
liittUnct, Afâinisrftpoes, 
a Tipc®&

Brasov, -otuța aare iffr. 30.
SosĂcorf Hfiftfasiec.to an a <3 

yoho, — Mfuiueonyt a boss 
totrimat.

INSERATE sb primesc la Adml- 
lilstrațlune în Brașov și lfl ur- 
m fit dr de Birouri de enwnoluri: 

tn Viena: 3f. Dukes, Heinrich 
Schalok, Rudolf ALosse. A. Oppcliks 
Nachfolger- Anton O&psltk, J. 
Danneocr, tn Bndapoflta : A. F, 
ffoiaberyerg, Ecksrcm Sernas; în 
Bucuresci: Agence Havas, Sno- 
cuTflaîe de fîoumajoie ; în Ham- 
bttr^: Karoiys & Liebmann.

Proțul InEerțlunilor: o serin 
tfarmond pe 0 coîdnă 6 or. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Pabiioari mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe p&gma a 3-a o 
seria 10 or, seu 30 bani.

LZX.

„Bazeta" iese în fl%-care dl.
Abonamente pentru Anstro-Ungana: 
Pe un an 12 fl.. pe șese innf 

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

Pentru România si străinătate:
Pe un an 40 franof, pe șâse 
luni 20 fr., pe tîei luni 10 fr« 
N-rii de Duminecă 8 franci.

Se pronumera la tdte oficiole 
poștale din întru și din arară 

și la dd. colectori.

AWinamratnl pentru Brawr 
administra ți urina, piața mare, 
Tfirg^ul Inului Nr. 30 ‘J etaerlu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul In casa: Pe un an 
12 fl., pe 0 luni 6 ti., pe trei luni 
3 fl. Un osemplar o cr. v. a. 
s4iU 15 bani, Atât aiionnman. 
tele odt și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.
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Regim arbitrar.
Teme la culme.

Brașov, 10 (22) Octomvre.

Ceea ce nici celor mai mari 
pessimiști nu li-ar fi venit în gând 
se precjică, aceea s’a întâmplat as- 
tăc|i aici în Brașov după un an și 
noue luni de regim de terdre al lui 
Banffy.

Adunarea alegătorilor români 
din comitatul nostru a fost oprită 
astăcji de-a se întruni pe motiv, că 
alegătorilor de naționalitate română nu 
le mai este permis a ține adunări elec
torale.

Evoe Banffy ! Evoe Perczel! Evoe 
totă ceta cârmuitorilor unguri!

Intâia-6ră de douâ-cjeci și noue 
de ani înedee ei se arată înaintea 
lumei pe deplin în tâtă figura lor 
înspăimântătdre. Uitați, priviți-i și 
ve minunați de acestă specie de ab- 
solutiști destrăbălați și despoți cinici!

Ca se vedeți, că trăim în plin 
absolutism și că am ajuns cu așa 
c|isele „drepturi constituționale11 sâ 
fim de batjocura lumei, expuși ca
priciilor și arbitriului fișpanilor de 
prin comitate, ve punem în vedere 
următorul fapt:

Autoritatea din loc nu scia încă, 
astăcji la 4ece bre înainte de amec|I, 
că alegătorii români „n’au dreptul“ 
de-a se întruni ei între ei, ca se-șî 
vadă de interesele lor față cu alegerile 
dietale, căci astăcjî la ora numită 
președintele clubului nostru electo
ral — în urma arătărei, că a con
vocat adunarea alegătorilor români, 
— a primit dela căpitănatul orașu
lui resoluția în scris, că se permite 
alegătorilor dietall români ai comi
tatului Brașov să țină adunare elec
torală. Cu tote acestea, după câte-va 
ore, când adunarea era să se întru- 
nâscă pe basa permisiunei primite, 
și când sute de alegători români se 
aflau deja grămădiți înaintea loca
lului adunării așteptând cu nerăb

dare să li-se deschidă sala, căpita
nul orașului, însoțit de mai mulți 
polițiști, li-se pune în cale și-i opresce 
de-a întră în sală, spunendu-le, că 
adunarea nu se permite.

Ce s’a întâmplat în câte-va 
câsuri? Descoperit’a bre poliția vre
un complot, ce sta în legătură cu 
acestă adunare, seu vre-o altă fără
delege, în urma căreia trebuia in- 
terejisă întrunirea?

Nu s’a întâmplat nimic alta, 
decât că dela fișpanul Brașovului a 
sosit la șeful poliției de aici un or
din, prin care ’i-se aviseză ca să 
oprâscă adunarea conchiămată „de 
ore-ce în general nu se pot permite 
adunări electorale conchiămate după 
naționalități”.

De douăzeci și nouă de ani, 
de când ne aflăm sub stăpânirea 
ungurescă, nu i-a venit nimănui în 
gând să oprescă pe alegătorii ro
mâni de-a se mai întruni; nici chiar 
Banffy când era vestit ca pașă la 
Deeș și Bistrița n’a mers așa de
parte, ca să denege cetățenilor de 
naționalitate română dreptul de-a 
se întruni, — să-l denege chiar ale
gătorilor în periodul electoral. Fr 
aici în Brașov, precum am arătat, 
pănă a4l autoritățile orășenescl au 
sciut, că alegătorii români au drep
tul să se întrunâscă când vreu, în 
afaceri electorale.

Numai dela porunca fișpănescă 
amintită înebee, ce-a primit’o astă4l 
căpitanul orașului cu o jumătate de 
bră înaintea terminului când avea 
să se țină adunarea nbstră, s’a aflat 
aici de cătră autoritate, că porunca 
de sus este, ca nici pe alegători să 
nu-i mai lase să se întrunescă liber 
după trebuințele lor.

