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Scrisori no franc ate !**  ea 
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*) Se scie că faraonii erau oonside- 
rațl ca urmași ai 4efi°ri oari guvernase 
mai ’nainte Egiptul. Fnnd-că Râ—Sârele 
dispărea in fiă-care sâră spre apus, tot în 
aceeași direcțiune trebuia sâ se culce pen
tru somnul de veci și regii urmași ai c|01‘ 
lor. Din acestă oausă piramidele s’au ridi- 
oat in partea apusenă a Egiptului adecă 
în direcția unde deul creator se culca în 
fiă-care seră.

INSERATE ge primeac la Adml- 
nlatrațlune în Brn.gov și la ur- 
măMrele Birouri da anunoiurî: 

în Viona: X Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Afosss, A. Oppeliks 
Naohfolger; Anton Oppelik, J. 
Danncbcr, în Budapesta: A. V, 
Goldbergerg, Eckstein Bernat; în 
Bucurescî: Agence Havas, Suc- 
ourflaîe de Korunani©; în Ham
burg: Karoiyi & Diebmann.

Prețul Inaerțlunllor: o seria 
garmond pe 0 co lână 6 or. și 
SOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări moi dese după 
tarifă și învoială.

Pecl&me pe pagina a 3-a o 
aeriă 10 cr. seu 30 bani.

^IxTTTXu zlzzz.

„Gazeta" iese în flî-care di.
A&oaameate pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl.. pe șese iun!

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

Pentru Romania si strălnătaia: 
Pe un an 40 franol, pe șese 
luni 20 fr.y pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Ba prenumăra la tâte oficiale 
poștale din întru și din atarâ 

și la dd. colectori.
AtwnamBBtuJ pentru Brasov 

administratiunea, piața siaro, 
Târgul Inului Nr. 30 ii etagiu 
I.: pe un an 10 11.. pe șeae 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu danul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fl. Jjq esemplar 6 cr. v. a. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inflerțiunile sunt 

a fie plăti înainte.

Nr. 195. Brașov, Joi 5 (17) Septemvre

Sfătuîrea Sașilor.
Astăcjl avem deja câte-va date 

despre întrunirea de Luni a. comi
tetului central săsesc, și aceste date 
le luam din însu-șl organul acestui 
comitet. Ele sunt necomplete și de 
aceea cam întunecose. Se pare, că 
prin scurțimea, în care este împăr
tășit resultatul sfătuirei de Luni în 
„Sieb. d. Tagblatt", s’a intenționat 
a retăce mai mult, decât a comu
nica.

Destul că, după asigurarea nu
mitei foi, sfătuirea bărbaților sași 
din comitet a durat pănă târefiu 
noptea și resultatul ei a fost, că s’a 
hotărît a se conchiăma „Sachsen- 
tag“-ul în a doua jumătate a lunei 
lui Octomvre. Bărbații adunați, ne 
spune același cțiar, au fost pătrunși 
de „importanța momentului și se- 
riositatea situațiunei". Președintele 
Dr. Wolff li-a vorbit conaționalilor 
săi de „grena posițiune", în care se 
află poporul săsesc și a apelat la 
cumpătata lor judecată pentru ca 
la viitărea conferență săsescă orl-ce 
s’ar opune unei unanime procederl 
să nu se sgudue basele pentru sus
ținerea posițiunei Sașilor și nimic 
să nu pericliteze organisația aces
tora.

Cu alte cuvinte, se nu fiă cum
va siliți Sașii oportuniști prin even
tuala oposițiă, ce s’ar face la „Sach
sentag" politicei lor, să-și părăsescă 
posiția de fracțiune guvernamentală 
și prin acâsta să se pericliteze chiar 
organisația săsescă.

Precauțiune și moderațiune, căci 
e grea posiția poporului! Acesta 
este de multă vreme singura for
mulă, cu care sunt descântați Sașii 
de cătră conducerea lor. Forte bine, 
precauțiune și moderațiune se fiă, 
dăr pănă unde și pănă când?

Acesta e cestiunea sulevată în 
sînul poporului săsesc de cătră Sașii 
tineri: Pănă unde și pănă când? Ei 
nu înțeleg unele lucruri, ce nu sunt 

nicidecum de înțeles, și se tem 
fdrte mult de tragere pe sforă, având 
deja atâtea probe din esperiențele 
făcute pănă acum.

Și în cașul de față, Sașii tineri 
seu „vereți" și-au esprimat bănuelâ, 
ca nu cumva și cu viitorul „Sachsen- 
tag“ să fiă pusă în scenă un fel de 
tragere pe sfără nou de noiță din 
partea guvernului și a adicților săi. 
Organul lor, precum seim, a arătat 
temerea, ca nu cumva în tdtă însce
narea comitetului central săsesc se 
fiă ascuns planul, de-a paralisa de 
o parte oposițiă în sinul Sașilor, 
er de altă parte a sacrifica erășl 
vre-un drept de dragul curentului 
banffyst.

Raportul laconic, ce-1 face „Sieb. 
d. Tgbltt" asupra ședinței de Luni 
a comitetului central, lasă a se pre
supune, într’adever, prin ceea ce 
retace, că cam așa ceva ar sbîrnăi 
prin aer.

Introducerea deputaților dietali 
săsesci în ședințele comitetului cen
tral plenar cu vot consultativ, este 
o inovațiă, care de sigur nu se pâte 
interpreta în favorul curentului opo- 
sițional săsesc; eră schimbările, ce 
s’au tăcut la punctul 8 și cari nu se 
comunică, par’ a fi pregătit într’a
dever podul, care — cum clise cjia- 
rul Sașilor „vercțl" din- loc — să 
facă posibilă retragerea ministrului- 
președinte Banffy în fața șovinismu
lui turbat, ce-1 ține de chică. Adecă 
să pătă c|ice Banffy: âtă am tre
buit se le permit ținerea „Sach- 
sentag“-ului, căci s’au pus pe-o basă 
acceptabilă, care nu pâte mcl-decum 
amenința „idea de stat".

Banffy, fiicea „Kronstâdter Ztg.“, 
va face tot posibilul spre a lua 
„Sachsentag“-ului timbrul său strict 
național săsesc, cel puțin înafară. 
Cetind în raportul din „S. d. Tgbl," 
despre modul, său mai bine c|is basa, 
pe care are se se convoce „Sach
sentag" ui, am trebuit fără voiă să 

ne reamintim afirmarea acesta a ga
zetei săsesci din loc.

Pentru prima-6ră se anunță din 
parte săsâscă și încă chiar din par
tea comitetului central săsesc, că 
toți locuitorii fostului fund regesc 
au dreptul se ia parte la „Sachsen- 
tag", fără deosebire de confesiune și na
ționalitate și fără nici o altă restric- 
țiune, afară de aceea, că trebue se 
fiă alegători și să stea pe basa pro
gramului poporal săsesc.

Acum se ne lămurim, ce va se 
(țică a sta pe basa programului po
poral săsesc?

Seim, că în ierna anului trecut, 
când cabinetul Banffy și a desfășu
rat programul seu și când deputății 
sași au luat „posițiă" îq tabăra lui, 
Banffy la interpelarea oposițiel a 
declarat categoric, că basele pro
gramului național săsesc concad cu 
acelea ale programului partidei „li
berale" dela cârmă, că — prin ur
mare — densul a putut forte bine 
să se înțelegă cu bărbații, cari stau 
pe basa programului săsesc.

