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INSERATE ne primase la Adml- 
nîctrațlung în Brașov și ia ar- 
mătârele Birouri do anuRolurt: 

în Viena: M. Ztem, Heinrich 
Schaltk, Rudolf Hasse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppolik, J. 
Dannsbcr, în Budapesta: A. 7. 
Goldbergcrg, Eckstein Bernat; în 
Bucureaci: Agtnce Havas, Suo- 
Gursale de Kouxname; în Ha_m- 
burț,: Karoiyi & Liebmann.

Prețul Inserțluntlcr: o seria 
garmond pe 0 oolonă 6 gî. și 
BOer. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifa și învoială.

Hoeiame pe pagma a 3-a o 
seria 10 or. s6u 30 bani.

„Gazeta11 iese în fig-care di, 
Abonamente pentru Anstro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Pentru Eomânia si străinătate:
Pe un an 40 franol, pe șăse 
luni 20 fr.j pe troi luni 10 fr. 
N-rii de Duminenă 8 franol.

Se prenum^Tă la t6te oficieie 
poștale din întru și din aîară 

și la dd. colectori.

Af«eiinl until Brasov 
aoministrațiunea, piața ^nare, 
Târgul Inului Nr. 30 U etaglu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șese 
luni 5 fl-, pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni G fi., pe trei luni 
3 fl. Un eaemplar 5 or. v. a. 
s6u 15 bani. AtflLt abonamen
tele cât și inaerțiunile sunt 

a ae plăti înainte.

Brașov, Joi 12 (24) Septemvre

Anglia, Rusia și status quo în Orient.
De mult își dau silință puterile 

triplei alianțe să câștige pe Anglia 
cu totnl pe partea lor. Flegmaticul 
lohn Bull însă n’a putut fi până 
acuma îndemnat la mai mult, decât 
a face4ață prietindsă așa numitelor 
puteri centrale de pace.

In timpul din urmă a încetat și 
acesta prieteniă necodificată a En- 
glesilor cu tripla alianță. Politica 
englesă a încuragiat mișcarea revo
luționară a Armenilor cu vorbe și 
cu sterling!, și din ce în ce cabine
tul engles a luat o posițiă mai duș- 
mănosă față cu Sultanul și cu stă
pânirea sa, în contradicțiă cu poli
tica tradițională englesă.

Mișcarea ostilă Turciei din En- 
glitera a produs un adânc resenti
ment în cercurile guvernelor din 
Berlin și Viena, și seim cât de viu 
a protestat pressa germană contra 
nouelor tendințe ale politicei agre
sive englese.

Adeverul este, că Englesii au și 
mers forte departe, cerând, ca să 
fia destituit Sultanul și amenințând, 
la din contră, că flota englesă va 
forța intrarea în Dardanelle. Acum 
pare, că au început să se mai do- 
molescă spiritele; cel puțin sferele 
înalte ale diplomației englese părtă 
de câte-va un limbagiu mai
precaut și liniștit, și nu numai din- 
tr’o parte se accentueză peticului, 
ce s’ar nasce pentru Anglia dintr’o 
eventuală acțiune isolată a ei.

E învederat, că lupta cea mai 
mare dela Bosfor decurge între in
teresele Angliei și ale Rusiei. Cea 
dintâifi, vecjendu șl amenințată influ- 
ința asupra Turciei prin faptul, că 
acesta tot mai mult se raflimâ. pe 
Rusia, care promite Sultanului spri
jin pentru a paralisa politica en
glesă, — a încercat să aducă lucru
rile acolo, ca se se forțeze o între- 
venire streină. Acesta a fost și sco
pul resvrătirei din urmă armenesc! 
în Constantinopol.

Der scopul nu s’a ajuns din 

causă, că Țarul rusesc merge mână 
’n mână cu Suveranii triplei alianțe 
în nisuința, de-a apăra status quo 
și de-a da Sultanului scutul de lipsă, 
muițămindu-se deocamdată aceste 
puteri de-a răspunde la măcelurile 
grozave de creștini numai cu nisce 
note, ce conțin dojeni binevoitâre 
pentru Sultanul și administrația tur- 
căscă.

Tocmai în momentele, când 
scriem, Țarul este ăspele Engliterei. 
Dela visita, ce-o face Nicolae II 
curții englese se spereză mult în 
cercurile politice de-acolo. Partisanii 
lui Gladstone au dat espresiune spe
ranței, că, decă Țarul va cunâsce 
opiniunea publică englesă, va pute 
fi înduplecat a schimba politica și a 
nu mai stărui așa mult pentru sus
ținerea stărilor de față în Turcia.

Totul atârnă deci dela cestiu- 
nea, dâcă cu privire la Orient se va 
pute stabili o înțelegere între Rusia 
și Anglia, ori nu. In cașul dintâiG, 
ele vor fi stăpâne absolute pe situa- 
țiune, er în cașul din urmă lucrurile 
vor rămâne, dec.ă nu va întreveni 
ceva extra-ordinar și neprevăzut, în 
văgașele de afli, când puterile, ne
putând să se înțelăgă, cum să îm
partă între olaltă Turcia și nevrend 
încă să se bată, o scaldă și o în
curcă cum numai pot, sub devisa sus 
ținerei statului quo în Peninsula-bal- 
canică.

In fața acestor împrejurări este 
de-o însemnătate caracteristică răs
punsul, ce l’a dat ministrul-preșe 
dinte unguresc Banffy la cunoscuta 
interpelația a lui Ugron, în ședința 
camerei ungare de alaltăieri.

La întrebarea, dâcă prin visita 
Țarului la Viena nu s’a alterat po
litica triplei alianțe în scopurile ei 
finale, a răspuns br. Banffy — ne
greșit după o înțelegere prealabilă 
cu contele Goluchowski — că tri
pla alianță continuă a esista cu 
aceeași tăriă a caracterului ei paclnic.

La întrebarea însă, ce privesce 
statele balcanice și desvoltarea lor 
independentă, a răspuns ministrul- 

președinte unguresc declarând, că cu 
ocasiunea visitei Țarului la Viena 
s’a manifestat concordanța între po
litica Austro-Ungariei și scopurile 
finale ale politicei rusesc! mai ales 

.’»n direcțiunea, că amândouă pute
rile sunt pătrunse de același spirit 
paclnic și, ce privesce în deosebi si- 
tuațiunea în Orient, sunt conduse 
de aceeași nisuință, de-a susține 
status quo și de-a promova între mar
gined acestuia libera și neturburata 
desvoltare a statelor balcanice.

Din acâstă declarația resultă 
deci, că visita Țarului la Viena nu 
a fost numai o visita de curtoasiă, 
ci că a avut și un caracter politic 
de mare însemnătate pentru viitorul 
cel mai apropiat.

Ce vor mai aduce visitele Ța
rului dela Londra și Paris, vom vede 
în curând. Mai ales visita sa în Fran- 
cia va fi urmărită cu atențiune în
cordată de întrâga lume politică 
și diplomatică europână, căci cine 
scie, decă nu în îmbrățișarea țarismu
lui cu republicanismul francos este 
ascunsă enigma situațiunei de mâne?

La inaugurarea monumentului Iui Ar
pad. „Kronstădter Zeitung* de erl comunică 
sub titlul aoesta, că după cum a aflat, vioe- 
șpanul a avut în 10 Septemvre o conferință 
cu mai mulțl Sași brașoveni cu scop de a 
stabili condițiunile, în oari Sașii să par
ticipe la serbarea inaugurărei monumentu
lui iui Arpad pe Tâmpa.