De ani de 4^6 curge dispută în 
pressa cea mare europână între Un
guri și noi. Cei dintâiu au publicat 
și publică mereu în tbte limbile, că 
decă Românilor li-se întâmplă și ne
dreptăți, ei înși-și sunt de vină, pen

tru-că nu aleg, nu întră în dietă, ca 
acolo să-și espună plângerile lor.

Ei bine, cum să ajungă ei în 
dietă și ce să pbtă dobândi pentru 
ușurarea sorții neamului lor, dâcă 
nu se mai tolereză nici întrunirile 
lor electorale ?

Der ce se mai căutăm a esplica 
brutalitatea acâsta a stăpânirei, ce-o 
vede și simte fiă-care? In culmea 
îngâmfărei sale, despotismul națio
nal maghiar s’a demascat cu desă- 
vîrșire înaintea lumei.

Fia siguri satrapii noștri, că 
ochii lumei culte nu vor trece cu 
vederea hîdosa fîsionomiă, ce i-o 
arată mincinosul lor liberalism și 
constituționalism. O va vedâ și-i va 
cunbsce pe deplin, 6r acesta va fi 
începutul sfârșitului sistemului de 
guvernare putred, pe care pacostea 
l’a adus pe capul nostru.

întrunirea cluburilor electorale.
0 adunare oprită. Alegătorii români 

din comitatul Risirița-Năsăud au fost con
vocări pe Marța trecută, 20 Ootomvre n., 
în Bistrița. Luni după amăcjl însă, căpita
nul poliției, după cum se raportâză de- 
acolo, a însciințat pe d-1 Dr. Gr. Tripon, că 
nu permite ținerea adunărei și că a luat mă
suri pentru a împrăștia pe alegători pe cu
vânt, că nu recunosce a esista altă națiune 
în acest stat, afară de națiunea maghiară. 
S’a făcut recurs la vice-șpanul (un Sas ru
ginit), dâr acesta a aprobat măsura luată 
de căpitanul poliției.

Alegătorii, oarl nu putuseră primi încă 
soire despre acestă volnioiă, sosiseră în- 
tr’aceea la adunare în număr mare. Au 
fost insă împrăștiațl de poliția și gendarml. 
S’a înaintat pe cale telegrafică recurs la 
ministrul de interne, der alegătorii au fost 
scoși din sală, nepermițăndu-li-se să aștepte 
aici răspunsul ministrului.

Intre Români, se’nțelege, a produs 
mare iritațiă și indignare acest cas, ou care 
au ținut se se ilustreze tocmai autoritățile 
unui oraș ca Bistrița, loouit de Sași și de 
Români!

*

In alte oercuri, pe cât ne este ou 
nosout pănă acum, adunările au decurs în 
ordine.

In cercul Ighiului au fost aleși ca 
bărbați de înoredere pentru oonferență dnii: 
Rubin Pahția, advooat în Alba-Iulia, și Ni- 
colau Florescu, proprietar în Ighiu, er su- 
plent d-1 Ion Muntean adv. în Alba-Iulia.

La Arad au fost aleși d-nii: Vas. 
Mangra și Dr. A. Suciu, er suplențl P. 
Truța și Tr. Vațan.

In cercul losășelului au fost aleși: 
Petru Truța adv. în Arad și Cornel Lasar 
preot în Almaș, âr suplențl: Traian Magier 
preot în Saturău și Nicolae Dragancea preot 
în Cif.

Clușiu, 20 Octomvre n.
Astăcjl la 6 ore d. a. s’a ținut aid 

adunarea alegătorilor în o sală a Oasinei. 
D-1 president Al. Pop a condus adunarea; 
poliția a fost representată prin Tussai Ga
bor oonsilier.

In înțelesul convocărei publicate, a 
fost la ordinea 4>lei 1) Reorganisarea olu- 
bului eleotoral. O oomisiă de trei a fost 
însăroinată să vină în ședință cu propu
nere conoretă și după puțină oonsultare s’a 
oonstituit clubul în următorul mod: Pre
sident : Ill. Sa d-1 Alesandru Bohațiel; mem
bri (cu dreptul de constit. și întregire) d-nii 
Al. Pop, Em. Pop, B. Podobă, I6n Laslo, 
T. Roșescu, Dr. G. llea, Nio. Rațiu.

Al doilea punct a fost alegerea a 4 
delegați pentru conferența generală elec
torală convocată pe 24 Oot. n. c. la Sibiiu. 
In cercul I au fost aleși delegați d-nii: I. 
Coroianu și Dr. G. llea; cercul II d-nii: 
Dr. A. Isac și Vas. Podobă.

Nefiind alte obieote, d-1 President la 
orele 7*/2 înohide ședința.

*
Astăcfl era să se pertracteze înaintea 

curții ou jurați uu nou proces de pressă 
intentat încă din vechime „Tribunei", pe 
ouvânt de calumniă și vătămare de ondre, 
din partea protopopului N. Maneguțiu. 
AcusațI sunt Ciontea, fost redactor resp. 
al „Tribunei" și Liviu Albini, fostul edi
tor. Pertractarea însă din causă de bâlă

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Despre unul, care caută iubirea.
Legendă germană.

Un tînăr se duse într’o 44 °a caute 
iubirea, au4ise atâta despre dânsa, încât 
dorea să-o ounoscă, dâr nu avea nici o 
presimțire cum este, scia numai, că este 
frumosă.

Când se întâlni deol cu o fată frumâsă 
(era încă tîneră de tot) îșl luâ ou politeță 
pălăria și 4is®: «I31* dai voie a te întreba, 
că ore d-ta ești iubirea?"