De aci urmeză, că dăcă Ro
mânii, cei mai numeroși locuitori 
pe lângă Sași din fundul regiu, nu 
vor pretinde a sta pe basa progra
mului poporal săsesc și a lua parte 
la „Sachsentag", atunci Maghiarii 
guvernamentali din fundul regiu pot 
pretinde, că programul Sașilor e 
identic cu al lor și că, prin urmare, 
și tei sunt de drept membri ai 
„Sachsentag“-ului.

In tot cașul intercalarea în pa- 
sagiul, unde e vorba de dreptul de-a 
participa Ia „Sachsentag", a cuvin
telor: „fără deosebire de confesiune și 
naționalitate" este forte suspectă și de 
natură numai a dovedi, că comite
tul central săsesc a aflat de opor
tun a ține sămă de pretensiunea 
monstruăsă a guvernului, după care 
grupări după naționalități deosebite 
n’ar fi legal îndreptățite.

Ar fi nu numai fatal, ci desas- 
truos, dăcă decisiunea comitetului 

central săsesc ar fi în adevăr astfel 
formulată.

înainte de-a ne pronunța însă 
definitiv asupra acestui grav cas, 
care s’ar califica în fond ca o tră
dare a intereselor de viăță ale na
ționalităților din acest stat, voim se 
fim pe deplin lămuriți asupra celor 
petrecute în Sibiiu și sperăm, că 
acesta lămurire ni-se va da, cu tâte 
că „unanimitatea", cu care s’au luat 
unele decisiunl importante, lasă a-se 
conchide, că elementele oposiționale 
n’au fost representate în întrunirea 
săsâscă de Luni.

Comitetul central săsesc. „Sieb. D, 
Tageblatt" de a<jl raportâză sourt despre 
ședința oomitetului central săsesc de Luni.

Au luat parte mulțî la acâstă ședință 
în care aveau să se sfătuâscă asupra con- 
chiemărei oonferenței naționale săseșol.

Tdte comitetele districtuale au fost re
presentate, cu singura esoepțiune a celui 
din Orăștie, care însă a aderat înainte în 
soris la propunerea comitetului central res- 
trîns.

In vorbirea sa de deschidere preșe
dintele a accentuat dorința, ca să se potă 
face cu putință o unanimă prooedere la 
viitorul Sachsentag, fără a păgubi grâua 
posițiune a poporului săsesc, seu deoă nu 
sa va putâ dobândi o unitate, cel puțin sâ 
succâdă „de a susține basele, pentru ca 
Sașii sâ-șl potă ținâ posiția, oe o ooupă". 
Nici într’un cas însă nu este permis, ca 
organisația nâstră sâ fiă periolitată, (Jise 
președintele.

Biroul a raportat apoi asupra activi
tății. ce a desvoltat’o comitetul săsesc dela 
1890. Aoest raport a fost unanim aprobat 
de adunare și s’a deois publicarea lui, mul- 
țumindu-se tot-odată pentru raportare.

Au urmat propunerile oomitetului cen
tral restrîns, privitore la schimbarea câtor
va disposițiunl ale punotului 8 din progra
mul săsesc. Mai mulțî membrii au fost de 
părerea, ca disposițiunile aceste, cari sunt 
numai de natură formală și se referă la 
organisația, sâ rămână ou totul neschim-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Civilisaiia Egiptului.
(Fine.)

Să-și închipuescă cineva o olădire 
imensă de petră, a oărei basă este largă 
de aprope 250 metri și înălțimea de 150 
metri aprdpe, și care ocupă o suprafață de 
de vre-o opt ectare*),  în care intră peste 
două milidne și jumătate metri oubl de 
piatră, adecă mai multă decât ar necesita 
construcția tuturor caselor diutr’un oraș

*) Calculul esaot, făcut pentru piramida 
cea mare, a dat ca resultat 2,620.000 metri 
oubl; er pentru piramida lui Gefren, 
1,880,000 metri cubl.

Dâcă ne-am închipui că, cu pietrele 
întrebuințate la construcția acestor pira
mide, s’ar fi lucrat un zid înalt de trei 
metri și lat de 33 oentimetri, lungimea zi
dului ar fi fost: pentru piramida lui Kuwu 
de 26,200 kilometri și pentru aceea a lui 
Kafra 18,801.

Strubon ifiee) aceste două pira
mide erau rânduite printre cele șâpte mi
nuni ale lumei.

întreg. Pietrele din care se compun, sunt 
mai întâlfl tăiate și cioplite ast-fel încât 
să se potă adapta perfect una alteia, și 
de o mărime șt o greutate atât de mari, 
încât imaginația cea mai puternică nu ’și-ar 
putâ închipui, ce forță meoanică a putut 
ridica asemenea nemeți de piâtră la o 
înălțime de peste 150 metri.

Sâ nu se uite ârășl oă piâtrs neagră 
întrebuințată la construcțiunea acestor pi
ramide era adusă tocmai din munții dela 
sudul Egiptului, situați la extremitatea 
Etiopiei (Strabon, Cartea XVII, pag. 436— 
436).

De remarcat însă mai presus de tote 
este și arta și sciința ou oare erau con
struite.

E destul sâ spun, oă piramida era 
așa de bine orientată, încât putea sâ oă- 
lâuzâsoă pe oine-va în orl-ce moment și 
sâ determine direcțiunile. Este prin ur
mare nu numai o operă de artă, este o 
operă genială esecutată de un savant, care 
întreprinde o lucrare monumentală, o lu- 
orure care va minuna o Bene nesfîrșită de 
generațiunl, și oare, prin urmare, cere cu
getare limpede, cunoscinți intinse sigu

ranță, respect și o înaltă ooncepțiune des
pre opera oe întreprinde*).

Numai când s’a descoperit intrarea, 
când s’a putut pătrunde în interior, și oând 
s’a priceput în fine scopul pentru care 
erau construite aceste piramide, numai 
atunci s’a înțeles tdtă admirația și intere
sul oe presentau.

Respectul pentru morții iluștrii a fost 
ideia care a conceput construcția lor. Aoi 
se odihnesc corpurile faraonilor. Aci este 
.„Ort Der Ruhe*  al vechilor împărați atât 
de venerați ai vechiului Egipt... Cavou 
imens, în care aerul nu pdte pătrunde și 
care este menit a asounde tot-dâuna ființa 
oelui ce se odihnesce, privirilor profane; 
locaș de pace și de veclnică odihnă pen

tru a tot puternioul, care guvernase și „fă
cuse fericită" o lume întrâgă.

Printre mulțimea de cjoi proteotorl 
ai Egiptenilor antici Thot este acela oare 
a învățat pe Egipteni artele și sciința spre 
a-le ușura traiul; el este prin urmare orea- 
torul oivilisațiunii egiptene. ț)eul Thot a 
învățat pe Egipteni aritmetica, geometria 
și arpentagiul, medioina și chimia; tot el 
i-a învățat și musica și desemnul. In sfîr- 
șit tot el i-a învățat și scrierea, cea mai 
trebuincidsă și în același timp cea mai fo- 
lositore dintre artele omenescl.