„Nu voim“, esolamă numita foiă, „să 
dăm espresiune simțului de invidiă, că 
Românilor, cari in politicis sunt hotărît mai 
ou caracter, nici n’au cutezat să le facă 
astfel de propuneri. Destul, că ârășl au fost 
prinși pe cleiu moderații noștri sași! Ba 
mai mult, ei au fost ârășl mai papiștl decât 
Papa, mai maghiarofill, și supuși statului, 
decât vioe-șpanul însuși. Căci, p3 oând a- 
oesta a deolarat, că pâte promite, că mi
nistrul va încheia discursul său de des
chidere cu câteva ouvinte germane, bravii 
noștri moderați au declarat, că nu i-să pota 
cere un as°menea lucru. Ba mai mult, 
oând vice șpanul a c]is, că orede a fi de 

sine înțeles ca primarul în răspunsul său 
să se folosâsoă de limba germână, un Sas 
independent a protestat, ca la un asemenea 
act de stat să se folosâscă altă limbă, de
cât cea maghiără .... Și tinerimea ndstră 
șoolară au voit să o târasoă pe Tempa, în 
cele din urmă însă au decis, ca ea să fiă 
representată printr’o deputațiă a gimna- 
siului superior“.

„Da, da! Lucrul devine tot mai fru
mos ! In Sibiiu îl soot baronului Banffy cas
tanele din spuză, conohemând un „Sachsen- 
tag internațional* și aici îl fac aoelaș ser
viciu ministrului Perozel. Serman popor 
săsesc!!“

Situația politică în Ungaria.
Orizontul politic al Ungariei se întu- 

neoă tot mai mult; în cercurile parlamen
tare domnesce o agitațiă nedescriptibilă, 
deore-ce nimeni nu pote prevede cu sigu
ranță ce va aduce 4'ua de mâne. Banffy 
nu comunică planurile sale ou nimeni, ci 
lucră în asouns, și chiar și amicii săi sunt 
neorientați față cu oestiunea disolvărei ca
merei și a nouelor alegeri.

Țiarele din Budapesta să ocupă ne
contenit cu situația politică încurcată ; es- 
primă păreri diferite, fac comentarii, dâr 
nimic precis nu pot spune. Astăcjl foile se 
ocupă viu cu un comunioat a lui „Magyar- 
orszăg* de ieri, pe care numitul diar afirmă 
că-1 primesce din locul oel mai competent 
și mai bine informat. Etă conținutul aoelui 
comunioat :

Deja înainte de o lună făcuse minis- 
trul-președinte Banffy propunere monar- 
ohului în oestiunea disolvărei camerei. Ma- 
jestatea Sa însă n’a voit să-i dea lui Banffy 
un răspuns definitiv, înainte de-a consulta 
mai întâiiî în oestiunea acâsta pe un băr
bat, care stă aprope de coronă, și oare se 
buoură de înorederea deplină a monarchu- 
lui. Acest bărbat îi răspunse M. Sale, oă 
el nu află potrivit timpul pentru disolvarea 
camerei, deore-ce în Ungaria nu se pot în
scena alegeri problematice, oi trebue pășit ou 
bună pregătire la luptă. Pănă oând afaoe- 
rea cvotei și a pactului nu este resolvată, nu 
pote fi ales nou parlament, care să-și im
pute, că a hotărît, fără de soirea prealabilă 
a națiunei, în o oestiune atât de însemnată 
și delicată.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

O aventură de voiagiu.
După A. Verus,

După o absență de mai mulțî ani în 
regiunile tropicale, m’am întors acasă în
cărcat de cunoscințe din țerl străine. Pe 
drum am mai făcut uneie stațiuni, în timp 
de mai multe săptămâni, în Italia sudică 
pentru ca să mă aolimatisez erășl pentru 
zona mai rece.

Trăiam acum între zidurile capitalei, 
a cărei vieță vioiă mă împresura din tote 
părțile. Rudele și amicii se întreoeau oare 
de oare să invite la serate pe naturalistul 
întors acasă. Peste tot locul trebuia să le 
povesteso despre poporele străine și mora
vuri exotice, despre primejdiile întâmpinate 
și aventurile din oălătoriă.

In ossa unei văduve amabile ou trei 
fiice drăgălașe a trebuit să mă încordez ou 
deosebire. Abia se strînsese de pe masă, 
când deja mă și încunjurară damele și mă 
rugară se le istoriseso o aventură de căle- 

toriă. Cine putea să resiste rugămiutelor 
unor gurițe atât de frumose, unor priviri 
din oohl atât de fermecătore? •

In fine veni fliua, când se termină 
materia pentru nararea aventurilor mele 
exotice; nu mai sciam ce să povestesc da
melor despre țerl extra-europene și rugai 
deci pe frumosa văduvă, oa să mă trateze 
odată ca pe un muritor de rând, oare tre
bue să și asoulte, când alții povesteso. Der 
am pățit’o.

— Tocmai astscfl seră ne bucuram 
forte mult să ascultăm din partea d-tale o 
aventură de oălătoriă și acum d-ta nu voescl. 
Ce om rău ești!

— Domnelor, răspunsei eu, mi-s’a 
terminat materia din țerile străine, dâr dâoă 
voițl să asoultațl oeva, oeea ce mi-s’a în
tâmplat la întârcerea mea în Europa, sunt 
gata se vă povesteso aoâstă ultimă aventură 
din oălătoriă mea.

— Ah, te rog, povestesoe-ne, poves- 
tesoe-ne! răsuna din tote părțile.

*
După o oălătoriă anevoiosă pe cana

lul de Suez, debarcai în Brindisi. Părăsii 
corabia și pleoai cu trenul la Neapole. Des
cinsei în mărețul Grand Hotel și acolo mă 
așefiai pentru mai multe săptămâni, oa la 
mine aoasă. Din balconul camerei mele 
aveam o încântătore priveliște asupra gol
fului de Neapole și asupra craterului fume- 
gător al Vesuvului.

Clopotul hotelului suna pentru prânfi. 
Făoui repede toaletă și intrai în frumosa 
sală de mânoare. De6re-oe era toiul verii, 
puțini străini se aflau în Neapole, și chiar 
table d’hote era puțin cercetată. In fața mea 
ședea o damă tineră, care îndată îmi în- 
lănțui atențiunea. O față frumosă încadrată 
de un păr negru abundant și ochi visători. 
Pe lângă aoeea o statură sveltă în toaletă 
simplă, der elegantă. Deprins mai multă 
vreme cu frumsețl negre „ale continentului 
negru", eram îndoit de simțitor pentru gra
țiile fermecătore ale „damei albe". Mă gân- 
diam la o aventură galantă, aveam o sfială 
însă să agrăeso pe dama de vis-â-vis, deore- 
oe ea părea oă mă pedepsesoe cu indife
rență pentru privirile mele curidse.

După ce terminasem masa, făoui o 
preâmblare prin Neapole, pentru oa să văd 
orașul, întâia m’am dus la Museo reale, 
unde mă desfătai privind oap d’operile oele 
mai mărețe.

De-odată auflii în colțul sălei un 
plânset înăbușit. Apropiiândn-mă reounoso 
pe frumosa necunoscută din hotel, oare 
plângea amarnio.

întâmplarea părea oă-ml e favorabilă. 
Mă apropiai de densa.

