul. Dreptul și datorința de-a se apăra 
pe sine ar trebui însă să li-se oonoâdă nu 
numai Maghiarilor, dăr nici Nemaghiarilor 
să nu le fiă interzisă și oprită apărarea na- 
țiunei lor.

Tot la acest obiect a vorbit și Berze- 
viczy. Acesta a dis în vorbirea sa: „Nu 
voim să desbrăcăm nici o națiune de ca
racterul ei național, nici să-o împiedecăm 
în desvoltarea individualității ei, ci scopul 
societăților nostre oulturale este lățirea spi
ritului patriotic de alipire cătră stat și cătră na
țiune, și lățirea cunosoiinței limbei maghiare, 
care are lipsă orl-care cetățean în interesul său 
propriu.14 (Asta nu-i despoiare de oacracter 
național, oooone Berzeviozy?)

Apponyi înoă a vorbit la aoest oon- 
și anume în sensul următor: „Nu 
corect din partea nostră, dâoă am 
să împedecăm nisuintele culturale

greș, 
ar fi 
căta 
nemaghiare. Cu tâte acestea este datorința
statului a se îngriji, ca aceste nisuințe să 
nu ajungă în oonflict cu condițiunile fun
damentale ale ordinai de stat și ale uni
tății naționale (vrâ să dică maghiare). Sub 
aoâsta priveghere Nemaghiarii se pot mișca 
liberi, și când factorii vor sta la înălțimea 
ohiămării lor, atunol și des voltarea spirituală 
nemaghiară pite să devină un organ mijlooi- 
tor al patriotismului maghiar.... Cultura ma
ghiară trebue să caute se întărâscă și per
fecționeze acea putere atractivă care are 
să-o execute națiunea (se înțelege maghiară) 
asupra cetățenilor de limbă moghiară (fru
mos joc de cuvinte!) 

voltat, a oonchis, că nu esistă unitate de 
rasă, și, neputând încă să formuleze adevă
rul soiințifio, la oare nici astădl n’arn ajuns 
a fi în stare se stabilim, a fost fatalmente 
oondus să oonsidere și pe omeni șî pe ani
male, ba ohiar plantele, oa pe nisce ființe 
făptuite de Unul și aoelașl oreator — Nilul, 
repreeentat subt atâtea forme -— ; prin ur
mare, ca și dânșii, ele aveau dreptul la ne
murire.

Unele pasări și animale, oonduse de 
instinctul lor de conservare, esecutau anu
me mișoărl, presentau unele trăsuri carac
teristice cari coinoidau cu anumite fenomene 
destul de bine ounosoute de Egipteni. Așa, 
Ibis sosea tot-deuna înainte de orescerea 
Nilului. Egiptenii îșl închipuiau, că acâstă 
pasăre ’șl avea locuința prin ținutul miste
rios și necunoscut de unde pornea Nilul, și 
că d’acolo ea pleca la timp, spre a anunța 
locuitorilor sosirea undelor destinate a uda 
și fertlisa pământul. Ibis era deci o pre
vestitor© de bunătăți, și Nilul nu pute să 
aibă un mesager mai sigur și mai caracte
ristic spre a anunța copiilor lui sosirea tu
turor bunătăților. Era deci divinisată acâstă

Foia germană face la acestea urmă
târele observări:

Ar trebui să consimțim cu aceste 
idei frumâse, decă nu ne-ar face să ne în
doim de realisarea lor faptele cari nu cores
pund de loc enunciațiunilor acestora humane. 
Drept dovadă servesc cuvintele pronunțate 
cu ocasiunea acestui congres: „Budapesta 
este aprâpe totă maghiarisatău. La oe alt
ceva, dăcă nu la maghiarisare țintesce „so
cietatea de magiarisare14, care este viu 
sprijinită de miniștrii!

Articolul să încheie cu cuvintele : „Și 
de astă dată vorbele și faptele nu stan în 
consonanță unele cu altele14.

D.

Programul de recepțiune al monar- 
chului nostru în România.
Programul, după care se va face re- 

cepțiunea împăratului Francisc Iosif în 
România, este deja alcătuit, și imediat 
după sosirea Regelui Carol în BuourescI 
i-se va așterne spre aprobare. Etă după 
„Epoca14, planul general al programului:

MM. LL. însoțite de suite, adecă de 
d-nii conte Goluohowsky, generalul Beok, 
șeful marelui stat major austriac, genera
lul Paar și generalul Bolfrass, generalul 
Vlădescu și colonel Priboianu, vor pleca 
cu un tren special dela Mehadia la 15 
Septemvre orele 9 și jumătate săra. Tre
nul regal va sosi la Vîrciorova la ârele 
10 săra, unde MM. LL. vor fi întâmpinate 
de d-nii Dum. Sturdza, general Budiș- 
teanu, general Comăneanu, comandantul 
garnisânei din T.-Severin, d-1 general Be- 
rendei, comandantul corpului II de armată, 
prefectul Ghelmegeanu din Severin și d-1 
Saligny, direct, general al G. F. R. O com
panie de infanterie, înșiruită pe peronul 
gării, va da onorurile militare.