La început ea era figurativă. Ideile 
se exprimau prin semne care aveau forma 
obiectelor despre care se vorbia. Așa, un 
disc central representa sorele, leul se re- 
presenta printr’o figură care arăta leul și 
așa mai departe. Curând însă scribul egip
tean, cu bucul lui simț atât de practic, a 
băgat de sâmă că semnele ideografice nu’i 
sunt de ajuns spre a nota tote ideile, și a 
înlocuit ideogramele prin semne simbolice. 
Ast-fel: disoul sorelui însemna claritate, 
lumină în sensul cunoscinții și priceperii; 
figura unei albine însemna regalitate și 
așa mai departe. De multe-orl mai multe 
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bate. In fața acestei păreri a fost primită 
propunerea comitetului central restrîns, cu 
puține modificări. Cele mai însemnate mo
dificări, cari vor fi propuse Sachsentag-ului 
sunt: ca conchiemarea Sachsentag-ului să 
urmeze în viitor îndată ce ea va fi cerută 
de cătră majoritatea membrilor comitetului 
oentral, său de cătră cel puțin „trei comi
tete distriotuale; mai departe, ca să potă 
lua parte cu vot consultativ la ședințele 
comitetului central augmentat și deputății 
dietall, cari stau pe basa programului 
săsesc.

In legătură cu aceste modificări s'a 
decis a se presenta Sachsentag-ului o de- 
clarațiune, în care se accentuâză susține
rea programului național săsesc în tote 
celelalte puncte, cari au rămas nemodi
ficate.

La ordinea (jilei Sachsentag-ului va fi 
pusă și noua alegere a comitetului central 
restrîns.

S’a decis, ca Sacheentag-ul să se țină 
în Sibiiu, în a doua jumătate a lunei lui Oc- 
tomvre. Fixarea terminului a fost încredin
țată unei comisiunl de trei (Dr. Wolfi, Dr. 
Teutsch și Albert Arz).

Comitetul central augmentat a mai 
primit și propunerea comitetului central 
restrîns, ca Sachsentag-ul să se țină ca 
și mai nainte pe basa cea mai largă popo
rală, și fiă-care locuitor al fostului fund re- 
geso, dâcă este alegător dietal și stă pe 
basa programului poporal săsesc, fără vre-o 
altă mărginire, să aibă dreptul a lua parte 
fără deosebire de confesiune și naționalitate.

CRONICA POLITICA.
— 4 (16) Septemvre.

Din Timișora se anunță, că partidul 
național de acolo va ține o adunare în 20 
c. la care va lua parte și contele Apponyi. 
După-ce însă numitul partid are puțiol 
aderenți în Ungaria de Sud, unde predo- 
minâză partidul poporal, arangiatorii adu- 
nărei hotărîră să edee un apel, în care 
să fiă rugați să participe la adunare și 
membrii partidelor din 48 și celei popo
rale, precum și membrii representanțl ai 
naționalităților (!!) Se Zi00, oă la amin
tita adunare va vorbi mai întâia Apponyi, 
apoi deputatul Draculicl, a cărui vorbire 
va fi tălmăcită și în limba română.

*
„Pester Lloyd*  afirmă, oă în cercurile 

Șerbilor din Ungaria înoă nici acum nu 
s’a luat o hotărîre definitivă cu privire la 
atitudinea, pe care vor avă de luat Sârbii 
la nouele alegeri. Aderenții Ziarului „Branik*,  
ce e drept, declarară de curând, că unde 
va fi numai posibil, vor pune candidați ser- 
bescl, și unde va fi imposibil, acolo vor 
sprijini pe candidatul partidei poporale. Pă
rerea acesta însă, și mai ales alianța cu 
partidul poporal, e desaprobată în oercu- 
rile dătătâre de ton sârbescl, și mai ales 

semne reunite simbolizau o ideiă generală 
alta decât ideile simbolisate de fiă-oare în 
parte. Totuși pici acestă modificare nu mai 
ffl de ajuns la un moment dat. Ideile se 
îmulțiră ca și vorbele. Intre vorbe și idei 
se simțea nevoe de legături cari lipseau. 
Dela nevoia de-a se exprima ideile se 
trecu la nevoia de-a se exprima sunetele și 
deci la alfabetul ieroglific, a cărui oheie a 
fost găsită de Champolion.

Arta sorierii a fixat curentul civilisa- 
tor al Egiptului antic și a stabilit începu
turile erei cunoscute și studiată de mo
derni.

Din tote artele însă, cari s’au deB- 
voltat pe malurile Nilului, architeotura a 
dat resultatele oele mai uimitore. La niol 
un popor din vechime acâstă artă nu pre- 
sintă un caracter mai grandios oa la 
Egipteni.

Literatura lor este slabă față cu cea 
greaoă. Pictura de asemenea nu ne arată 
decât opere mediocre. Architectura însă și 
statuarul au produs minuni. Egipteanul 
oonsidera prea puțin viâța individului pe 
pământ și nu-i acorda o mare importanță; 
în fața morții însă spiritul său se conoen-

„Zastava*,  organul radicalilor, se opune mai 
mult, cposod oă, pănă oând nu se soie cu 
siguritate timpul alegerilor, și pănă când 
între politicianii maghiari și între naționa
lități (?) deourg încă pertractările, n’ar fi 
consult, ca Serbii să se grăbâsoă cu publi
carea programului lor electoral.

*
Privitor la turburările din Turcia se 

anunță din Londra, că acolo domnesce 
mare agitațiă contra Turciei, și Englesii 
nicl-decum nu voiesc să trecă la ordinea 
Zilei peste măcelăririle ce s’au săvârșit cai
lele trecute în Constantinopol. Chiar și bă
trânul Gladstone și-a ridicat vocea și a pu- 
blioat mai multe sorisorl contra Turoiei. 
După EnglesI au început acum și conser
vativii francesl a desaproba cruzimile să
vârșite de Turci și prin pressa europână a 
început a se discuta serios oestiunea detro
năm Sultanului. Cruzimile și masacrele, 
despre cari am amintit ieri în soirile tele
grafice, vor irita și mai mult spiritele con
tra Musulmanilor, așa încât e forte proba
bil, oa cjilele viitore să hotărâsoă asupra 
viitorului și asupra sorții imperiului putred 
otoman.

Proiect de atentat contra Țarului.
Era mare minune, ca Țarul să potă 

călători far’ de nici un accident estra-or- 
dinar. Etă că astăcjl deja firul telegrafic 
duce în totă lumea vestea despre un pro
iect de atentat contra vieții puternicului 
Țar. Soirile, publicate astădl în tote (Țârele 
interne și esterne, cu privire la plănuitul 
atentat, sunt următorele:

Poliția din Rotterdam a arestat Sâm
bătă sâra într’un hotel doi dinamitarzi, 
anume Wallace și Holues, de origine din 
Amerioa. In odaia lor s’au găsit bombe și 
o corespondență distrusă. După informațiu- 
nile luate din oele mai bune sorginte, cei 
aoi indivizi arestați proieotau un atentat 
in contra Țarului, în timpul șederii sale în 
Englîtera.

Poliția crede, oă vede într’un individ, 
oare a fugit la Breslau ducând cu sine 
câte-va bombe, un complice al aoestor 
arestați.

Acești dinamitarzi aveau raporturi ou 
anarohiștii din Glasgow. Ei voiau să plece 
MercurI la Boulogne-sur-Mer, unde un anar
chist a fost arestat.