— D-ș6ră, îmi pare rău să te văd 
plângând. Iți ofer serviciile mele și sper, 
că va fi posibil să-ți delătur supărarea. 
Inorede-te într’un cavaler, oare e gata se 
te ajute,

— Iți mulțămeso, d-le, dâr d-ta nu-mi 
poți ajuta. Nu te cunosc și niol-odată nu-ți 
voifi împărtăși motivul supărărei mele.

— D-șoră, loouim în aoelașl hotel 
și deja te-am observat înoă de adl la 
prânej. Dă-ml voiă să iau parte la durerea 
D-tale.

După multă hesitare ea îmi spuse tot 
ce avea pe inimă.
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Astfel monarohul nu șl-a dat învoirea 
la disolvarea camerei.

Acuma Banfîy a reours la alt mijloo, 
și a probat să îndupleoe pe Maj. Sa, oa 
Corona si hotărască în cestiunea ovotei și a 
paotului, dâr monarohul respinse sourt și 
simplu acâstă propunere, 4îG0n3 tote 
trebue să se faoă pe cale constituțională, 
adecă să se înțelâgă între sine parlamentul 
ungar ou cel austriac.

S’au început deci din nou pertractă
rile între Viena și Budapesta, dâr n’au dus 
nici la un resultat.

Văt^endu-se Banfîy în mare strimtore, 
a outezat în fine a păși a doua oră înain
tea Coronei cu propunerea de disolvare. Ma- 
jestatea Sa acum își dete învoirea, deore-ce 
se convinse, că ou parlamentul de astădl 
este imposibil de-a vota ovota de 35°/0.

Pănă aoi comunicatul lui „Magyar- 
orszăg*, despre care mai multe 4'are afir- 
mă, că e autentic și demn de crecjăment.

Se vorbesoe mai departe, oă multi 
dintre deputății liberali tremură, că Banfîy, 
neavând deplină încredere în ei, îi va faoe 
să cadă la nouele alegeri, și oă fișpanii au 
și primit îndrumări seorete în direoțiunea 
aoâsta.

In fine se afirmă, că pentru regene
rarea partidului liberal, volnicul ministru- 
președinte șl-a ales o câtă de scriitori ma
ghiari liberali, și altă câtă de bancheri, 
oari, 40 la număr, și-au oferit tot concursul 
lor posibil în bani pentru lupta eleotorală.

Astfel ou prilejul nouălor alegeri, Un- 
geria va oferi un tablou forte trist și deplo
rabil: jenioerii și gendarmii guvernului vor 
desohide oanditaților jidani cale liberă spre 
urnă,' și nou alesul parlament va străluci 
în spleddrea boturilor grose și încovoiate, 
cari vor fi încredințate cu „sfânta misiune“ 
de-a conduce destinele țărei.

(IRONICA POLITICA.
— 11 (23) Septemvre.

Aprope întrâga pressă maghiară se 
ocupă ou vorbirea, pe oare a ținut’o Apponyi 
la Timișora. ț)iarele oposiționale aocen- 
tuâză cu deosebire aoele pasagii din vor
birea lui Apponyi, în cari el atinse cestiu
nea naționalităților, țliarele liberale arată 
mulțămire, că conducătorul partidului na
țional de astă dată s’a esprimat în mod 
nefavorabil și neaprobător asupra tendin
țelor partidei poporale, cu tote acestea 
însă se esprimă forte reoe asupra debutu
lui său în Timișora. Astfel de pildă „Pes- 
ter Lloyd11 4i°e între altele următdrele: 
„Acum după-oe nobiltțl oonte s’a re’ntors 
la Budapesta, pote omul constata oontra- 
4ioerea bătătore la oohl între realitatea 
celor petrecute în Timișâra, și între esa- 
gerările suitei lui Apponyi. La primire au 
fost de față aprâpe numai dame și stu- 
dențl. In redută, unde ținu Apponyi vor
birea sa, comitatul Caraș-Severin n’a fost 
absolut de loo representat, oomit. Toron- 
tal a fost forte slab representat, Serbii și 

Românii au lipsit cu iotul, și numai 400— 
450 de țărani nemți din Timiș și Toron- 
tal ascultară vorbirea contelui. Este remar
cabilă absența ostentativă a clerului. Tote 
cestiunile, despre oari a vorbit, Apponyi 
le-a tractat din punct de vedere al ale
gerilor viitore și chiar și cestiunea naționa
lităților și a pactului o subordinâ el ten
dinței conduoătore din vorbirea sa“.

*
Privitor la tnrburăi’ile din Turcia 

„Oficiul Reuter* primesce soirea, că în ora
șul Egin din vilajetul Karput, Cur4ii au 
comis în 4il®l0 de 15 și 16 c. masacre in- 
grositore. Se asigură, că au fost omorîțl 
600 Armeni. Mai departe lui „Vossische 
Zeitung* i-se depeșeză din Constantinopol 
următorea soire sensațională: „In cercurile 
diplomatice de aoi se soie ou t6tă siguri- 
tatea, că săptămâna trecută se luaseră din 
partea Turoilor tâte măsurile pentru de a 
comite o măcelărire generală a creștinilor 
din Pera. Sultanul să fi declarat, că la oas 
dâcă va intra vr’o flotă prin Dardanele, 
atunci nici un Creștin nu va mai rămână 
în viâță. Vaporele de resbel turcesol și 
trupele garnisânei au stat tote pregătite 
de ataou.

„Sachsentag'“ internațional?
Etă ce cetim într’un articul al 

cjiarului „Sieberib. d. Tageblattu din 
Sibiiu, care tractâză despre viito
rul „Sachsentag". După-ce arată, că 
în fond schimbările ce le-au propus 
comitetul central sunt numai for
male, și că nu pot se sgudue pro
gramul săsesc, 4i°e:

La oompunerea oonferenței popo
rale este o mică deosebire față de cum 
era mai înainte, în cuvintele, cu oari co
mitetul central o introduce.

La „Sachsentagk-ul trecut au fost 
invitați alegătorii din tâte ținuturile, lo- 
ouite de Sași. Acuma se conchiamă la 
„Saohsentag“ toți alegătorii, cari stau pe 
basa programului poporal dela 1890 din 
aoeleașl oercurl electorale (numite cu nu
mele) „fără deosebire de naționalitate și con
fesiune*. Acesta a produs în unele cer- 
ourl resentiment. In adevăr este ore-oare 
contra4ioere, ca la „Sachsentagu să vină 
eventual și nesași, dâr contra4icerea este 
numai doctrinară. Cât vei lua lucrul prac
tic, ea dispare. (? Red. „Gr. T.“)

Nu-i va trăsni nimănui în cap să vo- 
âsoă a depărta dela, „Sachsentag" pe un 
German (Șvab, Boem, Austriac ș. a.), care 
trăesce în mijlocul nostru și e alegător 
dietal, pentru-oă nu e Sas născut. Dâr 
nici aceea nu-i va veni în minte cui-va a 
eschide un alt grup, care ouprinde pe cei 
de altă origine, cari însă în cursul timpu
lui au conoresout cu noi. (Potoczki, Ko- 
rodi și a.)

Și decă deol cine-va deolară, că el 
stă solidar cu noi pe același teren, că 
alege cu noi, oă votâză cu noi — să res

pingem pe unul oa acesta dela „Saohsen- 
tag“ ? Trebue să ne bucurăm, dâcă mulțl, 
oari după origine, încă nu se numără la 
poporul nostru, ar deveni soții noștri de 
partid șl ne-ar sprijini în pretensiunile 
nostre. Caracterul de „Saohsentag" îl va 
pierde prin acesta adunarea poporală tot 
așa de puțin oa și programul, care este 
un program al Sașilor, nu numai prin 
aoeia, cari l’au creat, ci și prin cuprin
sul său.