Tot la Vîroiorova se vor afla și dele
gații coloniilor austro-ungare din Buou- 
rescl, Craiova și T.-Severin.

O musică militară va cânta imnul 
austriac „Gott erhalte14. Gara va fi splen
did decorată cu steaguri, oovâre și gir- 
lande de flori și de brad.

La orele 10.20 trenul regal condus 
de d-1 Saligny, va pleoa spre T.-Severin, 
unde va sosi la 10.35. Gara deși va fi de
corată, totuși din causa oă MM. LL. se vor 
retrage pentru a se odihni, nu se va face 
niol o primire deosebită. Tot astfel și la 
gările diu Craiova și Slatina. Garnisânele 
locale se vor afla însă în mare ținută pe 
perănele gărilor resppotive.

Luni 16 Septemvre, dimineța la orele 
5.17, trenul regal va intra în gara Pitești. 
MM. LL. vor fi întâmpinate de A. S. Re
gală Principele Ferdinand, d-nii P. Poni 
și An. Stolojan, episcopul Timuș, prefectul 
Manolescu, primarul local și autoritățile 
militare în cap cu d-nul general Cruțescu 
și colonel Gianoglu.

E probabil, oă MM. LL. vor pleca de 
aici la Curtea de Argeș, unde vor sosi la 
orele 6.30, și după o oră sa vor întârce la 
Pitești și la orele 10.45 vor sosi în Bucu- 
resol.

La gara de Nord MM. LL. vor fi 
întâmpinate de M. Sa Regina, A. Sa Re
gală Principesa Maria, de tâte autoritățile 
civile și militare din Capitală. Armata va 

pasăre. — Crocodilul încă simțea sosirea 
apelor mari; de unde, pănă aci, el se arăta 
veșnic la supra-tață, înainte de-a sosi epooa 
inundațiunii însă el se soufunda în apă. —Leul 
de-asemenea, fugea spre pustie la aceeași 
epocă și nu se reapropia deoât după oe se 
retrăgeau apele. (Gener. Op. oitat).

Se înțelege, oă Egipteanul, ou simțul 
lui eminamente ceroetător, era condus să 
atribuie acestor animale o putere de dis
cernământ mai mult sâu mai puțin caracte
ristică, un fel de forță de a prevede sâu, 
cel puțin, de-a presimți evenimente și feno
mene, menite a juoa un rol însemnat în 
viața lui proprie. De aci și pănă a le con
sidera ca pe nisce ființe dotate cu suflarea 
divină, distanța nu era destul de mare, pen
tru ca imaginația lui, atât de abondentă, 
să nu o pâtă străbate.

Suntem dâr nevoițl să admitem acâstă 
esplioație a faptului ou atât mai mult, că 
încă din timpul dinastiei a doua, monumen
tele ne arată o iconografie, în care zeii 
protectori ai Egiptului ființâză sub forma 
diferitelor animale ale locului.

(Va urma.) 

fi înșiruită de a lungul căilor Grivița și 
Victoria, precum și de-a lungul Bulevar
dului Elisabeta, pănă la Ootrooenl. Corte
giul va pleoa la Palatul dela CoțrocenI, 
unde va fi reședința împăratului Franciso 
Iosif.

La orele 12 și jumătate va fi un de
jun intim la Castelul CoțrocenI. După 
amâcjl, la ârele 4, M. Sa împăratul va 
face o visită la Palat MM. LL. Regelui și 
Reginei. Apoi, la orele 5, în sala cea mare 
a tronului va primi delegațiunile și va 
acorda câte-va audiențe.

La orele 7 sâra se va da un mare 
prând de 150 de tacîmurl, la care vor fi 
invitați toți fruntașii vieții nostre publioe, 
precum și demnitarii Statului. După prânc). 
va fi o mare recepțiune, la care vor fi in
vitate și domnele de societate. Capitala 
va fi iluminată â giorno.