Doi anarohiști, cari se aflau la An
vers aoum trei săptămâni, au fost arestați 
la Londra. In oasa unde locuiau s’au găsit 
instrumente și produse chimice pentru con
fecționarea de bombe.

Poliția seoretă din Londra avea cu- 
noscință de oât-va timp de nisce comploturi 
urzite în Englitera contra Țarului de o bandă 
de dinamitarzi, oarî au fost în legătură ou 
nihiliștii din Rusia. Complotul s’a desco
perit în momentul oând totul era gata pen
tru esecutarea sa.

Agenții secrețl englesî au mai desco
perit în Anvers o vastă fabrică de bombe cu 
dinamită.

0 societate secretă germană.
Ț)iarul „Ellenzek" din Clușiu pu

blică un articol ieșit din pena „urnii 
deputat dietal*.  în care acesta atrage 
atențiunea „Kulturegylet“-urilor ma
ghiare asupra unei societăți secrete 
germane numite „Eintracht*,  ale că
rei tendințe și scopuri autorul ar
ticolului le descrie în următorul 
mod:

Scopul acelei sooietățl este generali- 
sarea germanisărei, așa ca marea Germaniă 
să se. estindă pănă la Asia. Pentru sooie- 
tatea „Eintracht“ este un paiu în ochi — 
Ungaria. Limba de care se folosesce socie
tatea secretă este internațională, fiă-care o 
înțelege și sună frumos: este banul. Dis
pune de 3—4 suie de milione, cu cărl îșl 
pâte validita tendințele de germanisare.

In serviciul societății „Eintracht14 stau 
deputațl, funcționari, bărbați de ai guver
nului, și de aeeea nu cuteză oposiția de-a 
începe lupta contra ei. Ea lucră pe ne- 
văZute, și o poți afla în [.tot locul în Un
garia, unde ea afla de lipsă a contrabalansa 
misiunea „Kulturegy let* -urilor, a contrabalansa 
maghiarismul și a lucra în interesul germa
nisărei.

Societatea „Eintracht14, ou oapitalele 
sale puternice și uriașe face să falimenteze 
fabriol înfloritâre maghiare, și apoi pune 
mâna pe ele pentru un preț bagatel; în- 
ființâză fabrici noue pe pământ maghiar; 
din fabricile cumpărate și înființate de ea 
gonesce elementul maghiar, îl înlocuesce cu 
străini și introduce limba germană ea 
limbă de administrația. In fabricele ei este 
permis a vorbi și scrie numai nemțesee.

Acâstă societate secretă, care se di- 
rige din Berlin, este răspânditorea mișoă- 
rilor socialiste internaționale din Ungaria. 
Din punct de vedere al maghiarismului 
munoitorilor fabricile ei sunt cuiburile de- 
moralisărei naționale. Prin mijlocirea Vie- 
nei societatea înfluințâză asupra politicei 
maghiare, asupra politicienilor și bărbaților 
de stat maghiari. Apoi cu mână secretă 
ațiță agitările naționalităților.

Fabricele de prin capitală în oea mai 
mare parte deja sunt în manile ei. Scote 
afară limba maghiară din esposițiă, din 
ospătării și prăvălii, înfundând intr’acestea 
îndiviZi germani, cari abia sciu vorbi un- 
guresce. Pe muncitorii cei mai buni ma
ghiari îl silesce să esă de prin fabrici, 
voind a dooumenta străinătății, că Ma
ghiarul nici în patria sa nu pâte trăi ou 
limba sa.

Nu seim, decă vor fi t6te ade
vărate cele ce-le înșiră nenumitui 
„deputat44 în „Ellenzek44, în tot ca
șul inse Jidano-Maghiarii au aci cu 

o temă mai mult, de care se pot 
oeupa per longum et latum, și care 
e în stare se le causeze mari îngri
jiri. Ar fi timpul, ca se mai încete 
cu dacoromanismul și panslavismul 
și sâ începă a mai râde și la pan- 
germanism.

SCIRILE DILEI.3
— 4 (16) Septemvre.

La primirea monarchului nostru în 
România. Alaltăerl după ameZl s’a ținut 
un consiliu de miniștri la Castelul Peleș, 
sub președința M. S. Regelui Carol. S’a 
fixat definitiv programul de reoepțiune a 
împăratului Franciso Iosif. Programul se 
va publica la finele săptămânei viitâre prin 
„Monitorul Oficial" și se va afișa în mii 
de esemplare pe zidurile Capitalei și ale 
orașelor T. Severin, Craiova, Slatina, Pi- 
tescl, Titu, Câmpina și Sinaia.

—o—
Căsătoria archidncesei Maria Doro- 

tefl. Se scie, că în ourând se va întâmpla 
căsătoria archiducesei austriece Maria Do- 
rotea, fiica archiducelui Iosif, cu Duoele 
de Orlean. Din inoidentul acesta Ziarul 
„Vaterland14, care stă aprâpe de oerourile 
curții, publică următârea scire sensațio- 
nală: „Cununia archiducesei Maria Dorotea 
nu se va oelebra, după cum se plănuise, 
în Sehonbrunn, ci în Buda, în capela cas
telului regal, și înoă fără de prealabilă că
sătorie civilă*.  Deoă se va adeveri soirea 
acâsta, atunol e evident, că oununia oi- 
vilă nu se referă și la membri casei dom- 
nitâre, și nu are nici o valore declarația 
făcută la timpul său de cătră guvernul 
ungar, că pentru căsătoriile ce se vor în
cheia în sinul familiei domnitore, se va 
orea o lege specială.

— o—
„Cedarea Românilor44. Sub acest 

titlu Ziarul lui Juliu Horvath „Magyar 
Hirlap44 publică o telegramă din Buouresel 
de conținutul următor: Ministrul-preșe- 
dinte Sturdza s’a oonsultat cu mai mulțl 
deputațl de frunte și senatori, pentru 
oa să-i înduplece de-a lua parte la lucră
rile prealabile pentru oongresul interparla
mentar din Budapesta. Cum se vorbesoe, 
ostenelele ministrului-președnte Sturdza au 
dus la suooes, întru cât senatorul Ureohiă 
și-a retras protestul, pe care l’a făout în 
Bruxella în contra ținerei congresului in
terparlamentar în Budapesta44. Răspunderea 
pentru cele ouprinse în acâsta depeșă o 
lăsăm în sarcina Ziarului maghiar.

—-o—
Weigand la Clușiu. Ni-se sorie din 

Clușiu, că Luni sâra la 6 ore p. m. a sosit 
acolo pe neașteptate d 1 porfesor Dr. Weigand. 
Românii, aflând despre acâsta, înoă în sera 
aoeleeașl Zii0 au arangiat în onârea d-sale 
o întrunire la hotelul „Central44, luând 
parte un frumușel număr de domni și dame

trâză și creează opere de artă, care minu- 
nâză o întrâgă serie de generații. Și ge
niul care a dat nasoere acestor cap d’o- 
pere nu e un geniu inventiv, în accepția 
întrâgă ce se acordă acestui cuvânt, ci se- 
leoțiunea unei idei care a constituit idea
lul poporului într’un restimp de cinoi mii 
de ani și mai bine. In fața existenții atât 
de efemeră de pe pământ, Egipteanul a 
căutat să clădâsoă omului o loouință în 
veci neperitore. Fiind produsul acestor 
idei, piramidele, pilonele și obeliscii, nu 
puteau să aibă decât un caraoter funerar 
și mistic.