Organisațiunea nostră e tare, numai 
dâcă stă pe basa legei esistente — a legei 
electorale; acesta a aocentuat’o deja Franz 
Gebbel la primele sale încercări de orga- 
nisare. Precum din adunările electorale nu 
esohidem pe nimeni și totdâuna am invitat 
pe toți alegătorii, oari stau pe basa pro
gramului săsesc, așa merge și cu „Sach- 
sentag“-ul. Seim, că este un „Saohsentag“. 
Să grijim ca să fiă în faptă și în adevăr 
„Sachsentag“...

Din espunerile de mai sus re
iese clar și limpede, că schimbarea 
modalității de copchiămare a con- 
ferenței săsesc! s’a făcut la avisul 
guvernului Bânffy cu scop de ai 
ajuta acestuia se nu vină în con
flict cu principiile sale monstruose, 
desfășurate cu ocasiunea oprirei con- 
ferenței naționale române.

Nu mai încape vorbă, că prin- 
tr’ăsta se dovedesce un fel de com
plicitate a comitetului național să
sesc restrîns în arangiarea unui 
„Sachsentag internațional" cum îl 
numesce „Kronstâdter Zeitung".

E trist de tot, că Sașii nici 
acuma nu mai înceteză de a se face 
codoriște la toporul, cu care adver
sarii noștri vor se taie din rădăcină 
stejarul esistenței naționale a popb- 
relor nemaghiare!

Visita împeratului în România.
Sub titlul „ Visita împeratului-rege 

Francisc Iosif în România" a apărut la 
Graiova în cțilele acestea o broșurică 
scrisă de d-1 August Pessiacov, fost 
vice-președinte al camerei deputa- 
ților.

Pentru ca cetitorii noștri se cu- 
noscă mersul ideilor din acestă scriere, 
care este împărtășită fără îndoâlă 
de un numer însemnat dintre poli- 
ticianii de dincolo, reproducem din- 
tr’însa următdrele:

....Acest eveniment ar fi meritat o mai 
mare atențiune și solicitudine tocmai din 
partea nostră — pressă și omeni politici, 
p.-ntru-că pe noi Românii ar trebui să ne 
preocupe în primul rend, deâre-ce pre noi 
ne interesâză, mai cu osebire și mai di
rect. Așa, suntem interesați pe de-o parte, 
fiind-că cu acâstă ocasiune vom fi puși la 
o grea înceroare; aoeea de a împăca dato
ria de ospitalitate și curtoasie pentru Înaltul 
Oaspe, cu sentimentele nâstre tradiționali > 

âr pe de alta ne importă mai cu sâmă să 
seim pentru oare scop și pentru care anume 
folos al nostru politic vom fi siliți să îm
brăcăm hainele de sărbătore, și să strigăm 
urra, tocmai în nisce momente, când inima 
nâstră îndurerată încă numai la așa oeva 
nu ne-ar îndemna!

Sciam și noi și ne dam sâmă, că sunt 
în adevăr reserve și regule de înaltă cu
viință, oari se impun și te sileso în anu
mite împrejurări, ca să-ți pui surdină la 
cordele inimei, și se faci pe surdul și pe 
mutul politicos; — dâr, când alții îți iau 
înainte, ba chiar miniștri, deși de a doua, 
mână, ca baronul Banfîy, îșl deschid gura, 
și pressă independentă maghiară nici nu se 
genâză să-și arate maloontența, mărturisim 
că numai mutismul nostru nu-1 mai putem 
înțelege.

Orl-oum, și cu risicul de a atrage 
asupră-ne fulgerele întregului Olimp al di
plomației nostre, am hotărît să spargem 
noi ghiața acestei tăoerl, și să arunoăm o 
privire repede dâr ceroetătore asupra aces
tui important eveniment.

Am 41S și repetat des cuvântul de 
eveniment, și în adevăr este unul nu de 
puțină importanță, pentru-că nu mai gă
sim un alt preoedent, ca un împărat său 
rege al monarchiei vecine, să fi căloat, oa 
amic și ospe, pe pământul Țărei românescl.

Se nasc dâr și pentru noi mai multe 
întrebări. Ce este, ce însâmnă acâstă vi- 
sităî Pe oine și ce degnâză marele Mo
narch al Imperiului dualist să vadă? Dâoă 
aoestă onore este un simplu act de poli
teță și de simpatiă pentru Suveranul și po
porul român? Seu — după obioeiul diplo
mației, — sub pretextul numai al unei po
litețe, se asounde alt scop, și în vederea 
altor interese mari de stat ?

încât pentru politeță, deși în plină 
periodă de visite împărătesei, la modă a4l 
în totă Europa, și din care nu s’ar putâ 
esolude, decât dâră Sultanul din Stambul 
și micul rege Don Alfonso al XIII-lea ar 
părâ cu toiul firâscă și normală, totuși 
lumea nu prea este obiolnuită ou depla
sarea așa de lesne a Maj. Sale Apostolioe. 
Dovadă, că regele Humberto, unul din 
vechii amici și aliați, așteptă și astă4l îueă 
schimbul visitei din Viena. Și nu se pote 
4ice, credem, oă regele Italiei n’ar ave cal 
puțin tot atâtea titluri la condescendența 
imperială, cât regele României.

Tot astfel de puțin dispuși a crede 
suntem, că numai pentru dragul său sim
patia Valachilor dela Dunăre, sâu măcar 
pentru a Aceluia, 'care ca Prinț ales în 
1866 al Prinoipatelor-Unite, dâr care abia 
a putut străbate statele Sale travestit în 
— numai seim oe personagiu dintr’o suită 
ore-care, — că Maj. Sa împăratul-rege, deg- 
nâză să întâroă visita aceluiași Prinț, astă4l 
rege al României.

Și dâcă este astfel — că nici dragoste 
și simpatie, — nici simplă politeță dictate 
de etichetă și de bună vecinătate nu! 
atunci nu ne rămâne decât că alt scop, —

— Mă aflu în cea mai mare perplesi- 
tate. Sunt de 4eGe 4il® în Neapole și aș
tept bani din patriă, fără de care nu pot 
părăsi orașul. Sunt angagiată ca guver
nantă în Milan; oontul meu dela hotel este 
oam de 80 fr. Călătoria pănă la Milan mă 
va oosta cam 50 fr. și eu am numai 20 fr. 
Fără rude și amici trăesc în acest oraș 
străin și nu sciu oe să fao.

— Dâr, d-șoră, îmi faoe o plăcere 
să-ți dau imediat acești 150 fr.

— La niol un cas nu pot să primesc, 
d-le, deârece niol nu te ounoso.

— De aici plec la Veneția, d-șoră, 
și-țl voiii da adresa mea, pentru-ca din Mi
lan să-mi poți trimite banii împrumutați. 
Sub astfel de împrejurări vei putâ primi 
dela mine acest serviciu.

Ea se învoi, dâr insista, oa să pri
mesc ca amanet oeasornioul și lanțul ei de 
aur. Inzadar mă opusei, în fine a trebuit 
să primeso.

La oină stăm lângă tânăra damă și 
ea începu cu mine o oonversațiă animată. 