„Da firesce", 4lse rî4ând vesela miti
tica, „să ne 4icem tu, aide să ne petrecem 
dragul meu... dâr oum te chiamă? Trebue 
să sciu numele tău."

„Gebhard", răspunse tînărul și privi 
înoântat părul blond și creț al copilei, ochii 
soânteiătorl și figura ei drăgălașă.

„Ah, Gebhard ! Ăsta e un nume atât 
de serios și da plicticos", 4isa f0tița> „te 
voi numi Hardohen, scumpul și iubitul meu 
Hardchen".

Ea ’1 strînse în brațe, apoi îi să
ruta fiă-care ureche,’1 apuoâ de păr și apoi 
fugi.

Avu multă greutate pănă când o prinse, 
oăcl era sprintenă, dâr în fine o prinse; 
ea înoepu a rîde se așe4â în pola lui și se 
juoa ou el, îl gâdila cu fire de iarbă, ’1 
apuoa de mustață și era răsfățată oa un 
copil.

O vreme ore-oare îi făcea lui plăcere 
acest joc, der apoi se obosi și voi să vor- 
bâscă oeva rațional cu ea, să-i spună pla
nurile sale în viitor și să afle părerea ei; 
dâr ea îșl astupă urechile sâu îi astupă gura 
ou mânile ei miol și delicate, ori de oâte 
ori începea să vorbâscă.

El se supăra și 4ise: „Dâr, draga mea, 
iubirea mi-a fost cu totul altmintrelea des
crisă. Nu te purta așa de copilăresce".

Fetița rîdea și mai tare: „Oh, tînăr 
prost! Eu sunt decât numai o mică camerieră 
a iubirei, amoriță; dâr ’ml pare bine, că m’ai 
schimbat cu iubirea; mulți omeni susțin, 
că sâmăn forte mult ou iubirea. Dâr — 
adio — mi-am petrecut bine. Ești un bă
iat drăgălaș, te voifi visita bucuros înoă 
odată".

Ea îi făcu semn de sărutare și apoi 
dispăru.

„A fost o frumosă aventură", ’șl gân
dea Gebdard ; „dâr acum vreau să cunosc 
iubirea,’ trebue oă e mai frumosă și mai 
mare 1“

Și în adevăr îi eși înainte o femeă 
frumosă cu oohii pasionați de foc, ou gâtul 
străluoitor, cu părul roșu, care era împle
tit cu viță de vie. Ea privi pătrun4ător pe 
tânăr, oare o strînse ou pasiune în brațe, 
esolamând: „Tu, tu ești iubirea!"

Ea îi întorcea sărutările sale ferbințl 
și buzele ei de oarmin se lipeau strîns de 
ale sale; el uita totul, nu se mai putea să
tura de frumsețea ei și petreou âre întregi 
în brațele ei, beat de voluptate.

In fine adormi, cu capul în pola ei și 
când se deștepta, îi păru sohimbată. — Ea 
era obosită și slăbită, părul ’șl perduse 
splendorea și ochii fooul. O privi uimit: 
„Cine ești tu, ființă pribeagă, oare m’a 
încântat erl și astă4l abia mă poți în- 
căldi?“

„Eu sunt", răspunse ea, „sensualita- 
tea și portăresa iubirei. Cine voesoe să 

meargă la iubire, trebue să vină întâii! la 
mine".

Ea se soulâ, se îmbrăoâ și plecă. Geb
hard rămase gânditor.

După oâtă-va vreme zăresoe o femeă 
frumosă; dâr când se apropiă de ea văc|u 
că e sulemenită și că hainele scumpe aoo- 
pereau un corp veșted.

Ochii ei febril lucitori scânteiară când 
îl văc|u; ea-1 oupnnse în brațe, înfigându-șl 
unghiile în carnea sa. II săruta și el oredea 
că se îneaoă sub resuflarea ei ferbinte și 
otrăviciosă — și când sânge curse din ra- 
nele, pe cari i le făcură unghiile ei, atunci 
ea bău aoest sânge ou poftă de fiară. Ame

țit, Gebhard nu se apărase, dâr un fior 
puternio de grâză îl cuprinse și el se des- 
făou din brațele sale.

„Plâcă, plâoă!" gâfâi el. „Nu ești tu 
iubirea!“

„Eu sunt vițiul", 4lse femea. „Sora 
mea, păcatul, are loc în suita iubirei, pe 
mine m’a urgisit iubirea și acum mă răs- 
bun contra acelora cari o oaută."

pioend aceste dispăru.
Obosit și sdrobit ca după o bolă gravă, 

rămase Gebhard, dâr forța sa juvenilă în.
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s’a amânat pe timp nedeterminat și așa 
ni-a fost dat să scăpăm pentru astă-dată 
de un tablou, care numai plăcere nu ne 
pote faoe.

Aleco.

Declarațiunea Slovacilor.
Comitetul central electoral al 

partidului național slovac publică 
în cjiarul „Narodnie Noviny“ din inci
dentul viitdrelor alegeri, o declara- 
țiune al cărei conținut pe scurt e 
următorul:

Partidul național slovac a hotărît în 
1884, și mai târziu în 1892, că la alegerile 
dietale nu va lua parte nici în mod acitv 
niol pasiv. Ou tote acestea motivele passi- 
vității tocmai așa esistă si astăcjl oa și mai 
înainte, ba s’au mai adaus nouă motive.

Partidul declară, că nu pășesoe nici 
ou un program electoral, nu pune candi
dați, și nu ia parte la alegeri, de6re-ce 
atrocitățile liberalilor fao imposibilă orl-ce 
alegere. Abusurile oomise de partidul gu
vernamental, la alegeri, față cu naționali
tățile sunt mai mari, decât față cu oelelalte 
partide oposiționale. Se opresc întrunirile 
partidului, se lasă afară din listele electo
rale membri aceluia, se resping reoursele 
se teroriseză și perseoută primăriile comu
nelor eto. Dăoă președintele alegerei nu-șl 
împlinesce afacerea pe plaoul guvernului, 
atunci bajonetele gendarmilor hotărăsc asu
pra resultatului alegerei.