Pentru morții, cari treceau în viâța 
cea mare, cea fără de sfîrșit, se ridioau și 
obelisoii și piramidele și coloșii gânditori, 
cari de pe tronul lor de piâtră, cu un 
gest măestos și plin de bunătate, priveso 
încă nepăsători cum veaourile urmâză vea- 
ourilor, aoeleașl tot aceleași, fără scop și 
fără causă.

In al doilea rang vine sculptura. Au 
rămas mai multe exemplare din aoea epocă, 
două însă din ele sunt de ajuns, spre a 
ne face o ideiă de gradul de pricepere, 

deoă nu de arta aoestui popor, scos din- 
tr’o adâncime de peste șese mii de ani.

Este mai întâi statua lui Nefer, mică 
în realitate, dâr lucrată în așa mod, oă, 
cu oât o privesel mai mult, cu atât ți-se 
pare mai ifiare.

A doua statuă este de lemn. Ea re- 
presintă un om, care ține în mână o ba
ghetă. Acest om pare că comandă. Nu re- 
presintă aoâstă statuă un anume perso
nagiu, ci pe Egipteanul inteligent și supe
rior poporelor ce’l înconjură și cărora co
mandă supunere.

Se observă atâta perfecțiune în aceste 
statul, încât mintea omenâscă, neputând 
să le imiteze, s’a mulțumit să le admire 
ca pe nisce monumente ale unei epoce 
dispărute pentru tot-deuna și neînțelâsă 
încă.

Nu se cunosc începuturile acestei ci- 
vilisațiunl. Nu se pote preciza chiar, deoă 
ea a avut o vârstă a copilăriei. Tot oe se 
pâte afirma este spontaneitatea artei, care 
nu pote fi determinată decât de o minte 
și o pricepere ce nu se întâlnesc, pe dru
mul cu milione de ramuri al istoriei, de
cât în anumite condițiunl.

Se înțelege așa dâr, că viâța unui po
por, și tote manifestările civilisațiunii sale 
nu sunt alt-ceva deoât reflxul sufletului său. 
Nu se oreăză nimio la voia întâmplării, 
O aglomerația de popâre, de elemente et
nice eterogene, sosite din valea Nilului nu 
se solă când, dâr de sigur într’o epocă mai 
vechiă decât istoria, au suferit Zi cu 4’> 
oră cu oră, și într’un spațiu de timp con
siderabil, influența acelui element bine-fă- 
cător, care le procura ou o tenacitate ui- 
mitâre pâinea de tote filele.

Și în momentul când aceste popâre, 
prin înoruoișărl repetate, printr’o aoeeașl 
viâță, într’un mediu și condiții identice, au 
parvenit să aibă sentimente oomune, inte
rese comune și credințe comune, atunci 
s’a format poporul egiptean așa cum îl 
cunosce istoria.

De altă parte, cunoscut fiind gradul 
de aptitudine al rasselor, și judecând după 
puținele dâr uimitorele monumente rămase 
din acea epocă, se confirmă încă și mai 
mult ideea stabilirii unei rasse albe în valea 
Nilului.

Cu patru mii de ani înainte de era 
nostră, Egiptul antic îșl avea o organisațiă
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române, în a căror societate d-1 Weigand 
s’a arătat torte vesel. ErI, Marți dimineța, 
ilustrul profesor a plecat spre Ciucia, unde 
va fi ospele d-lui preot local Gr. Truția. 
De aci încolo spre Oradea îșl va continua 
calea ou trăsura.

Despre petreoerea d-lui Dr. Weigand 
în Clușiu aduoe o soire și „Kolozsvâr“ în 
numărul său de adl. Soirea o aduce sub 
titul : „ Un agitator valaho-german in Clușiuu. 
Pice despre d-1 Weigand, că „trăesce pe 
banii Ligei din BucurescI și în schimbul 
soldei respândesce în pressa germană ca- 
lumuiile valahe11. Spune mai departe, că 
umblând „aoest domn11 prin Alba-Iulia, pri
marul de-aoolo a pus pe-un comisar de po
liță să-l urmărescă neînoetat. Dă a în
țelege, că așa ar fi trebuit să facă și pri
marul din Olușiu. — D-1 Dr. Weigand a 
umblat prin multe țări ; nu credem însă să 
mai fi fost unde-va întimpinat din partea 
pressei, și încă din partea pressei oficiale 
a guvernului, într’un asemenea mod și ou 
astfel de bănuell miserabile. Oel puțin va 
avă cu o ooasiune mai mult pentru de-a-șl 
face o ideiă mai fidelă de stările dela noi.

—o—
Proces de pressă. „Bud. Napl6“ în 

mai mulțl articull ai săi a aousat pe pro
prietarul halei de concerte din Moscva, 
•Eduard Bidegvari, oă pentru scopuri de 
•imoralitate a înșelat mai multe teatraliste 
tinere din Ungaria, pe cari le-a dus în 
Rusia. A păț't’o însă „Bud. Naplo“, oăcl 
Ridegvari a intentat c|Dele aceste proces 
de pressă în contra numitei foi. Se vede, 
că a fost și aici vorba numai de nisoe bănuell, 
eu scop de-a masoa adevăratele motive ale 
emigrărilor în Rusia.

—o —
Mortea unui naționalist croat. Na

țiunea croată a perdut în 14 o. pe unul 
dintre conducătorii săi, pe Dr. Matia 
Mrarovici. Mrarovici a fost oonducătorul 
partidei « „Obzor“. După retragerea lui 
Raush din fruntea partidei naționale, Mra
rovici a fost ales de președinte al acestei 
partide, care a fusionat cu unioniștii. Mai 
târcjiu Mraroviol a eșit din partida națio
nală și împreună ou 16 amid a format 
partida națională independentă (partida 
„Obzor11), a cărei președinte a fost pănă 
la mdrtea unicului său fiiu, când abdse. 
Răposatul Mrarovici a fost de 72 de ani.

—o—
Difterită. Din Blașiu ’i se sorie lui 

„Kolozsvâr11, că aoolo grasâză difterită, se
cerând numărose victime mai ales în olas- 
sele de jos ale poporațiunei. In săptămâna 
din urmă au murit 5 copii, dintre cari 4 

■ din causa difteritei. De câte-va luni Gestiu
nea sanitară a acelui cerc e încredințată pe 
mâna unui rigurosant, lângă care a mai 
venit de câte-va săptămâni și un medio în
cepător. Medioul metropoliei e bolnav de 
prin Iunie, medioul de cerc e oonoediat 
■încă dela Rosalii. Concursul pentru oou- 

complectă, organisațiă ce ar dori să aibă 
multe din statele de astădl. Mai întâiu o 
administrația orinduită ou destulă chibzuială, 
care asigura averea și viâța oetățânului 
O armată bine organisată oare întrebuința 
meșteșuguri strategice în luptele ce între- 
.prindea. Dreptul de proprietate individuală 
stabilit și respectat. Un comerț și o indus
tria întinsă, întinderea orașelor, și înfrum- 
sețarea lor. Săparea canalurilor și măsu
rarea moșiilor. Lucrarea pietrelor și a ce- 
lorl’alte metale, oa staniul, fierul și cuprul, 
într’un cuvânt o adevărată viață de muncă 
spornică și inteligentă, în afară de munoa 
câmpului, oea mai importantă din tote, și 
pe care o eseroita țăranul egiptân.