După masă ne-am dus în sala de leotură, 
unde am continuat conversația începută la 
masă. Ea vă4ând, oă sunt cetitor pasio
nat, Îmi oferi un roman al lui Zola, pe 
care 4i°ea> că-l are sus în oamera ei, și 
unde mă învitâ să merg ca să mi-1 dea.

După un timp âre-oare întraiu în ca
mera ei. Ea era într’un înoântător negligâe, 
oare acoperea frumosele ei forme. Ea mă 
învitâ să ocup loo pe canapea; romanul 
lui Zola era pe masă.

Așa-deră o aventură de amor, gân
deam în mine și începui cu veseliă o vioiă 
oonversațiă. I-am istorisit despre frumosele 
nopți din țerile tropioe, despre jocurile și 
cânteoile indigenilor. Ea asoulta cu pasiune, 
îngăduia să-i strâng mâna și să-i sărut fru- 
mâsa guriță. Toomai voiam să-o string în 
brațe, oând ea sări repede în sus.

— D-le, 4ifie ea, îți voii» spune ade
vărul. Am lipsă de o 1000 de franci, pen
tru oa să-mi plăteso datoriile din Neapole.

Nici un val de apă nu m’ar fi răcit 
așa, ca vorbele acestea.

— Recunoso, d-șoră, că împrumutarea 
cărții lui Zola a fost numai un pretext, 
ca să-ți dau bani. Dă-ml voiă să mă retrag 
în camera mea.

Picând acestea, voii să desohid ușa, 
oare era însă închisă. Cheia o ținea ea în 
mână. Inceroai să i-o smulg. Ea însă se 
apropia de sonerie și esolamâ:

— Dâcă nu pui pe masă îndată 1000 
de franci, voiă alarma întregul personal al 
hotelului și te voifi demasca ca pe un tâl
har, ceea ce-mi va fi ușor, căci ai la d-ta 
oeasornioul și lanțul meu.

Imediat am pus oeasornioul și lan
țul ei pe masă, ea însă scose un revolver 
și ținti asupra mea.

— La cea mai mică mișcare te voiti 
împușoa.

Acuma vedeam olar situația mea pri- 
mejdiosă. Mă gândii câteva momente.

— D-șoră, 4>s0i °u mare liniște, acum 
văd că ai mare lipsă de bani. Suma acesta 
nu o am însă la mine. Dă-ml voiă, deol, 

ca să mă duo în oamera mea și ți-o adup. 
Dâcă nu te înore4l, vino și d-ta ou mine.

Cuvintele mele politicos^ și liniștite, 
avură un salutar efect. Dama puse la o 
parte revolverul, deschise ușa și mă urmâ 
spre camera mea. îndată ce fu ea în ca
mera mea, înouiai repede ușa și 4isei:

— Eu acum, stimăbilă, te am în pu
terea mea. Ești o aventurieră de cea mai 
rea speoie, pe oare trebue să te demasc, 
îndată voiă alarma personalul hotelului și 
voiă lăsa să te aresteze.

Hotărît apăsai asupra butonului dela 
soneria electrică. Se iscă un mare sgomot 
în tăcerea nopții. — — — — — —

Mă deșteptai dintr’un somn adâno. 
Orologiul meu deșteptător, pus la ârele 
cinci diminâța, suna încă. .Totul fusese un 
vis. Primele raze ale sorelui italic lumi
nau paolnio patul meu din Grand Hotel 
din Neapole.

U. 
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alte interese mai superiâre îndemnă pașii 
Maj. Sale cătră Bucwescl-Sinaia. Și acest 
scop, — nu este nici meritul niol vina 
nâstră, căci alții ni-l’au dat pe față — ar 
fi de aflat întorsătura lucrurilor din penin
sula balcanică, și anume dorința oe ar avâ 
diplomația austro-maghiară ca să ne înj
ghebe la tripla alianță. Cu alte vorbe ne
voia de a-șl asigura pentru un cas even
tual cooperarea celor 600 tunuri Krupp, și 
a celor 300.000 Mannlioher (celebrele bas- 
tone hig-lif) de oare pâte dispune regatul 
latin dela Dunăre.

Nu încape vorbă, — faptul ca un im
periu cu reputațiune de Putere mare, să 
aibă nevoe de un Regat micuței, pe oât 
pote măguli amorul-propriu național al 
unuia pe atât pâte să indispună, pe unii 
din supușii celeilalte, cum sunt Ungurii de 
esemplu; der nu plăcerea unora, său in- 
dispoeiția altora pâte să preocupe și să 
înohiete pe cineva, și mai puțin pe noi. 
întrebarea este întru cât soopul acesta 
este el seu pote fi atins, și întru cât inte
resele Regatului latin se pot împăoa cu sie 
Imperiului vecin?

In ce privesce prima oestiune, după 
tâte aparințele, cari ne dau a înțelege, că 
politica nostră esternă nu graviteză deoât 
în jurul oonstelațiunei Triplei Alianțe, — 
ea pare deja resolvită, hotărîtă. Așa bună- 
6ră oe pâte însemna veltorea, care ne-a în
ghițit sute de milione cu fortificațiile Bu- 
curesoI-Focșianl-Galatl — pe când tote — 
absolutamente tâte trecător ele Carpaților s’a 
lăsat — și continuă a se lăsa cu desăvâr
șire libere și deschise? Căci dâcă fără în
doială fortificațiile vor fi bune la ceva, — 
apoi de sigur că, aperarea țării pote să le 
reolame ia un timp dat, tot așa de bine și 
dela apus — ca și dela resărit.

Se mai pote însă și contrariul, oa 
adecă oestiunea aoesta să fiă încă pendinte, 
și tocmai pentru-oă pote cuventul ultim să 
nu fi dat, să se fi găsit prilegiul inaugu- 
rărei Porților de Fer spre a ajunge la o 
înțelegere deplină.

OrI-oum—resolvită său ba, să treoem 
la oea de a doua, aoeea adecă deoă inte
resele Regatului se pot împăca cu ale Im
periului dualist, încât să fim nevoițl a uni
— și înoă de pe acum și fățiși — forțele 
mostre de apărare ou ale vecinilor?

Reounoscem că esistă un ouvent mare,
— un motiv puternic, care ni-se aruncă 
m'ereu pentru a-ne face să credem în co
munitatea acestor interese, și a mijlocelor 
de apărare. Și acest decisiv motiv este 
pericolul inevitabil ce amenință aprâpe în- 
trâga Europă centrală și prin urmare și 
mai vârtos pe noi, ca să nu fim înghițițl 
ou toții de valurile mereu crescânde ale 
Oceanului — Panslavist. — Și unde este 
periool comun, acolo și mijloce de apărare 
comune unite — este lesne de prioeput și 
-de admis.

Cu tote acestea, fiind-că ne este vorba 
de apărare de interese, și în politică inte
resul trebue să primeze sentimentalismul, 
să stăm puțin să ne înțelegem, oăcl este 
apărare și apărare. — Așa este apărare să 
sari în ajutorul vecinului incendiat, der nu 
e faptă prudentă și apărare, ca să-ți dai și 
tu foc caBei tale proprii; — numai mân
gâierea, ca să-i împărtășesol aceașl sârtă!