Față ou partidul național slovac, par
tidul guvernamental nu se pune pe basa 
dreptului și păcei, oi a forței și puterei mi
litare, și astfel vrea să „pacifice* ou el. Lo- 
oul alegerei se preface în oâmp de luptă, 
pe oare unul dispune de tot aparatul ad
ministrativ și de putere militară, pănă când 
celalalt nu are decât mâna golă și peptul 
gol, și orl-oe majoritate să posâdă aoesta, 
totuși e hotărît, oă nu pote învinge.

Cu un cuvânt alegerea e numai apa
rentă. Și ceea oe pe noi ne dâre mai mult 
este, că partidele politice de păna acum și 
fiarele niol-odată n’au voit să ia la cunos- 
oință ilegalitățile comise față cu noi. Și 
după ce starea acesta nu e normală, oi 
dinpotrivă periculdsă pentru statul ungar, și 
e în stare să înstreineze pe Nemaghiari; 
după ce passivitatea de pănă acum nu ne-a 
servit spre daună; după oe în înțelesul 
punctului VIII din programul statorit în 
Budapesta la 10 August 1895, Slovacii, 
Serbii și Românii, ca partide, sunt siliți a-se 
abțină dela alegeri, — partidul național slo
vac declară, că nu va lua parte la viitărele 
alegeri.

Deoreoe însă în singuratioe cercuri 
electorale se pot ivi circumstărl de natura, 
ca singuratioii membri ai partidului slovao 
să afle de bine a lua parte și în mod ac
tiv la alegeri și a lucra oontra liberalismu
lui ofioial — împrejurarea acăsta să înore- 
dințeză voinței și disposiției lor.

vinse. Se reoulese din nou, ca să caute 
iubirea.

O fată simplu îmbrăoată trecu pe di
naintea ea, avea în păr o coronă de mirt. 
Gebhard o privi numai fugitiv, el nu vădu 
fața ei frumosă și nobilă, nici ochii strălu
citori, gurița curată și dulce, el observa 
numai haina ei sărăoăoiâsă și-și gândi: „Iu
birea nu pâte fi atât de simplă, iubirea 
oare domnesce peste atâția.u

Fetița ’1 privi cu tri9teță, trecu mai 
departe și apoi dispăru.

O femeă bătrână încruoișâ drumul lui 
Gebhard, pe aoesta o întreba el unde e 
iubirea.

Bătrâna răspunse oă nu e aoasă, că 
a plecat și a lăsat’o pe ea să îngrijescă 
de gospodorie.

Și Gebhard pleca mai departe să afle 
adevărata iubire, pe care după cum spune 
tradiția, nu o află niol-odată. — — —

. E greu, forte greu să afli iubirea ade
vărată, si’noeră și ourată.

U.

Intre raporturile îngrozitâre ale patriei 
nostre, nu numai între Nemaghiari, oi ohiar 
și între Maghiari se află bărbați nobili, 
cari amărându-se de machinațiunile preu- 
doliberalismului, au căutat cu îngrigire să 
saneze răul acesta. Lecui l’au aflat ei în- 
tr’aoeea, oă au adunat elementele înoă ne
corupte, adecă pe țăranii religioși și pe 
bărbații independenți și au creat un nou 
partid, adeoă partidul poporal.

Considerând, oă partidul poporal șl-a 
pus ca problemă lupta contra liberalismu
lui pernicios, care amenință libertatea oon- 
soiinței și caracterul oreștin al Ungariei; 
sub domnia oăruia biserioa creștină e ame
nințată ou distrugere totală; prin care mo
ralitatea decade, indiferentismului religios 
se lățesce, ba chiar și direcția ateistă să 
estinde tot mai mult; oare nu cunâsce 
milă și îndurare față ou nimeni; conside
rând mai departe, oă partidul poporal 
voiesce să fiă drept și echitabil (?) față cu 
naționalitățile ; — reoomandăm soților noș
tri de principii, oa voturile lor se le dea 
candidaților, cari vor păși cu programul par
tidului poporal.

CRONICA POLITICĂ.
10 (22) Octomvre.

„Norddeutsche Allgemeine Zeitung* din 
Berlin, sorie cu privire la întrevederea Ța
rului cu împăratul Wilhelm la Darmstadt, 
și Wiesbaden, oă ea a fost lipsită de ori 
ce ceremoniei oficios, și a păstrat carac
terul intimității, ce corespunde pretiniei tra
diționale și raporturilor strînse familiar din
tre ambii Suverani. Contravisita Majes- 
tăților rusesol in Rusia este fixată pe vara 
viitâre. *

In cerourile politioe din Paris s’a vor
bit mult cjilele acestea despre rechiămarea 
ambasadorului rusesc br. Mohrenheim, oare 
ar fi cădut în disgrația Sultanului. Cu pri
vire la acăsta diarul franoes „Eclair''1 sorie 
următorele: „Mohrenheim, necunosoend sim
țămintele poporațiunei din Paris, a pus 
totul în mișcare, pentru de-a reține pe Țar 
dela visita sa la Paris, ca ar face
un pas periculos. Țarul din causa acesta, 
în tot decursul petreuerei sale în Franoia 
a tractat pe Mohrenheim ou cea mai mare 
răcălă. Astfel în Cherbourg abia vorbi ou 
el două cuvinte, și imediat se adresă cătră 
br. Freedericis, oăruia îl strinse ou căldură 
mâna. Marea ducesă Olga de asemenea nu 
fu încredințată soției ambasadorului, ci ba- 
ronesei Freedericis. Mai departe e remar- 
oabil, că Țarul n’a invitat pe Mohrenheim 
la ojina dată în operă, și cătră președin
tele Faure și-ar fi esprimat părerea de rău, 
că nu loouesoe în palatul, d’Orsay, ci în 
ambasada rusăscă".