La orele 8 și jumătate sâra vor fi 
două retrageri cu torțe, una a cetățenilor 
Capitalei și alta a coloniei austro-ungare. 
La ora 9 sâra M. Sa împăratul, însoțit de 
MM. LL. Regele și Regina și AA. LL. 
RR. vor merge în trăsuri deschise prin 
calea Victoriei și Bulevardul Elisabeta la 
Castelul CoțrocenI.

A doua cp, Marți 17 Septemvre, la 
orele 7 diminâța, se va începe revista tru
pelor concentrate pe platoul dela Cotro- 
cenl. M. Sa împăratul, care in ajun va fi nu
mit comandant de ondre al unui regiment de 
artilerie, va purta uniforma de colonel român 
de artilerie, cu cordonul Stelei României, âr 
M. Sa Regele va purta uniforma de colo
nel de infanterie austriacă. După ce se va 
face revista trupelor, M. Sa împăratul va 
lua loc în fața imensei tribune ce se va 
ridioa pentru publio și alături de chioșcul 
M. Sale Reginei, unde vor fi primiți și 
membrii corpului diplomatic cu soțiil® lor. 
împăratul va fi în fruntea unui strălucit 
Stat-major, compus din Statul Major 
mân, din Suita militară a M. Sale și din 
atașații militari străini. Dud& câte-va mi
nute se va da semnalul defilărei.

M. Sa Regele in uniformă de colonel 
austriac, fiind proprietar al regimentului din 
Budapesta, va înainta in fruntea trupelor ro
mâne și după obicinuitul salut milităresc, va 
presenta M- Sale împăratului raportul de di 
asupra trupelor. Apoi Regele va lua loc 
alături de împărat primind defilarea.

După defilare Împăratul va ține un 
cerc cu generalii români și cu atașații mili
tari străini și apoi împreună ou MM. LL. 
și cu AA. LL. RR. se va retrage la Co- 
trocenl, unde vor lua dejunul.

In aceeași di, la orele 2 după amâdl, 
MM. LL. și AA. LL. RR. urmate de suite, 
vor merge cu un tren special la forturile 
OtopenI și Chitila, asistând la exercițiile 
de tir și de tragere asupra cupolelor. La 
ârele 3 și jumătate MM. LL. și AA. LL. 
RR. vor pleca dela gara Chitila spre 
Sinaia.

— 2 (14) Septemvre.

M. S. Regele și Regina României so
sesc astăcjl la Sinaia, întovărășite de A. S. 
I. principesa de Saxen-Meiningen, sora îm
păratului Germaniei.

— o—
La scolele din Blașiu spune „Unirea14, 

că s’au însoris pentru anul scolatio 1896/7, 
793 soolarî, anume: la gimnasiu, unde ola- 
sele I, II și III și în anul acesta sunt pa
ralele. 459 (cu 66 mai puțini ca în anul 
trecut); la preparandia 116 (cu 17 mai multi 
decât în anul trecut); la scolele elementare 
90 (c,u 34 mai puțini decât în anul treout); 
la sco7« de fetițe 128 (ou 10 mai puține de
oât în anul treout). In internatul Vancean 
de studeuțl s’au primit 117, âr în cel de 
fetițe 70. La oursurile teologice înoă vor fi 
55—60 de ascultători. La soolele elemen
tare de băețl și fetițe nu s’au încheiat în
scrierile. Esamenul de maturitate corector s’a 
ținut în 10 Sspt. n. c. sub presidiul direc
torului suprem Kunoz Elek. La esamens’au 
supus 3 maturisanțl căduțl din câte-un 
obieot dela gimnasiul din Blașiu și 10 dela 
gimnasiul din Năsăud. Din cei dela Blașiu 
doi au fost declarați maturi, âr unul a fost 
relegat înoă pe 3 luni; dintre cei dela Nă
săud au repețit esamenul cu sucoes 7, au 
căcjut din nou 3.