Ca să nu lungim însă vorba, și chiar 
ca să complaoem celor ou părerea acâsta, 
vom admite fără nicl-o disouțiune, oă fap
tul este adevărat, — că pericolul esistă. 
Cerem numai și noi, a ni-se recunâsoe un 
mit adevăr tot așa de adevărat, acela adecă, 
că perioolul acesța nu este ceva nou, ‘ca o 
șurprisă seu o descoperire datând numai 
de ieri — de alaltăerl. — El este vechia, 
atât de vechia — oât și esistența elemen
tului Latin dela oolonisarea Daciei ohiar, 
de oând sârta a voit a-ne arunoa pe aeest 
pământ olassic — oa pe o insulă în mij- 
Jooul unui Ooean de...., limbi străine.

(Va urma.)

SOIRILE BILEI.
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M. Sa Regele Carol, după oum anunță 
fiarele din Bucuresol, va sosi Joi săra în 

Capitală și Sâmbătă săra la orele 12 va 
pleoa la Orșova, unde, oonform programu
lui guvernului ungar, va sosi Dumineoă 
diminâța la ârele 8 și jumătate. Suita M. 
Sale se va compune din d-nii Dimitrie 
Sturdza, general Vlădesou, C. Stoioescu, I. 
Kalinderu, oolonel Mânu seu Priboianu și 
maior Georgescu. M. Sa se va întâroe Du
minecă sera la orele 8 și jumătate dela 
Mehadia și va sosi la orele 11 săra la 
Craiova, unde probabil va desoinde în oa
sele d nei Glogoveanu; se pote însă oa M. 
Sa să rămână la gară, în vagonul regal. A 
doua di, Luni diminețe, M. Sa va visita 
oasărmile și palatul justiției, apoi la ârele 
nouă se va duce la gară pentru a întâm
pina pe M. Sa împăratul Franoiso Iosif. 
Suita M. S. Regelui Carol, ou prilejul pri- 
mirei monarohului austriac, va fi oompusă 
din 5 generali, 7 oolonelî, 4 looot-oolonell, 
6 maiori, 9 căpitani și 1 loootenent.

—o—
Mortea artistului român Millo. Alal

tăerl a răposat în Bucuresol M. Millo, de- 
oanul artiștilor dramatici români. Înmor
mântarea bătrânului artist se va face astâcjl 
pe oheltuelile ministrului instrucției, oare a 
mandat în aoest scop suma de 1000 de 
lei. Millo s’a născut la 1804, împlinind prin 
urmare aprope 92 de ani. Fiu de boer și 
oresout în oondițiunile cele mai bune, Millo 
prinsese dragoste mare pentru teatru, și 
s’a asociat ou Vasile Alexandri pentru în
ființarea unui Teatru Național la Iași. 
Alexandri făcea piese potrivite situației de 
atunol, âr Millo, ou o trupă, pe oare o re
crutase de prin tâte părțile, le juca. Venit 
in Bucuresol, din causa persecuțiilor, la 
cari fusese espus din partea familiei sale, 
Millo, întovărășit ou Pasoaly, a întreprins 
o viuă agitație pentru înființarea Teatrului 
Național. In istoria desvoltării nâstre cul
turale, Millo pote fi socotit alături ou V. 
Alexandri, C. Negri, Negruzzi, Kogălni- 
oeanu și Rosetti.

— o—
Proces de pressă. înaintea tribunalu

lui din Budapesta s’au pertractat alaltăerl 
două procese de pressă intentate lui Fran- 
ciso Bonitz, redactorul responsabil al cla
rului „Alkotmany". Primul proces i-s’a in
tentat pe motiv, că Bonitz ar fi agitat în- 
tr’o învitare la prenumerațiune în <jiarui 
„Christliohes Volksblatt" oontra căsătoriei 
civile; âr al doilea asemenea i-s’ă intentat 
pentru agitare prin broșura intitulată „Is
toria omorurilor rituale jidovescl pănă în 
(filele nâstre", pe care Bonitz o traduse 
din germană în maghiară. După-ce se fă
cură tote formalitățile usitate la pertrac
tările proceselor de pressă, juriul declară, 
că Bonitz nu e vinovat pentru agitare, și 
tribunalul în înțelesul acesta îl achită.

—-o —
Regele Umberto-protestant. ț)iarul 

„Kolnisohe Volks Zeitung® faoe descoperi
rea sensațională, că Regele Umberto al 
Italiei ar fi treout la protestantism, în urma 
neîncetatelor atacuri din partea Vaticanu
lui. Din oonsiderare față ou țâră, oare e 
catolică, oonvârtirea Regelui e ținută însă 
în ascuns.

—o—
Avis amatorilor de artă ! Licitația de 

tablouri, ce s’a făcut ieri și alaltăerl la 
otelul „Bucurescr" a fost bine cercetată, 
vâncjendu-se 60 tablouri. Mâne, Joi, la orele 
9V2 licitația se va continua tot la otel 
„BuourescI". Tablourile, între cari și cele 
de I. E. Gaiser și C. Schleicher, se vor 
vinde cu orl-ce preț.

— o—
Teatru german în Brașov. Direoto- 

rul Bauer cu o parte a trupei a sosit deja 
la Brașov. Abonamentele la representațiunl 
au început a se face, precum seim, de 
Luni. Duminecă se va da prima represen- 
tațiă „Gebildete Menchen“, de Victor Leon, 
piesă nouă vienesă

Imperatul Wilhelm și Țarul ITicolae-
„Times" din Londra publioă, după 

cum afirmă din ievor diplomatic, o conver
sație forte importantă dintre împăratul 
Wilhelm și Țarul Nioolae, cu ocasia visitei 
aoestuia la Breslau.

împăratul Wilhelm ar fi adus la dis
cuție înțelegerea franoo-rusă, și-ar fi <fia :

— „Mă bucură prea mult acâstă rela
ție intimă, deâre-ce ea este o garanție a 
păcii. Sper însă, că Franoesii nu voeso răs- 
boiul ; der totuși s’ar putea întâmpla oa 
unii omeni, în speranța unui ajutor ruseso, 
să constrîngă pe guvern a face răsboiă. 
Dâr eu soiu", ar fi urmat împăratul Wil
helm, „că nici tu nu vrei să înlesnesol Fran- 
ciei îndeplinirea ideei de revanșă, precum 
nici eu nu-i voiă da ooasie pentru acâsta. 
Dâr înțelegerea franoo-rusă are și o parte 
bună ; contribue la înfrînarea spiritului re
voluționar. Rusia are pe nihiliștl. Er socia
lismul sciințifio al Germaniei, sub masoa 
unor fățarnioe formule soiințifioe tinde la o 
distrugere totală. Franoia este sbuciumată 
de dorul variațiunilor și iolul nostru e, să 
fim păzitorii ordinei și ai păcii universale. 
Să ne aliăm pentru distrugerea dușmanilor 
lui Dumnecjeu și ai Regilor".

Despre răspunsul Țarului, „Times" pu
blioă două versiuni. După prima versiune 
Țarul ar fi strîns ou căldură mâna împăra
tului și i-ar fi răspuns:

— „împărtășesc cu desăvârșire vede
rile tale și sunt gata a mă alia cu tine în 
aoâstă nisuință vrednică de posiția nostră."

După o altă versiune, Țarul ar fi fost 
penibil atins când i-s’a pomenit de Fran
cis, și ar fi esprimat numai în termeni vagi 
adesiunea sa la vederile împăratului.