*
Din Viena se depeșeză, că Rusia in- 

tenționâză de-a pune la ordinea <Țilei ces- 
tiunea egiptănă, și voesoe să propună pu
terilor neutralisarea Egipetului.

*
Raporturile consulare din Karput a- 

nunță privitor la turburările din Eghin, 
petrecute în 15 Septemvre, că Armenii au 
plănuit deja în 14 o. un atac, prin ceea 
ce an ațițat spiritele Mohamedanilor. Din
tre 1150 oase armenesci, au fost nimicite 
cu totul 980\ 2000 Armeni, intre cari 50 
femei și copii, au fost țomoriți, și cadavrele 
lor le-au aruncat soldații in Eufrat. Preo- 
țimea armenăscă fu silită apoi să depeșele 
patriachului, că Armenii singuri portă vina 
la masaorele comise.

Arestarea d-lor Dr. Saligny, Dr. 

PopovicT și Cordea.
Am anunțat ieri, oă d-1 Dr. Saligny, 

profesor la soâla de poduri și. șosele din 
BuourescI, d-IDr. Maximilian Popovicl, pro
fesor de chimie la școla de agricultură și 
chimist al fabricei de tutun, și d-1 inginer 
Cordea, direotorul de esploatare al pescă
riilor Statului, sunt arestați de patru cjile 
de oătră autoritățile rusescl.

Asupra aoestor arestări, pănă în acest 
moment nu se soiu amănunte. Atâta se scie, 

oă ministrul român al domeniilor întocmise 
o oomisiune compusă din d-nii Dr. Antippa, 
Dr. Saligny, Dr. Maximilian Popovicl și in
ginerul Cordea ca să studieze modul de 
conservare a pesoilor ou sarea de Mar?, 
și să vadă dâoa sarea dela gurile Dunării 
pote fi întrebuințată în acest soop. Aoăstă 
oomisiune a plecat aoum opt (jfi0 sPre Su' 
rile Dunării; numai d-1 Dr. Antippa a fost 
silit să rămână în Capitală, reținut de alte 
afaceri.

De Vineri săra nu s’au mai aucjit ni- 
mio de aoâstă oomisiune. D-1 Dr. Antippa, 
care urma să pleop alaltăerl la gurile Du
nării, aștepta din oră în âră, din fii în d1, 
avisul tovarășilor săi pentru a soi unde 
să-i întelnăsoă. Pănă erl la amecjl ne pri
mind nici o soire, d-l Dr. Antippa a tele- 
grafat unui p°soar agent al său.

Alaltăerl seră pe la orele 7 și jumă
tate, d-sa primesce dela agent o telegramă, 
prin care îl anunță, oă membrii comisiunei 
sunt arestați de Vineri săra la Ismail de că
tră autoritățile rusescl.

D 1 Dr. Antippa, surprins de aoâstă 
veste, s’a transportat imediat la ministrul de 
esterne, oomunioându-i telegrama agentului 
seu. Ministrul a rămas mirat, cu atât mai 
vârtos, că niol consulatul din Ismail, niol 
ministrul plenipotențiar al țării în Peters
burg, d-1 G. Rosetti Solescu, n’au fost în- 
cunosoiințațl- de oătră autoritățile rusesol 
despre aceste arestări.

Imediat ministrul a telegrafat d-lui 
Rosetti Solescu la Petersburg și consulatului 
român din Ismail, învitându-i să intervie pen
tru liberarea celor arestați

In privința motivelor acestor arestări 
nu se soie nimic positiv; circulă însă mai 
multe versiuni. Unii pretind, că arestarea 
ar fi justificată prin faptul, că comisiunea 
ar fi rătăcit prin apele rusesol pentru a 
face studii; alții cred, că ar fi mijloo o 
răsbunare a pescarilor ruși, cari se tem oa 
nu oum-va exportul lor în România să se 
zădărnicesoă prin exploatarea în regie a 
pesoarilor Statului Român; în fine alții 
ored în ore-oarl motive politioe.

AucfițV cui împarte guvernul unguresc 
ranguri și decorațiunl!

„Magyarorszâg" este informat, că 
ministrul-președinte Banffy voesce să con
fere rangul de „nobil maghiar11 unui indi
vid, ou numele Hirsch Ioszef, oare în anul 
1874 a fost osândit din partea tribunalului 
r. din Clușiu la două luni inchisăre ordinară 
pentru crima înșelătoriei (falsifioărei de aote 
publice.) Sentința aoâsta a fost întărită 
și din partea tablei regescl din Tergu-Mu- 
reșului, așa că jupanul Hirsch în faptă a 
trebuit să stea două luni în înohisore și 
înoă închisore grea, stând în fiă-care lună 
câte trei cjd0 și trei nopți înohis în oelulă 
separată.

Aoest Hirsch, la anul 1884 ou „per
misiunea14 ministrului unguresc de interne 
de sub nr. 65,830, și-a maghiarisat numele, 
făcând u-se Horrâth în loo de Hirsch. In 
virtutea acestui „merit*, noul „Maghiar" 
Horvâth a fost încărcat de aci înainte ou 
ranguri și deoorațiunl. El a devenit con
siliat' regesc, apoi proprietar al ordinului 
Francisc Iosif; în luna lui Maiă a. o. a 
primit ordinul corona de fier, er acum 
Banffy are de gând să-l facă „nemeș ma
ghiar".