— o—
Nou mareșal de curte. Din Viena se 

depeșâză, că Majestatea Sa monarohul a 
numit mareșal de curte în locul decedatu
lui conte Anton Szecsen, pe contele Bela 
Cziraky, fost șef de secțiune în ministerul 
de esterne.
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Femeile în contra „ds-Bu(laYâr“-ului. 
Scandalurile nerușinate, ce se petrec în 
departamentul așa numit „Os-Budavâr“-al 
exposiției din Budapesta, — scandaluri 
urcjite cu învoirea guvernului și pe chel
tuita statului, menite a propaga demorali- 
eația și a batjoouri creștinismul — au în
demnat pe catolicii dela „Alkotmăny44 să 
pornescă o mișcare între femeile maghiare 
cu scop de-a protesta în contra acelui 
„cuib de vițiurl44 (Os-Budavâr), „unde prin 
arătarea în publio a unor femei desfrânate 
se insultă demnitatea femeei și se insultă 
Acela, oare a făcut pe femeă egal îndrep
tățită cu bărbatul*4. „Altkotmâny44 îndâmnă 
pe femei, să facă asemenea antisemi- 
ților din Viena, se se constitue în so
cietăți cu caracter creștinesc și să tindă 
astfel a paralisa tote casinele și societățile 
de lectură, „ucide de tote poți afla, numai 
■o bună societate creștină; numai o bună 
leotură nu, ci afli acolo spiritul cosmopolit, 
si oăruia representanțl, fîă ca privitori, fiă 
ca aotivi, se desfătâză la scenele soanda- 
lose dela „Os-Budavâr44.

—o —
Deprinderile de arme ale economilor 

Deja de 20 de ani în continuu eoonomii 
se plâng oontra deprinderilor de arme, de- 
drece tocmai atunci sunt siliți să mârgă la 
deprinderi, când lucrul câmpului e în cur
gere și cere brațe cât se pote de multe. 
Preoum se vede, plângerile aceste în fine 
au fost ascultate de autoritățile superiore 
militare, căci, după cum se anunță din Buda
pesta, ministrul de honvedl Fejervary a 
făout întrebare la sooietăț'le economice de 
prin provinoii, că 6re când ar fi timpul 
mai potrivit de-a conchema pe reserviștl, 
ca economia să nu sufere daună.

—o —
In urma devastărilor prin grindină. 

Din comuna Băgău, lângă Aiud, ni-se scrie: 
In urma grindinai din 12 August n. c., 
strugurii s’au uscat cu desăvîrșire, așa că 
<]e vre-un cules nici vorbă nu pâte fi. Viile 
înoă au stat lipsite de frunde pănă în tim
pul mai apropiat; acum însă înverzesc ca 
primăvara, ba nu numai atât, oi produo 
ohiar și fruct nou. înfățișare de primă-vară 
au și arborii, cu deosebire pomii (meri, 
perl și pruni), cari sunt copleșiți de flori, 
ca primă-vara. Cuouruzul s’a mai reparat. 
Unde fructul a fost lovit de grindină — 
și lovit e fiă-care pe-o parte — s’a putre
zit; înoolo e desvoltat destul. Tuleii (pe- 
nușele) sunt plini de viermi, din care oausă 
vitele nici verfil nu-i mănânoă. In tâtă co
muna nu afli o singură pomă.

—o—
Un furt de dinamită sensațional. Chiar 

acum în ajunul sărbărilor de deschidere 
a Porților de fier se depeșâză din Seghe- 
din, că în comuna Greben de lângă Porțile 
de fier s’au furat în 11 o. noptea 15 dula
puri de dinamită. Se înțelege, că faptul 
acesta a produs acolo mari îngrijiri, și la 
ordinul ministrului de interne ung. tâtă 
gendarmeria din acel ținut s’a pus în miș
care pentru de-a descoperi pe făptuitorii 
furtului. Pănă aoum însă tâte cercetările 
.au fost făr’ de resultat.

—o—
0 mirâsă veduvă. Din Deeș ni-se 

scrie, că locuitorul de-acolo Eoth Kăroly, 
farmacist și mare proprietar, și-a serbat 
întruna din cjilele săptămânei trecute ou- 
nunia sa in Clușiu cu una dintre cele mai 
frumdse fiice ale aoelui oraș. După nuntă, 
re ’ntoroându-se ou mirâsa sa aoasă, cel 
■dintâiă lucru i-a fost, că s’a împușcat. Gând 
miresa, care se afla într’o odaiă laterală, 
veDÎ să vadă ce s’a întâmplat, îșl află mi
rele mort. Se vorbesoe, că causa sinucide- 
rei ar fi fost gelosia; alții spun, că sinuoi- 
.sul ar fi lăsat în urma sa o sorisore, în 
oare deolară, că o bolă inourabilă l’a în
demnat să-și ourme firul vieței.;

—o —
Taleri de o corone. După cum sorie 

„Pol. Ert.“ ministeriul de finance va pune 
în ourând în circulația taleri noi de oâte 5 
■oordne. Noii taleri nu vor fi ou mult mai mari 
decât talerii de un floren.

— o —
Concurenți Ia stipendii. La 36 de 

stipendii, câte s’au publicat anul acesta în 

concurs din părtea Consistoriului din Blașiu, 
au conourat, după oum spune „Unirea14, 
168 de inși.