Programa
visitei împăratului Francisc Iosif în 

România.
Programa visitei M. S. împăratului 

Franciso Iosif în România a fost definitiv 
stabilită în următorul mod :

Trenul imperial va sosi la Vîrciorova 
Luni 16 Septemvre, la ârele 6 diminâța, 
și se va opri numai câte-va minute. M. S. 
va fi întâmpinată aci de d. Dimitrie Sturdza 
președinte de consiliu și ministru de ex
terne și generalul Budișteanu, ministru de 
răsboiu, cari în numele Suveranilor , și a 
guvernului vor saluta pe Augustul Ospe. 
D. General Budișteanu va presents apoi 
M. S. împăratului pe d. general Barozzi, 
oolonel Lambrino si maior Dumitrescu, cari 
vor fi atașați pe lângă Monarch. D. gene
ral Berendei va presenta raportul trupelor 
corpului I de armată.

Trenul imperial va porni apoi la 
Craiova unde va sosi la orele 9 dim. Aci 
augustul ospe va fi primit la gară de 
cătră M. S. Regele și de o numărosă 
suită militară. Se vor afla față și primarul. 
Craiovei, representanții magistraturei etc.

Suveranii urmați de suitele Lor, de 
miniștrii și oele-lalte persâne oficiale, se 
vor sui apoi în tren și vor porni spre Bu- 
curescl. Intre Craiova și Bucuresol se va 
servi dejunul.

La Pitești trenul se va opri câte-va 
minute și d. general Heraolie Arion va pre
senta M. S. împăratului raportul trupelor 
corpului II de armată.

La Slatina și Pitești onorurile mili
tare vor fi date de câte-o companie oe 
soldați.

La apropierea de gara Chitila for
turile de aci vor trage mai multe focuri, 
cărora le vor răspunde focurile unei ba
terii de artileria din Dealul Spirei, anun
țând Capitalei sosirea Suveranilor.

Trenul imperial va întră în gara Bu- 
ourescl la ârele 3 și 30 minute. Suveranii, 
vor fi primiți de M. Sa Regina, Altețele 
lor Regale Prinoipele Ferdinand și Prin
cipesa Maria și A. S. R. Ducele de Saxa- 
Coburg și Ghota; apoi domnii miniștri 
și soțiile lor, foștii miniștri, marii dem
nitari ai tuturor corpurilor oonstituite etc. 
După urările și presentările oficiale, ooră 
tegiul se va forma astfel: In pricua trăsur- 
vor lua loo M. S. împăratul și M. S. Re
gele. In a dona trăsură M. S. Regina ș1 
A. S. R. Principesa Maria. Apoi d. titurdza 
cu d. Goluchowski; d. general Barozzi cu 
contele de Paar etc. eto.

Cortegiul va parcurge calea Grivița 
și calea Victoriei pănă la Palat, unde Su
veranii vor descinde.

Sera la 7 âre prând de gală, la care 
vor fi invitați miniștrii, foștii miniștr, per
sonalul legațiunei Austro-Ungare, suitele 
Suveranilor, etc. La ârele 9 tote musioile 
vor suna retragerea.

A doua 4'> Marți 17 Septemvre, la 
orele 8 și jumătate dimineța, Suveranii se 
vor duce în trăsuri desohise la CotrocenI, 
percurgând calea Victoriei și bulevardul 
Elisabeta.

Ajunși în palatul dela CotrooenI, M. 
S. Regele se va duoe călare să ia oomanda 
trupelor ce se vor afla pe platou. M. S. 
Regina și principesa Maria se vor duce în 
trăsură.

M. S. împăratul, urmat de statul său 
major și de ostașii militari români, se va 
duoe călare pe platou, unde va fi întâm
pinat de M. S. Regele care-i va presenta 
raportul trupelor. Apoi va urma defilarea 
care se va termina la ârele 11.

La orele ll3/4 dejun oferit în palatul 
dela CotrocenI de cătră Altețele Lor Re
gale Principele Ferdinand și Prinoipesa 
Maria.

La ârele 1 și un sfert Suveranii și 
suitele lor vor pleca prin gara CotrooenI 
la fortul Chitlia pe care-1 vor visita. Apoi 
bateriile și forturile învecinate vor trage 
cu oartușe de manevre.

La ârele 3 plecare la Sinaia, unde 
trenul va ajunge la ârele 5.30. La ârele 7 
prânej la castelul Peleș.

MercurI 18 Septemvre dimineța vi
sitarea împrejurimilor și apoi dejunul în 
pădure la stâna regală. Sâra la 6 prânej 
la Castelul Peleș, La 10 sâra pleoarea 
Augustului ospe și a suitei Sale prin 
Predeal.

Ordinele ministrului de răsboiti, d-1 
general 'Budișteanu, privitâre la primirea 
împăratului le vom publica în numărul de 
mâne.

SOIRI ULTIME.
Atena, 22 Septemvre. In cercu

rile politice de aci se asigură, că 
situația din Constantinopol este forte 
seriosă și crisa p6te erumpe în fiă- 
care moment. Ulemalele și Softele 
voesc se-1 declare pe Sultan pericu
los cu privire la religiune, ca așa 
se-1 pâtă detrona.

Londra. 22 Septemvre. "Qiarului 
„Times" i se depeșeză din Sevasto
pol, că de acolo au plecat 4 panțe- 
rate, 3 canoniere și mai m/ulți torpilori, 
cu destinațiunea ca se se pună la 
disposiția ambasadorului rusesc din Cons
tantinopol, se se unescă cu cealaltă 
parte a flotei din marea Nbgră, In
trând împreună deadreptul în Bosfor. 
Flota e pregătită de răsboiu, și are pe 
bordul vapbrelor 3 batalibne de in- 
fanteriă.

L d t e r ai u r ă.
A apărut al 9-lea Nr. din Biblioteca 

Noue- Cuprinde o desoriere forte intere
santă 3 județului Dolj. Recomandăm tutu
ror Bibli°t8oa Nouă, care se găsesce de 
vendar® la tote librăriile din țâră pe preț 
de 15 bani. Nr. 10 va cuprinde ultimele 
novele al® regretatului poet Traian De- 
metrescu.

DIVERSE.
0 stea aflată din nou. Acum de cu

rând un astronom american a aflat din nou 
o stea, care pănă acum a fost pierdută de 
pe bolta oerâsoă. Steaua din nou aflată, 
care e sâța stelei Sirius, prima-dată a fost 
văcfută la anul 1862, er de atunci n’a mai 
fost vătjută pănă aouma. Se presupune, că 
steaua n’a putut fi v^ejută din causa lumi- 
nei mai mari a celorlalte stele din jurul ei.

Voci din public*).
Onorată Redacțiune! In interesul ade

vărului binevoiți a da loc în prețuita 
D-vostră foiă următârei

Declarațiuni:
Unii din amicii mei mi-au comunicat, 

oă âre-oare bărbați din inteligența nostră 
sunt de părere, că eu ași fi soris în „Brassoi 
lapok" și alte cjiar® despre iregularitățile 
dela alegerea de preot la bisenoa nâstră 
Sf. Nioolae, din Soheiu.

Declar în consoiința mea, că eu nu 
sunt nici inițiatorul, nici autorul acestor 
luorurl, nedemne persânei mele și oă și eu 
am aflat despre ele numai a doua di după 
apariția carului dela un funcționar comi
tă tens.

Brașov, 11 (23) Septemvre 1896.
Iordan I. Munteanu, 

assessor și protonot. tit.

*) Pentru cuprinsul celor publicate sub rubrica 
acesta Redacțiunea nu ia răspunderea.