Foile ungurescl, din oare reproduoem 
aoeste prețiose date, sunt și ele soandali- 
sate și protestâză în oontra acestui șarla- 
tanism ne mai pomenit în totă lumea.

Hirsch (alias Horvâth) este de alt
mintrelea de profesiune medic. El a pe
trecut oât-va timp și în Berlin, unde reu
niunea medicilor berlinesl n'a voit se l pri- 
mescă îutre membrii sei, l’au primit însă ou 
multă plăcere ooloniștii maghiari de-aoolo, 
alegendu-1 oa președinte al reuniunei lor.

SCmiLE 0 iLEL
— 10 (22) Octomvre.

M. S. Regele Carol a sosit adl în 
oapitala Bucuresol împreună ou A. S. I. 
arohiduoele Boris VladimirovicI și ou A. 

S. R. principele moștenitor de Saxa-Co- 
burg, oarl, după oum se sciă, sunt ospeții 
familiei regale române la Sinaia.

— o —
Din Chisineu se depeșâză diarelor din 

Budapesta, oă alaltăerl noptea au fugit din 
temnițele de aoolo opt bandiți periculoși, 
și că gendarmeria îi urmăresce în tote 
părțile.

—o—
Un preot ortodox rusesc deținut. In 

Moscva a fost deținut tjilele trecute preo
tul Tolstoj, deârece manifesta simpatii deo
sebite pentru catolicism și sorise chiar și 
mai multe broșure în direcția aoâsta. El 
fu predat consistorului din Nisohni-Nowgo- 
rod, care va avă să pronunțe sentința asu
pra lui.

— o—
Joncțiunea liniilor ferate române și 

sârbescl. țliarul sârbesc „Male Novine" 
anunță, „dintr’o sorginte a oărei compe- 
tință nu pâte fi pusă la îndoială", oă oes- 
tiunea joncțiunei liniilor ferate române și 
sârbesol a fost tranșată în mod definitiv. 
Jonoțiunea se va stabili la Kladova.

Concert. Joia viitâre, în 17 (29) Oo- 
tomvre va concerta în orașul nostru cu
noscutul tenor român, d-1 Gh. S. Vassiliu, 
însoțit de b-'.sul Marcassa și Em. Pagano. 
Concertul se va da în sala otelului Nr. 1 
cu următorul program: 1) Campana: O 
sără de amor, duo, cântat de d-nii Vassiliu 
și Marcassa. 2) Vassiliu: a) Te-am aștep
tat, serenadă, b) Jurământul, idilă, oântate 
de autor. 3. Alexandri: Hodja Murad-Pașa, 
versuri de d-1 Pagano. 4) Verdi: Ca
vatina din opera Ernani, cântată de. d-1 
Marcassa. 5) Mendelsohn: Ași vre, duo, 
cântat de d-nii Vassiliu și Maroassa.

II, 1) Vassiliu: Cât ași dori, duo, 
cântat de d-nii Autor și Marcassa. 2) Bi
zet: Aria Toreadorului din Carmen, oâutat 
de d-1 Marcassa. 3) Vassiliu: Doina Ar
deiului, cântat de Autor. 4) Th. Speranță : 
Țiganul și Ursâica, versuri, dis® de d-1 
Pagano. 5) Gounod: Salve di mora, Cava
tina din Faust, cântat de d-1 Vassiliu. 6) 
Kiioken: DuloI oântărl, duo, cântat de d-nii 
Vassiliu și Maroassa. Inoeputul la 8 âre 
sâra precis. Prețul locurilor: Stalul I fio
rini 1, Stalul II 60 cr., Stalul III 40 cr. 
Pentru studențl 30 cr. Galeria 20 or. Bi
letele se află de vândare la librăria N. I. 
Ciurcu și sâra la cassă.

Un tîner român, student eminent în 
gimnasiul nostru superior, doresoe a afla 
ocupațiune ca instructor într’o familiă din 
loo. Pentru informațiunl a se adresa la 
administrația d'arlliui nostru.

La adunarea despârțementului II 
(Zernescl) al Associațiuneî.

Cercul-Brannlui, Oct. 1896.
Onorată Redacțiune! Cetind în Nr. 

222 al „Gaz. Trans." raportul despre suo- 
.cesul adunării generale a despărțământului 
II al Asoo. trans., care s’a ținut in 6 Oct. 
în Bran, am rămas convins de 2 luorurl: 
1) Comitetul aoestui despărțământ n’a lucrat 
în decursul unui an de cjile absolut nimic 
pentru înaintarea culturei naționale, și 2) 
la adunare nu s’a aflat o singură inimă 
îndrăsnâță, întocmai preoum nici d-1 cores
pondent T. d. C. n’a îndrăsnit să critioe și 
se tragă la răspundere pe membrii comi
tetului pentru passivitatea, ce au urmat’o 
făr’ de nici o autorisare. Comitetul nu nu
mai că din propriul său îndemn n’a produs 
nimic, dâr nici bareml de angagiamentele 
de onâre, ce și-le luase în fața adunărei 
generale din Tohanul-veohiă, nu s’a ținut.

Anume din raportul publicat tot în 
„Gaz. Trans", despre deoursul acelei adu
nări, se pâte vedâ, că părintele Thomas 
din Tohanul-vechi! a propus și adunarea a 
primit unanim propunerea lui, oa: Agenturile 
se fiă datore a face pentru scopurile Associa- 
țiunei colecte de cel puțin 1 cr. la an de fiă- 
care locuitor român, fără deosebire de sex și 
de etate. Nimenea nu va pută contribui la 
acesta colectă mai mult de 10 cr.laan de per- 
sonă. Comitetul se îndatorase a pune âcestă 
atât de salutară propunere în aplioare înoă
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cu începutul anului curent. Tot atunol se 
luase din nou hotărîrea, ca cu ocasiunea 
adunărei viitâre să se aranjeze și o espo- 
siție economică în Bran.