—o —
Regele Belgiei în pevxcv' de viâță. 

Leopold, regele Belgiei, upă cum se depe
șeză din Bruxella, în 10 1. c. era în peri
col de a-șl perde viâț... Regele porni dela 
castelul său L ,ecken spre iar. centrală ; 
oaii del' calâr'ă s’au împedecat și calâsoa 
s’a răsturnat. Regele numai <Ju mare greu 
a putut scăpa d:n eșind pe-o fe-
râst-*.. Inii u i ■ ?a întâmplat nimic, dâr ad- 
jutantele său r căpătat mai multe rane.

—o—
'iflcârl riiși degradați. A produs forte 

mare ^ensațiă i lât în Rusia cât și în Aus
tria faptul, că colonelul regimentului de 
dragonl rusesc din Bjelgorod, precum și 
un loootenent al aoeluiaș regiment au fost 
oasațl, âr alți 11 ofioerl, degradați la ran
gul de gregari, țiiarul oficios, „Invalidul 
rusesc44 anunță, că pedepsirea acesta s’a în
tâmplat din causă, oă amintiții oficerl au 
silit pe un corporal să comită represalii 
ilegale contra loouitorilor din comuna 
Miendzybozi (Podolia), pentru a răsbuna 
ofensa, ce i-se făcuse unui camerad al său. 
Se vorbesce însă, că adevărata causă a pe
depsirii ar fi împrejurarea, oă ofioerii res
pectivi s'ar fi esprimat în publio în modul 
cel mai neouviincios despre proprietarul 
regimentului lor, care este monarchul Aus
triei, Franoiso Iosif.

—o—
Mortea unui naturalist savant. Din 

Neapol se telegrafiâză, că renumitul geolog 
Palmieri, a murit acolo repentin, în urma 
unui atac de apoplexiă. Luigi Palmieri, 
care s’a bucurat de cel mai mare renume 
și ca meteorolog, s’a născut la 22 Aprilie 
1807 în Faiohio. Din 1828 a propus mate
matica și fisioa la liceele din Salerno, Cam- 
pobaso și Avellino; la 1845 a devenit pro
fesor la școla de marină din Neapol, âr la 
1847 a fost ohiemat ca profesor de fleică 
la universitatea din Neapol. La 1854 a 
ajuns a fi președintele observatorului me
teorologic de lângă Vezuv. Lumea oultă 
numai lui îi pote mulțămi observațiunile 
cele mai esacte făcute asupra fenomenelor 
vulcanice. Cu ocasiunea erupțiunei vulca
nice din 1872, Palmieri era p’aoi să-și perdă 
viâța. El a scris o carte despre erupțiunile 
Vesuvului întitulată: „Annuli dell’ osserva- 
torio vesuvianou. A mai edat și alte multe 
luorărl fisioe și meteorologice.

Armată stabilă în Montenegru. Din 
Cetinje se anunță, că principele Montene- 
grului, Niohita, a dat un ordin, în urma 
oăruia se vor înființa 10 regimente de in
fanteria și tot atâtea esoadroue de cava
leria, cari vor forma armata stabilă a Mon- 
tenegrului. Lângă acestea vor fi împărțite 
30 baterii de artileriă, și se crede, că spe
sele eohipărei vor fi aooperite de Rusia.

Esplosia dela pyrotechnia armatei 
române.

Vineri pe la orele 2 și jumătate după 
amiacll, pyrotechnia armatei române în Bu- 
curesol, a fost teatrul unei nenorociri îngro- 
zitore, causată prin explosiunea materiilor 
explosibile din atelierul unde se încărca 
fooosele proeotilelor de artilerie.

Doi lucrători ai pyrotechniei, Ștefan 
Dumitresou și Ion Niculescu, intrând în 
aoel atelier și deschicjând un dulap în care 
era depusă o mare cantitate de fulminant, 
aprâpe două chilograme, fulminantul face 
de-odată explosie, produoând o detunătură 
puternică. Cei doi nenorociți au fost trîn- 
tițl la pământ și eiuruiți de bucăți dela du
lapurile și mobilele cari se aflau în ate
lier, cari și ele au fost cu desăvîrșire sfă- 
rîmate.

La aucjul detunăturei toți ceilalți lu
crători din Pyrotechnie înspăimântați au 
alergat în grabă să vadă ce s’a întâmplat, 
prevestind o nenorocire. Când s’au apropiat 
de looul unde se întâmplase nenorocirea, 
speotacolul ce B’a înfățișat înaintea ochilor 
lor, era îngrozitor. Cei doi lucrători, cari 
umblaseră la dulapul cu explosibil, erau în

tinși pe soândurl fără de viață, cu figura 
și întreg corpul mutilat de sfărîmăturl.