Astfel fiind, cum s’ar pută susține 
încă teoria, oă primele nâmurl, cari au lo
cuit valea Nilului, au venit dela Sud, când 
dela Sud nu puteau veni decât popore in
culte, cu creerul neformat încă și deci in- 
oapabile de a inventa ?

Nu, de sigur, nu o rassă nâgră a lo
cuit mai întâifi valea Nilului și, în tot ca
șul, nu o rassă nâgră a stabilit prima do- 
.minațiune în delta Nilului.

Nu o rassă negră a fondat orașul Mem- 

parea postului de medio de cerc a espirat 
înoă în 25 Aprilie si ou tote acestea nu
mai la începutul lunei acesteia a fost nu
mit un medio, care însă înoă nu șl-a ocu
pat postul. Totă vara Blașul a fost fără 
medio și acesta în timp ou epidemiă! — 
Se vede, că autoritățile administrative dela 
Blașiu sunt prea ocupate de denunțările 
„patriotioe“, decât ca să mai pdtă îngriji 
și de starea sanitară a poporațiunei, de pe 
a căreia spinare trăesc!

—o—
Sinuciderea unui tînâr român la Paris. 

Cetim în „Evenimentul11 : D-1 Blejan, un 
eminent elev al soolei militare din Craiova, 
a fost trimis oa bursier al ministerului de 
resbel la Paris, unde după oe a stat în li
ceul „Luis de Grand11, s’a preparat pentru 
esamenul de admitere în soola politechnioă. 
La esamen însă reuși numai pentru chimie 
și fisioă și fu amânat pentru matematici. 
El fu chemat la legațiunea română unde 
d-1 căpitan Pietrar, atașatul militar, i-a 
spus, că va fi retrimis în țeră. Căpitanul Pie- 
traru raportase cașul în țeră și d-1 Blejan 
a fost rechemat. Neputend însă suporta o 
astfel de lovitură, tînărul Blejan s’a sinu
cis într’un otel din Paris.

—o —
Un arcliimandrit osândit. Din Zimony 

se depeșeză, oă tribunalul suprem din 
Belgrad a osândit pe archimandritul sâr
besc Belagici la patru ani temniță, pentru 
că a soris o broșură sooialistă.

—o—
Copii furați. Poliția din Pesta caută 

în urma uuui furt de copiii, întâmplat cp' 
lele treoute. In Budapesta muri repentin, 
înainte ou câte-va săptămâni, un advooat 
fără oa să-și potă faoe testamentul. In urma 
defunctului advooat au rămas două copile, 
una de 10 ani și cealaltă de 13 —14 ani. 
Scaunul orfanal a numit un tutor pentru 
copile, acesta însă, când voi să ia în semă 
copilele, ele nu erau nioăirl, deore-oe fa
milia răposatului advooat a transportat co
pilele într’un loc necunoscut. Despre lu
crul acesta s’a făout arătare la polițiă ca 
aoâsta dimpreună o’un advocat să cerce
teze Juorul. — Un alt oas s’a întâmplat în 
11 1. o. în Viena. Un copil de un an și 
jumătate al uuui servitor de prăvăliă ou 
numele Carol Reichel, sejuoa pe la 2 ore 
d. p. cu soru-sa de 8 ani, Carolina, pe o 
livadă. O femeiă necunosoută agrăi pe 
copii și îi ohiemâ cu sine, promițându-le că 
le va cumpăra pome și jțjoării. Femeia 
dete oopilei un fioren ca pe drum să-și 
oumpere pome și astfel toți trei porniră prin 
strada Lessing spre Augarten. Dinaintea 
unei prăvălii se opri femeia cu copiii și pe 
mioa Carolină o trimise în prăvăliă. Când 
copila se întorse din prăvăliă necunoscuta 
femeiă dispăruse cu copilul. Necunoscuta 
femeiă a fost cam de 28—30 de ani îm
brăcată în haine de doliu. Poliția umblă 
să dea de urma respeotivei femei.

phis, nici Elefantina*).  Nu o rassă negră a 
fondat mai în urmă orașul Theba, oel cu 
o sută de porțl, unde trăia o populațiă de 
peste un milion suflete, dâcă nu și mai 
mult**).

*) Situată într’o insulă pe Nil, în drep
tul orașului Syene (astăcjl Assuan). Autcrii 
romani o cunosc sub numele de insula 
Elefantis sâu Elefantina, său insula florilor. 
Orașul a fost celebru în anticitatea cea 
mai înaltă. Pe timpul lui Amassis s’a ri
dicat d’aci monolitul de granit și s’a trans
portat la Sais. Esistă încă și astăcjl urme 
din ruinele templelor sale mărețe.

**) In neperitorea sa poemă, Omer 
4ise: „Theba are o sută de porțl. Pe fiă- 
„oare din ele pote să trecă deodată două 
„sute de răsbomicl cu caii și cu carăle Ior“... 
Er mai departe: „De mi-ar da tot oe po- 
„sedă Theba, Theba din Egipt, ale cărei 
„oase conțin atâtea comorlu....

Este adevărat, că Egipteanul din 
Theba era ceva mai brun decât cel din 
Memphis. Acest fapt însă se datoreză nu
mai amestecului cu Negroizii, cu care Egip
tenii au venit în contact, în urma întin
derii lor spre Miadă-<ji.

La afacerea-Dreyfus. Piarul frances 
„Eola’r11 publică alatăerl, probabil autorisat, 
lista dooumentelor, pe cari căpitanul tră
dător Dreyfus le vendu înainte ou iy2 
ani Germaniei, precum și împrejurările, 
între cari s’a întâmplat deținerea numitului 
căpitan frances. Documentele se refer la 
nouăle tunuri franoese, apoi la deprinderile 
în tir ale artileriei și infanteriei, la planu
rile de mobilisare și la planul de operațiune 
contra Madagascarului. Vina lui Dreyfus s’a 
constatat dintr’o sorisore a atașatului mili
tar german din Paris oătră colegul său ita
lian, pe care sorisore au pus mâna autori
tățile din Paris și în care se afla următo
rul pasagiu: „Dobitooul de Dreyfus se face 
tot mai insuferibil cu pretensiunile sale“. 
Aotul aoesta a fost hotărîtor la pedepsirea 
trădătorului căpitan. Din Paris se depe- 
șâză, că acolo au produs nespusă sensa- 
țiune descoperirile (jarului „Eclair11,

—o —
Producțiune. Reuniunea română de 

cântări și musioă din Oravița-mont. aran- 
gâză Duminecă la 8/20 Sept. o. în sala 
hotelului „Cordna Ung.“ din Oravița-mont. 
o producțiune cu următorul program: 1) 
Kopriva: „Imnul nopții11 cor mixt cu solo 
p. alt (d-șora Ana Ștepan) ; 2) Kreutzer : 
„Cânteoul păstorului11, cor bărb.; 3) O. M. 
Weber: Cântec Nr. 6 din opera „Preoiosa®, 
solo pentru alt (eșec, d-șâra Melania Dra- 
goescu); 4) A. SequeDs : „Sărmană frunc|ă“, 
cor bărb. ; 5) A. Cirillo : „Luna seie“, ro
manță, solo pentru tenor (eseo. d-1 Const. 
Cuou); 6) M. Oesten : „La joo“, cor mixt. 
După aceea urmeză joc. Intrarea pentru 
membrii Reuniunii, și familiele lor 50 cr. 
de persână, er deoă familia oonstă din mai 
mulțl membri decât doi 1 fl. 20 cr. de fa
milia; și pentru nemembri 70 or. de per- 
sonă. Inoeputul la 8 ore săra.