Acestea erau 2 hotărîrl, oarl tae adânc 
în oeroul de competing al unui despărță
mânt, și a căror ducere în îndeplinire erau 
să aducă oulturei nâstre adevărate folose 
reale, er celor ce stau în fruntea despărță 
mântului oinste și glorie. Se vede însă, oă 
comitetul nici n’a reflectat la eseoutarea 
aoelor concluse. Căci de ar fi refleotat 
vre-odată, atunci de bună sâmă între îm- 
pregiurărî normale n’ar fi avut cutezanța 
fără nici o ispravă să mai pășâsoă în fața 
acelei adunări, dela care îșl primesc onori
ficul angajament. Ce privesoe esposiția, 
tjioe-se în raport, că II. Sa d-1 cav. de Puș- 
oariu ar fi adus motivele, oe au justificat 
imposibilitatea aranjerei ei. De întreprin
derea colectei generale însă niol amintire 
nu se faoe. Se vede, că onoraților membrii 
ai comitetului despărț. li-a scăpat din me
morie lucrul acesta. Fapt este, că On. co
mitet șț-a uitat ou totul de datorința sa, 
ceeea ce numai la noi se pote întâmpla, și 
nici de cum la o societate cu dor de muncă 
și de înaintare. Și când comitetul în ohi- 
pul ■ acesta nn se ține de angajament, se 
desconsideră pe sine și-și blameză postul 
său atât de însemnat în fruntea mișcărei 
culturale de pe teritorul aoestui despărță
mânt, și când nimenea nu eutâză să strige 
un veto în contra aoestui abus de înore- 
dere, atunci te cuprinde indignarea, oă din 
gura direotorului aceluiași oomitet mai pot 
eși cuvintele: „Mă simt tare nemângăiat, 
D-lor. că nu pot vede un siDgur țăran ro
mân (la adunare), pentru a cărui desvol- 
tare oulturală și economică alergăm (sio !) 
în tot anul în mijlocul poporului. Nu sciu, 
oe ar fi causa acestei aparințe întristă- 
tore etc. etc.".

Câtă ironiă în aceste vorbe ale d-lui 
director! Der cum Bă și vină țăranul ro
mân la adunare, când nu faci să pătrundă 
și în coliba lui idea, nu’l faol să simtă, că 
pentru el încă esistă asoeiațiunea? Dâr 
gânditu-v’ațl vre-odată la mulțimea mijlo- 
celor. prin cari poți stârni interesul și poți 
insufla dragoste în țăran pentru sfântă 
oausă a acestei tovărășii de cultură româ- 
nâsoă? Ne place să luăm numai dela ță
rani, să le înoasăm taxele de membrii, der 
să le dăm în schimb ceva pentru jertfa 
lor ferit-a Dumnecjeu ! Inceroata-țl vre-odată 
să dovediți țăranului, că nu asoeiațiunea 
are lipsă de el, oi din potrivă el are lipsă 
de ajutorul asooiațiunei ? Pusu-i-ațI bună- 
dră la disposițiă o bibliotecă poporală, de 
unde să-șl scotă și el o învățătură pentru 
îndreptarea traiului său, și peste tot pu- 
s’ațl în praosă vre-unul din diferitele mij- 
loce, de oarl dispune asoeiațiunea nostră? 
Tote acestea nu le-ați făcut, și totuși ve- 
niți să-i aruncați în fața țăranului rușinea, 
că nu se iutereseză de treburile sale oul- 
turale. Poporul nostru e prea bun și mi
nuni poți face cu el, și deoă treburile nu 
merg bine, nu-i de vină el, ci aceia, cari 
p6rtă rolul de conducători.

Trebue să fim sinceri și fără frică să 
desvălim relele societății nostre, decă voim 
Bă dăm și noi înainte. De aceea să nu se 
supere nimenea, căci nu răutatea ori duș
mănia, ci dorul de îndreptare mă călău- 
zesce. Este luoru clar: Omenii cari stau 
în fruntea despărțământului nostru ori oă 
nu sunt caDabili de conducere (onâre es- 
cepțiunilor), ori sunt prea ocupați în alte 
direoțiunl, ori că sunt cu totul nepăsători. 
La tot cașul ar fi luoru de oinste și de 
omeniă, să părăsescă postul de onore oe-1 
ooupă și să facă loc altora și mai harnici 
și mai puțin ocupați și și mai ou multă 
tragere de inimă. Să lăsăm, D-lor, ambiția 
aceea prostă, oa pe drept pe nedrept în 
tote părțile unii și aceiași să figurăm, oa 
conducători. Să ne împărțim la munoă, âr 
atunol, când punem un conducător, să nu 
considerăm persâna, rudenia ori prietinia, 
ci singur caracterul și vrednicia omului. 
In chipul acesta și cu bunele elemente, 
ce le avem în părțile nostre, putem fi si
guri, că despărțământul II al Asoo. trans, 
ar realise frumose resultate pe tote tere- 
nele de cultură. Dixi.

Oprirea ctmferenței delaSibîîu.
SIBIIU, 22 Octomvre. Con- 

ferența generală, electorală a Ro
mânilor din Transilvania și Un
garia, conchiămată pe dina de 
Sâmbătă, 24 Octomvre st. n., a 
fost astădi !oprită de cătră auto
ritatea de aici.

Motivele sunt tot cele aduse 
cu ocasia oprirei conferenței con- 
chiămate la 3 (15) Maiu.