Proprietar: Aflurețianu.
Redactor responsabil s^egemiu i^aiotp.
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Cursul Sa bursa din Viena.
Din 22 Septmvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.10
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.25
Iznpr. oăil. fer. ung. în aur 4,/2% • 123.15
l-apr. oâi!. fer. ung. în argint 41/î% 101.20 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.40 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
Imprum. ung. cu premii .... 154.75
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 139.—
Renta de hârtie austr.........................101.50
Renta de argint austr.........................101.65
Renta de aur austr..............................123.55
Loauri din 1860.......................... 145.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 952.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 401.25
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 369.10
Napoleondorî.................................. 9.53
MAroI imperiale germane . . . 58.70
London vista....................................119.75
Paris vista.................................. 47.50
Rente de oordne austr. 4°/0. . . 101.15
Note italiene. ..... . 44.25

CursuB p’eteâ Brașov.
Din 23 Septemvre 1896.

Bancnote rom. Dump. 9.47 Vend. 9.50
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.47
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Gttmp. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.- Vend. _ MB
Mărol germane Cump. 58.30 Vend. ““ • - '
Lire turcesol Cump. 10.60 Vend.
Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vcdc!. 101-75

detik s felhivom mind azokat, kik 
ezen âllăst elnyerni ohajtjâk hogy az 
1883 evi 11. cz. 6 §. ertelmeben felsze- 
relt kereszt-levellel is ellătott folya- 
modvănyaikat f. evi Oktoberhb 15-ig 
annyival s inkâbb nyujtsâk be, mivel 
a kesobb erkezo kervenyek tekin- 
tetbe vetetni nem fognak.

A k6rjegyz6 evi javadalmazâsa 
k6vetkez6:

1) Evi fizetes 400 frt.; 2) Iro- 
dai âtalâny; 3) Utiâtalâny; 4) Lak- 
ber 24 frt. es 4 61 fa â 6 frt. Megje- 
gyeztetik azonban, hogy a kdzsegi 
kepviseletek âltal a jegyzoi fizetes- 
nek 600 frtra, az irodai ătalânynak 
50 frtra, az utiătalănyoak 80 frtra 
val6 felemeleee es 4 61 tuzi fa is el 
lett hatârozva, de a hatărozatok meg 
jâvăhagyâsra vârnak.

Tovâbbă a jegyzâ javadalmază- 
săhoz szămithatâ, ha egyuttal ăllami 
anyak6nyvezet6nek is kineveztetik 
60 frt. tiszteletdijj es vegiil a jegyz6i 
magân munkâlatokert a rnegyei sza- 
bâlyrendeletben megâllapitott dijjak.

A vâlasztâs 0-Tohăn k6zs6g iro- 
dâjăban f. evi Oktober h.6 17-ik napjăn 
d. e. 9 orakor fog megtartatni.

Torcsvâr 1896 6vi Szept. ho 15-en.

B orosnyai,
1076,1—1. fbszolgabiro.

-jcz.

O

B

Moșia de vânzare.
O EMoșiâ nobilitară constă- 

tătore din 102 jugere, done case de 
locuit și dependențele necesare de eco 
nomiă, — aflătore în comuna Olt- 
BSog’ata, 3/4 6re depărtare de sta
țiunea căii ferate HOHOrod-HeVÎZ) 
se vinde din mână liberă.

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

Brassovârmegye alispânjâtol.

Sz. 15972-1896.

Hirdetmeny.
Brassdvârmegye torvenyhatosâ- 

ga 1897. evi kozigazgatăsi ărva- es 
gyâmhatâsâgi koltsegvetesi elbirăny- 
zata az âllandb vâlasztmânynak fo- 
ly6 h.6 21-iken tartott uleseben az 
1886. evi XXI. trvcz. 17. §-a ertel
meben hozott hatârozata alapjân 15 
napon ât kOzszemlere kitetetik.

Mi azon megjegyzessel hozatik 
kbztudomăsra, hogy ezen koltsegve- 
tes a jelzett hatăridoben a vârme- 
gye szâmvevosegenel a hivatalos 
orâkban betekinthetb.

Brass6, 1896. evi Szeptember 
h6 22 en.

Or. «ffekel, 
alispân.Kficolae Cretzoi 

Bucuresci, 
mtifi â-9 Strada Sălcilor Wr. 13,

Sz. 3081-1896.
szlgb.

Pălyăzati hirdetmeny!
Jârâsomhoz tartozo 6 es Uj-To- 

hân k6zsegekb61 âll6 (5-Tdbâni k6z- 
jegyzbsegben iiresedesbe jott koz- 
jegyzoi âllâsra ezennel pălyazatot hir-

Anunciuri
(mserțiwi și reclame)

Suntu a se adresa SMbscrsseî 
aefiminâsirsifsiiiiraJ. Bn cassd pw- 
bincăs’ss unui anuncîu mai mult 
de oda&ă se face scădămfirat, 
cape cresce cu cât pubSîcarea 
se face mai de muBte-ore.

Administr. „Gazeta Trans.“

Sosirea si plecarea Imnurilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:
Tr. accelerat: 5 6re 07 m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:
Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amedl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 ore 19 miuute s6ra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimm6ța. 
Trenul mixt: 1 6râ 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 bre 31 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul de pers.: 8 6re 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am, 
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera.
Tr. accelerat: 10 dre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin.
Tr. accelerat; 5 bre 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecjl, 
Trenul aooel.: 2 6re 19 min. după am,
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu. 
Trenul mixt: 8 6re 35 min. dimineța.

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenul mixt: 4 ore 30 min. dim.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.
Trenul de persbne: 3 ore 1 după am.
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin.
Trenul de peis.: 5 6re 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persone 6 6re 40 min.sera.

*) Acest tren eireuMză unmai Joia Dumineca și la sărbători.

încheierea auctiunii Tablourilor
_______________________________?_________________________

W „HOTEL BUCURESCÎ“ în sala parterre 4
Strada Lunegâ Brașovul-vechâu. 

AstădI Joi ~ 
încf'pând dela 9*|s ore a. m.

se w’i?' vindeTablouri originale îxx olei'O-
Amatorilor w a tont prix -w in ori și ce preț.
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O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: la COlltiirbăft’i 
de mâstiaire, maladiele s&omacnhd, a a*înâciiii- 
l®r, a beșicii mSsahai și ale organelor respira- 
tore etc.

IW Borvîz die "Wi
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 pretens-iunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în Brașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibiâu, Sîgbjșora și în Alba-Julia : la D-l I, B. Wlisselbacher 
sen., în Oiaj: la Segesvăry es târsai, în Sdeva: la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jănos.

Cu t6tă stima:
Administratmnea isvorului 

„w a rr f o A.44
TOSEF

(comit. Hâromszek). Kodok. (Transilvania).

1025,20-100

♦!♦*

„QAZETA TEAHSIL7A1ÎIEI“ 

Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-l) ngaria:

trei luni. . .
șese luni. . ,
unu an . . .

Pentru România și străinătate:
trei luni..................... ...............................
șese luni , , . . . .....................
unii an ......................................................
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CXAX
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XI
X

3
6

12

fi. 

ti.

ti.

4
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Pe
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10
20
40

fr.
fr.
fr.

Dwiwâ.
2
1

fi. -
fi. —

50 cr.

âtaomte h aimsifele cu iah fe 
Pentru Austro-Ungaria: 

an ... .
șese luni.
trei luni . .

Pentru România și străinătate: 
an................................ 8 franci,
șese luni................................  4 franci,
trei luni...................................... .2 franci.

X X M
X 
X.
X 
X
X 
X 
M
X 
X
X 
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