Afară de acești nenorooițl, oarl și-au 
pierdut viața, un mare număr de lucrători 
sunt grav răniți. Dintre aceștia patru fete, 
lucrătore în atelierele pyroteohniei și alți 
doi lucrători au grave lovituri la cap și în 
diferite alte părți ale corpului. Lucrătorul 
Tache Alexandresou mai cu sâmă era fârte 
greâ rănit la cap și starea lui inspiră se- 
ridse îngrijiri. Afară de aoeștia peste trei- 
Zeci de lucrători și lucrătore sunt pârliți la 
față și au diferite contusiunl, cari din ne
norocire sunt de puțină gravitate.

Cadavrele celor doui nenorociți au 
fost ecose din atelier și puțin timp mai în 
urmă, după sosirea autorităților, au fost 
expediate la Morgă. Răniții au fost de ur
gență transportați la spitalul Filantropia.

Generalul Budișteanu, ministru de res- 
bel, fiind însciințat, a sosit la fața locului, 
pentru a-șl putea da seamă de acâstă ne- 
norooire. Ceva mai târZiu a sosit și Colo
nelul Vartiadi, comandantul pieței. Comi
sarul seoțiunei respective, sosit oel d’intâiă, 
începuse deja cercetările din ordinul d-lui 
procuror Hamangiu, care venise. însoțit de 
medicul legist, d-1 doctor Minovicl.

Acâstă esplosiune a produs o panică 
de nedescris printre toți locuitorii cartieru
lui, în oea mai mare parte rude ou lucră
torii din pyrotechnie.

Podul dela Severin.
De mai mult timp se vorbesoe despre 

faoerea unui pod peste Dunăre, care să u- 
nâscă Severinul ou Cladova. Planul general 
ar fi: o liniă ferată, oare, pleoând din Se
verin și traversând Cladova, Negotin, Niș, 
Procopiu, Pristina, Prisrend pe valea Dri- 
nului, prin Macedonia, să esă la portul 
San Giovani de Medunioîn Adriatioă, oam 
în fața Brindizului.

Traseul acesta urmând a se esecuta 
de România, Serbia și Turcia, se afirmă, că 
guvernul Sârbeso a și înoeput tratativele 
cu guvernul român pentru facerea podului 
peste Dunăre, și cu guvernul otoman pen
tru construirea liniei ce traversâză Mace
donia spre a eși la portul San Giovani 
din Adriatică despre care vorbim mai sus.

Chestiunea aoâsta având un oaracter 
nu numai eoonomic dâr și politic, face ca 
tratativele ’ să mârgă încet, din causa stu
diilor ce sunt de făout. Unele Zlare din 
străinătate pretind că Regele Serbiei va 
veni în ourând la BuourescI spre a face o 
visită Regelui Carol și cu aoâstă ooasiune 
să obție asentimentul României la facerea 
podului dela Severin. Guvernul sârbesc orede, 
oă o liniă ferată dela Severin la San Giovani 
în Adriatică ar pune România în posițiune 
de a exporta cerealele și vitele sale pentru 
Italia și alte țări, mult mai repede și mai 
efitin de cum se faoe aoum.

Pentru Serbia avantagiul ar fi aoela 
de a-șl asigura în Adriatică un port prin 
care să-și scurgă produsele sale, și în aoe- 
lașl timp repeZi mijlooe de comunioare cu 
Macedonia în partea traversată de Z’aa 
oale ferată și locuită de Sârbii de sub do
minația otomană.

Reformele din Creta.
Etă concesiunile pe cari le-a acordat 

sublima Pârtă, în unire ou ambasadorii, 
Cretanilor:

Sultanul cu aprobarea puterilor va 
numi un guvernator generai creștin pe timp 
de cinci ani. Guvernatorul general are 
dreptul de veto asupra legilor votate de 
adunarea provincială. Cu esoepțiunea con
stituției, oare e supusă sanoțiunei imperiale, 
tote legile după două luni dela adoptarea 
lor se consideră ca sancționate. Iu cașul 
unei eventuale turburări oe va isbuoni în 
insulă, guvernatorul general pâte să dis
pună asupra trupelor turcești, cari vor ră
mână la garnizânele lor obiolnuite.

Funoționarii inferiori vor fi numiți de 
guvernatorul general, âr funoționarii supe- 
.riorl de Sultan.

Funcțiunile publice vor fi ocupate de 
două treimi de creștini și o treime de ma
homedani.