—o —
Nenorocire pe Rin. La stațiunea 

Biisingen, nu departe de Schaffhausen, s’a 
întâmplat Dumineoa treoută o mare neno- 
rooire. O mulțime de public aștepta sosirea 
unui vapor, și se grămădi pe podul de de
barcare, construit în țermurul Rinului. De-1 
odată podul se rupse și 45 persone oăcjură 
în apă. Numărul înecaților încă nu s’a pu
tut constata, este însă sigur constatată 
mortea a duuă fetițe și a unui copil.

—o—
Liferare. Direcțiunea căilor ferate 

reg. ung. publioă concurs pentru liferarea 
de unelte și alte materiale. InformațiunI se 
pot oăpăta la biroul camerei comeroiale 
din Brașov. Terminul de concurs e pănă la 
10 Octomvre o. n.

Clușiu, 14 Sept. 1896.
D-le Redactor! Vă rog respectuos 

bine-voițl a publioa în veohia nâstră „Ga
zeta Transilvaniei11 următârele:

Prin anii 1871 la îndemnul d-lui Iosif 
Pop, jude singular, actualmente jude de 
Curia în Budapesta, și cu conlucrarea mai 
multor Români de inimă pentru înaintarea 
nâmului românesc, s’a înființat aici „Reu
niunea sodalilor români din Clușiu“, ale 
cărei statute au fost aprobate la 1875.

In fruntea acestei reuniuni a fost ales 
d-1 Dr. G. Silași, sub a cărui conduoere, 
juna nâstră sooietate promitea forte mult, 
câștigându-se din mai multe părți ajutor 
în bani, ba se puse basa unei biblioteci. 
După retragerea d-lui Dr. Silași, cu durere 
trebue să mărturiseso, că societatea nostră 
în loo de-a progresa, cu pași repecjl a 
prins a decăde, în așa măsură, că astădl 
mai numai pe hârtiă esiste. Dela 1889 — 
1894 inclusive rațiunele sunt nefăcute, de- 
oum aprobate, presidenții, cari au urmat 
pănă în presint, mai nu s’au interesat de 
saroina, ce li-o impun statutele, n’su con- 
vooat și nu convâcă nici pănă în <jlua ds 
acjl adunări generale, ori lunare, ba se în
tâmplă, că ne adunăm noi de noi fără pre
ședinte.

Stând lucrurile astfel, nu este mirare, 
că nu ne cunosoe nimeni, nu ne ajută ni- 
meDl, și clasa mijlocia, oe ar trebui să o 
avem, e perdută și cjilnic o pierdem.

In anul trecut am fost araDgiat o pe

trecere de vară, cu un deficit de 13 fl.; 
cu oheltuelile avute la espedarea învitărilor 
în provinciă am spesat la. 3 fl., dâr cu 
durere trebue să oonstat, că sub acest titlu 
nici un orucer nu ni-s’a trimis.

La decadența societății nostre forte 
mult contribue neinteresarea din partea in
teligenței române din loc ; avem o inteli
gență frumosă, ou o tinerime fârte numă- 
răsă, der oe folos, că noi în lipsa de ade- 
vărațl conducători suntem pierduțl.

Am <jis, deo-camdată atâta.
Alesandru Borza, 

croitor.

Dare de semă și mulțămită publică.
Boziaș, 1 Sept. 1896.

La colecta în bani pentru înființarea 
unui nou local de șoâlă în comuna nostră, 
au mai contribuit, cu lista Nr. 182, urmă
torii domni: loan Muntean, învățător (oo- 
lectant) 1 fl; Aviron Macaveiu, 1 fl; Ni- 
colau Jonuț 1 fl, Ionuț David 50 cr; Va- 
silie David 50 or; Ioan Macaveiu 50 cr; 
Simeon David lui Gheorghița 50 cr; Iosif 
Ciura, preot, 50 or; C. David 10 cr ; loan 
Naicu 20 or; N. Macaveiu 20 or; Maria 
David 1. Gheorghiția 20 cr; George David 
20 or. și Alexandru Macaveiu 1 fl., toți din 
Bucium-Șasa. Suma 7 fl. 40 or.

In numele comitetului instituit pen
tru adunarea coleotelor, subsorisul esprimă 
și pe acâstă cale generoșilor contribuitori 
cele mai sincere mulțămite.

Traian H. Pop,
cassar.

SOIRI ULTIME.
Londra, 15 Septemvre. Conjura- 

țiunea contra vieții Țarului a fost des
coperită de Melville, șeful poliției se
crete de aci, și membrii conjurațiunii 
au fost deținuți chiar în momentul 
când erau tote gata pentru ducerea 
în îndeplinire a planului. Bombele 
s’ar fi trimes în tote părțile din Bel
gia și primul atentat era se se facă 
în Scoția. S’a constatat, că dinami
tardul Wallace, care a fost deținut 
în Rotterdan este identic cu condu
cătorul baudei, care în 1883 arun
case în aer fabrica de gaz din Glas
gow. •

Atena, 15 Septemvre. In Mace
donia din nou s’a întâmplat o cioc
nire într’o bandă de insurgenți și un 
batalion de armată regulată turcescă. 
Trupele turcescl, după o luptă de 
mai multe bre s’au retras, lăsând o 
mulțime de morți.

Paris, 15 Septemvre. „Agenția 
Havas11 anunță, că pe insula Creta 
a erupt din nou revoluția.

DIVERSE.
„Urra împăratul11! La timpul său am 

fost amintit despre cufundarea vaporului 
german „Iltis11 în apele chineze. Cum se 
soiă, dintre tote personele oarl se aflau pe 
vapor, au scăpat cu vieță numai doi ma
trozi și unul dintre aoeștia a și descris în 
„Lokal Anzeiger“ oum s’a petreout neno
rocirea. Etă ce spune între altele matrozul 
mântuit: „In săra de 23 Iulie a fost mare 
furtună. Sourt înainte de 10 6re sera am 
simțit două lovituri puternice, și vaporul 
nostru fu aruncat de furtună pe o stâncă, 
așa încât în proximul moment bordul, ma
șina și odăile matrozilor se frânseră în 
două. Vedeam înaintea nostră mârtea si
gură și apropiată. Comandantul vaporului 
striga de trei ori „Urra împăratul11, fochis
tul începu a intona oântarea „Falnio fâl- 
făe stâgul negru alb-roșu“ — âr noi cân
tarăm toți împreună cu el...“ Celelalte amă
nunte sunt cunoscute. Valurile înghițiră 
îndată după aceea vaporul cu căpitanul și 
cu matrozii săi curagioșl cu tot, și numai 
doi dintre aceștia avură ca prin minune 
norocul de-a scăpa cu viâța.

PrOfirletaT :
Redactor responsabil SpegosMiss SăiaâcH*.
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Cursul Ga bursa dâra Vsena.
Din 15 Septmvre 1896.