Alegerile adunării provinoiale se vo 
face în fiă-care doi ani, și oel puțin la doi 
ani urmâză să se convooe oâte o sesiune. 
O sesiune durăză 40 — 80 de Zile. Adunarea 
provincială va vota budgetul și va cerceta 
socotelile și raporturile guvernorului gene
ral. Pentru revizuirea constituției se cere 
o majoritate de două treimi. Nici o lege 
nu se pote aplioa fără să fi fost votată de 
adunarea provincială.

Proieotul privitor la ridicarea budge
tului, nu se pote pune în desbatere fără o ex
punere de motive a guvernatorului general, 
a oonsiliului administrativ și a autorităților 
respective.

Jumătate din veniturile vamale, con
form firmanului din 1887, revin în folosul 
insulei. Pârta ia asupra sa deficitul bud- 
getar.

O oomisiune mixtă de oficerl euro
peni va îndeplini reorganisarea gendar- 
meriei. O oomisiune mixtă complectată 
eventual ou jurisconsulțl străini va oom- 
plecta justiția.

Conform legilor, guvernatorul general 
va da concesiune pentru editări de cărți 
și Ziare și pentru înființări de tipografii și 
asociațiunl literare.

Imigrații africani numai cu permi
siunea guvernatorului general pot să se 
așeZe în insulă. Guvernatorul general are 
facultatea de a expulza pe omenii fără 
averi și periculoși siguranței publice, dâr 
fără a vătăma drepturile de cari se buoără 
supușii străini.

SOIRI ULTIME,
BucurescT, 2 Septemvre. La ma

rea revistă militară de pe platoul 
dela Cotroceni, M. S. împăratul 
Francisc Iosit va purta uniforma de 
colonel român de artilerie, ca pro- 
prietar-șef al unui regiment de ar
tilerie cu cordonul Stelei României. 
Regele Carol va purta uniforma de 
colonel de infanteriă austriacă.

Budapesta, 13 Septemvre. In 
Ipolysăg a vorbit contele Apponyi 
c|icend, că fusiunea ar însemna a- 
cuma capitulare. „Ne amenință44, 
adause el. „un pact reu cu Austria, 
urcarea cvotei și convenția vamală. 
Trebue să luptăm contra acestora în 
interesul țerei.44 Incheiând cțise, că 
liberalismul maghiar pbte conta în- 
tot-deuna la el și că densul nu va tre
ce în tabăra revisio oiștilor.

Viena, 13 Septemvre. Marele 
meeting țărănesc din Austria dejos 
a luat, la propunerea lui Lueger, 
resoluțiunea, ca pactul se nu se în- 
noăscă, decât decă se va urca cvota 
Ungariei în mod însemnat și decă 
se vor da garanții, că convenția va
mală și comercială va fi în mod 
cinstit respectată de Ungaria.

DIVERSE
Consumul cărnei de cal și măgar în 

Germania. După statistioa orașelor din 
Germania, consumul cărnei de oal și mă
gar din anul 1893—94 în aoele orașe este : 
Breslau în anul 1894 s’au tăiat 2884 cai, 
în Crefeld 458, Dortmund 539, în Kassel 
245, în Mrinz 405, în Gorlitz 378, în Dus
seldorf 957, în Berlin 7720, în Hamburg 
951, Stuttgart 125 și în Augsburg 665. Cu 
totul au fost tăiațl 28 164 cai, âr măgari 
în Strassburg au fost tăiațl 21, în Berlin 
6 și în Freiburg 6.

Literat ură.
In tipografia „A. Mureșianu44 din Bra

șov a apărut Sintaxa limbei latiue pentru 
clasa III și IV gimnasială, de Vasile Goldiș, 
profesor gimnasial în Brașov. Un op forte 
voluminos, conținând 264 pag. format mare 
8°. Hârtiă fină și tipar curat, arangiat forte 
cu gust. Prețul 1 fi. 40 cr.; în asemănare 
cu mărimea opului, acest preț e cât se 
pote de moderat.