Rants UDg. de aur 4% . . .
Renta de corâne ung. 4% . .
kapr. oăil. fer. ung. în aur 4’/2°/0 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y2% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. ou premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr. .... 
LosurI din 1860......................
Aoții de ale Băncei austro-ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleoadorî.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista........................
Paris vista.............................
Rente de corone austr. 4%. .
Note italiene.........................

122.20
99.35

123.15
101.20
121.40
97.40
97.50

156.—
138.50
101.65
101.60
123.40
145.—
952. y2
401.75
367.75
9.53‘/2

58.62 7,
119.60
47.50

101.30
44.30

Cursul pielei Srașov»
Din 16 Septemvre 1896.

Sz. 294-1896.

Bancnote zom. Cump. 9.48 Vend. 9.51
Argint român. Oump. 9.45 Vend. 9.48
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vend, 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.- Vend. —.—
Mărol germane Dump. 58.30 Vend. ““ *
Lire turoesci Cump. 10.60 Vend. —.—
Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

$ Membru Juriului esposiției milenare 1896.
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Nr.GAZETA TRANSILVANIEI.

nyilvânos ârveresen

3665 —1896 szâmu 
evi Oktober ho 17.

Anmicinri
(taerțiimi și reclama)

Samtaâ a se adresa subscrisei 
admiraâs'ftratîiumî. 9n casui pa- 
foSăcărcâ unui anurociu mai muS4 
de odată se tace scădemânt. 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de mu31e°©r»â.

Administr. „Gazeta Trans.

Moșia de vândare.
® moșoâ nobilitară consta

tate din 102 jugere, doue case de 
locuit șî dependențele necesare de eco 
nomîă, — aflătore în comuna Olt- 
110 Sca tii, % ^re depărtare de sta
țiunea căii ferate Homoiod-Hevîz, 
să vinde din mână liberă.

Pentru informațiuni a se adresa 
la proprietarul ei: d-1

Wienlae Crctaoi
Bucuresci.

Strada Sălciilor Nr. 15.

Amrdsi hhdetmeay.
Alulirt birâsâgi vegrehajtâ az 1881-ik evi LX. t.-cz. 102. § a er- 

telmeben ezennel kozhirre teszi, bogy a brasaOi kir. jârâsbirosâg 1896 
evi 5596 szâmu vegzeae kOvetkezteben braaeOi iigyved Puscariu Jâzsef 
ăltal kepviselt „Albina11 takarek- 6s hitelintezet brassâi fiâk telepe ja- 
vâra Buksa Alexandru es târsai ellen 110 frt. s jâr. erejeig foganato- 
sitott kielegitâsi vegrehajtâs utjân lefoglalt es 393 frtra becault: Mag- 
duța Alexandrunâl lefoglalt: 2 okor 6a 1 szeker; Jonescu Juonnâl le
foglalt: 2 Okdr es Grozea George 1. Nicolaenâl lefoglalt: 1 szeker sze- 
na, 1 vaseke es 1 ok6r szekerbOl âllo ingosâgok 
eladatnak.

Mely ârveresnek a kohalmi kir. jârâsbirosâg 
vegzese folytun 110 frt. tokekOveteles, ennek 1895. 
napjâtâl jâi’6 8°/0 kamatai es eddig Csszesen 56 frt. 98 krban birâilag 
mâr megâllapitott, koltsegek erejeig Âgostonfalvâu alperesek lakâsân 
leendo eszkOzlesere 1896 evi Oktober h6 l-s3 napjânak dâleldtti 
9 orâja Latâridoul kitiizetik es ahhoz a venni szâudekozOk oly meg- 
jegyzessel hivatnak meg, hogy az ârintett ingosâgok az 1881. 6vi LX. 
t.-cz. 107. es 180. §§-ai ertelmeben keszpenzfizetes mellet a legtobbet 
igerdnek becsâron aiul itj el fognak adatui.

Kelt Kâhalomban 1896 evi Szept. hd 10-ik napjân.
Pagsgs

kir. birosâgi vegrehajto.

X 
M
o

Seson de Tdmnă și Ernă.
Avem ondrea a atrage din nou amicala atențiune 

On. p. asupra fabricatelor nostre proprii de 

Postavuri și mărfuri cLe modă 
cu deosebire asupra stofelor de pardesiuri, rocuri 
de ernă Qmlltone), uniforme, pleduri pentru 
bărbați.

Nu mai puțin recomandăm fabricatul nostru

Lodesi ^^deSeaiesc
ca specialitate: Touriștilor, amatorilor de sport, econo
milor și țeranilor. In privința durabilității și solidi
tății este de preferat așa numitul Loden de Stirîa și Tirol 
de aceea este forte potrivit pentru costume de gim
nastici, venat, Havelochs și mantale.

Ne rugăm de o cercetare cât mal numerosă

WILHELM SCHERG & C-ie.
4—12

Membru Juriului esposiției milenare 1896.

Se conta
EJw ©©mptobs’i de prima forță în compta- 

bihtate duplă și în corespondența comercială.
On mechanic, de prima forță, care se dirige 

locomative și se îngrijască de reparațiunî.
A se adla’esa la Dommil 1051,9—9

EMIL COSTUTESCU București,
Strada ©oiței Bir. Gtf, seu ia Sinaia.

„&AZETA TR^KILVAHIEr1
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Âustro-Ungaria: 
trei luni 
șese luni 
unu anu

Pentru Eomânia și străinătate:
trei luni. ................................................
șese luni .................................................
unu ană.....................................................

Pa
Pe
Pe

3
6

12

fi. 
fi.
fi.

5

X
M

Pe
Pe
Pe

Abonamente h numerele cu feb te 
Pentru Austro-Ungaria: 

anu.
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate: 
anu. .
șese luni
trei luni

Pe
Pe
Pe

>

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Duminecă.

2
1

11. -
a. —

50 cr.

c<?\

&

X 
M
X
X

x

X

M

©

CcA

12cN

C&

. 8 franci.

. 4 franci.
. 2 franci.

Pe
Pe
Pe 

Abonamentele se facă mai ușorii și mai repede
mandate poștale,

Admmistrațiimea „Gazetei TransilvameL“ g 
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a. Mnreșiann 
KSrașovfi, Terg’ulia Inului Wr. 30.

AcesttL stabilimentu este provețlutu eu cele mai 
bune mijfoce tehnice și fiindh bine asortatu cu totu 
felulft de caractere de litere din cele mai moderne 
este pusîî în posițiune de a pute esecuta orl-ce 
comande cu promptitudine și acurateță, precum:
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUHtr, AB.GINTU ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCHIȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-A_rT’“TEI.
FOI PUDICE.

BILETE 1).E VISITĂ
DIFERITE FORMATE.

PRO&RAME_ELEGĂNTE.BI1ETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWS.W^SJI«i.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașovfi Tergulu Inului Nr. 30, eta- 
giulu I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- S? 
mandele din afară rugămn a le adresa la ■

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu. ||

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

7

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(Soit/ve-xie^ în loiă măz/i/mea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE

BILETE DE MORIflfiNTARI.
se primescu în biuroulu £lXj>

WF Numere singuratice din ^Gazeta Transilvanieia 
â 5 cr. se potil cumpăra în librăria Nieolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