Editura fondului „Coressi14.
Acesta este primul op tipărit pe spe

sele și în editura cunoscutului fond de 
editură „Cores»44, înființat în anul școlar 
trecut și susținut cu mari jertfe materiale 
din partea d-lui director și a d-lor profe
sori dela școlele medii române din loc. 
Asupra valârei acestui op, a căruia lipsă 
era simțită la noi de Zed de ani, s’a pro
nunțat în mod favorabil d-1 director gim-
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nasial Virgil Onițiu într’o recensiune, fă
cută într’una din conferențele profesorale 
din anul școlar trecut, pe care recensiune 
o găsim publicată în Programa școlelor 
nbstre din Brașov de pe anul școl. 1895—96. 
Ca sistem, dice d-1 Onițiu în recensiunea 
sa, cartea este o inovațiune bine reușită, 
prin care manualul de față se ridică peste 
tote manualele de asemenea natură. Me
toda autorului de-a ușura școlarului apro- 
piarea materialului sintacsei latine este o 
altă inovațiune, pe cât de originală în ra
mul acesta de sciință, pe atât de escelentă 
și de consecuent esecutată. Ce privesce 
materialul sintactic cuprins în acest ma
nual, el este astfel întocmit, ca să nu în
greuneze memoria școlarului cu un balast 
enorm de subtilități sciențifice, nici cu sute 
și mii de escepțiunl, mărginindu-se numai 
la ce e esențial și neapărat a se sci pen
tru a înțelege clar și corect pe autorii la
tini și pentru de-a sci traduce corect și 
elegant latinesce din limba română. Au
torul mai are meritul de-a fi aflat și sta
bilit unele legi sintactice clare și ușore, în 
urma necunoscinții cărora sintacsa latină 
oferia pănă acum greutăți de neînvins pen
tru școlari și profesor.

Acesta este în reasumat cuprinsul 
recensiunei d-lui Onițiu, pe basa căreia 
corpul profesoral a primit a se tipări acest 
manual în editura fondului nCoresi“. El 
conține la urmă și un vocabular complet 
latin-român.

PrODTielar: D* Aurel
Redactor responsabil Gregoriu ’f’&asoir*..

GAZETA TRANSILVANIEI.

Cursul la bursa din Hîeua.
Din 12 Septmvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.15
Renta de corone ung. 4% . . . 99.50
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 123.15
Impr. căii. fer. ung. în argint 472o/o 101.15
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 97.35 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50 
Imprum. ung. cu premii .... 155.50
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 139.75 
Renta de hârtie austr. . . . > 101 70
Renta de argint austr..........101.70
Renta de aur austr........ 123.55
Losurl din 1860...... 145 50
Acții de ale Băncei au stro-ungară. 954 —
Acții de-ale Băncei ung. de oredit. 407.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 373.— 
NapoleondorI.................................. 9.53 [/2
Hlărci imperiale germane . , . 58.65
London vista............................. 119 60
Paris vista.................................. 47.47’/2
Rente de corone austr. 4%. . . 101.35
Note italiene.............................  . 44.40

Cursul pceteâ Brașov.
Din 14 Septemvre 1896,

Bancnote rota. Dump. 9.48 Vend. 9.51
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.49
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 127.- Vend. —.—
Mărci germane Cump. 58.30 Vend.
Lire turoesol Cump. 10.60 Vi nd.
Boris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 110.79
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O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bicar'bonată

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia C©ntlflB*bai'i 
de ^Mistuire, maladiele stomacului, a rinichi
lor, a heșicii udului și ale organelor respira- 
tore etc.

care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU in SSa-așov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibiiu, Sighișora. și în AlIm-JTulia s la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Cluj: la Segesvăry es tărsai, în .Eîeva: la Balog Gyula, 
în ©restie: la Nemeth Jănos.

Cu t6tă stima:
Administraimnea isvorului 

„W ATS L ® A.44

(comit. Hâromszek). BS © fll O Ii. (Transilvania).

1025,16-100
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5.10

12.00

5.07
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6.29

11.25

II' '^oooooooooo^K -.. - Hi
îWF Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei42 

Li 5 cr. se potii cumpăra te librăria Nicolae Ciurcu.

Mersul tr ©z-LTj-rilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din f Wimâs 8896
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Seghedin........................

©

6.05

10.43
9.42
8.20
2.30

3.44
3.01
2.-

10 05

10.55
6.14
7.39

12 27

10.11
9.10
2.15

S i b i i ia — C i s n ă d i e. SighișoB-a,—OdorBieina-secwesc.
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

trenu 
mixtu

5.30 2.15
2.27
2.51

pl. Sibiiu . sos. 
„ Selemberk „ 
„ Cisnădie pl.

7.10
6.57
6.36

9.20 3 22 11.08
11.48

1.59

Sighișora . . . 
Hașfaleu . . . 
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

5.42 9.07 3.54
6.06 8.46 i 6.20

jos în sus. — Nutnerii încuadrațl ou linii mai negrede sus în jos, cele însemnate în drepta de

Tipografia A. Mureșianu,- Brașov.