Programul solemnităței dela Constanța.

Programul solemnităței, ce va avea 
loo la Constanța, cu ocasia puneri primei 
pietre, întocmit în mod defin’tiv de minis
trul român al lucrărilor publice, a fost apro
bat de M. S. Regele Carol.

Solemnitatea va avea loc în diua de 
MerourI, 16 Ocțomvre, âr nu la 13 cum 
fusese hotărltă mei nainte.

Numărul invitaților, care la început 
trecea peste 300, a fost redus pe jumătate. 
Trenul invitaților va pleoa din BuourescI 
MerourI, 16 curent, la orele 7 diminâța. 
Dejunul va fi servit la Cerna-Vodă, la 
ârele 11, într’o sală arangiată în acest 
scop.

Familia Regală va pleca din Sinaia, 
cu tren special, și va sosi la Constanța la 
ârele 2.30 p. m.

Serviciul divin va fi ofioiat la orele 
3 p. m. de P. S. S. Episcopul .Partenie al 
Dunărei-de-Jos, apoi va urma, cu solem
nitatea obicinuită, nunerea primei pietre a 
portului de cătră M. S. Regele.

După acâstă ceremonie, Familia Re
gală, împreună cu d-nii miniștri și învi- 
taț’i, va vizita șantierele ăi carierele de 
piatră.

La ârele 6 30 sera, se va da prânzul 
în sala Casinului dela Constanța, care va 
fi decorată, pentru acâstă circumstanță, de 
serviciul hidraulic.

Sera, M, S. Regina se va întoroe di
rect la Sinaia, cu AA. LL. RR. Principele 
Ferdinand și Prinoipesa Maria, ’âr M. S 
Regele va veni în BuourescI.

Trenul invitaților va porni dela Con
stanța MerourI, la ârele 9.30 sâra și va 
sosi în oapitală la ora 1 dimineța.

Constantinopolul și Armenii.
Am reprodus dilele trecute o con

versație a unui redactor al (j^rflui „Daily 
Dbws^ cu doi membrii ai oomitetului revo
luționar armenesc, refugiațl la Geneva în 
urma atacului asupra Băncii Otomane din 
Constantinopole. In convorbirea aeâsta, 
unul din revoluționari se lăuda, oă comi
tetul armenesc pote cu mai multă ușurință 
incendia întreg Constantinopolul, decât să 
mai atace Banca Otomană. Declarația 
aeâsta a produs o emoțiune âre-care în ca
pitala Turoiei unde spiritele sunt ușor iri
tabile în urma ultimelor măoelurl. Dâr o 
deolarațiune categorică a contelui Szechenyi- 
pașa, general de divizie și comandantul 
brigadei de pompieri din Constantinopole 
a risipit curând temerile locuitorilor. Etă 
oe a cjis contele Szechanyi-pașa:

„Comitetul armenesc se înșelă gro
zav, dâoă crede, că pote nimici Constan
tinopolul prin foo. De trei-decl de ani 
sunt, specialist în cestiunl de acestea, de 
mai mult de două-cjecî de ani sunt coman
dantul brigadei militare de pompieri de 
aoi, care — o pot spune, fără a fi nemo- 
dest — stă pe aceeași trâptă cu cele mai 
bune corpuri de pompieri din Europa. 
Echipamentul nostru e strălucit, căol și 
oele mai nouă invențiunl ale technicei sunt 
introduse și adoptate la noi. Din cind-tjeol 
în cinol-cjecl de pași avem în orașul nos
tro hydrauțl și în cas de nevoe putem, 
vorbind figurat, să secăm Bosforul și să 
înecăm orașul în apă.

„Afară de pompieriii regulați mai 
avem și tulumbagii, acești nenumărați 
pompieri neregulați, cari sunt obiolnuițl 
din oopilărie se lupte cu fooul, cari nu se 
tem de niol un pericol și cari în cașul 
unei mari nevoi ne vor sprijini admirabil.

„Der poliția cea mai bună în timpuri 
neliniștite e însuși populația, așa că revo
luționarii ou greu ar pută pune foo în mai 
multe părți' odată, fără a fi observați. La 

Constantinopole întreg orașul află deja 
după oâte-va minute isbucnirea unui incen
diu nooturn; strigătele pătrunefâtore ale 
bedjiilor (gardiști de nopte): „Ianghin 
war" (e foo) se repercutâză oa un auto
mat viu din stradă în stradă, tâtă lumea 
e deșteptă, pretutindeni se deschid por
țile, ferestrile, așa că tot orașul are oohii 
deschiși. Cum s’ar putea deci pune alte 
focuri după ce se vor fi anunțat cele 
d’întâifl ?

„Să ne gândim însă la oașul cel mai 
rău, să presupunem, oă incendiatorii ar 
reuși să pue de-odată fdo în mai multe 
părți. Credeți că un asemenea incendiu nu 
s’ar stinge imediat? Cât se pote de sigur. 
Cu mult mai repede, cu mult mai energio 
decât în timpuri normale. După câte-va 
minute s’ar afla în tot orașul, că inoen- 
diile au fost puse de mâni oriminale, și 
așa cum poporul s’a aruncat, după atacul 
Băncii Otomane, asupra conjuraților și 
acoliților lor; tâtă populația s’ar grămădi 
la edificiile x inoendiate și ar localisa fo
curile.

„Un pericol mare general — am con
statat acâsta adese-orl în vieța mea — 
are cu totul alt efect asupra mulțimii de
cât un pericol individual. Unul atrage pe 
celalalt și. unde sting de obiceiă dece, ar 
stinge sute de mii. Cred că în oașul unui 
mare incendiu pompierii nici n’ar ajunge 
să opereze, atât de repede ar stinge fooul 
populația".

O rtugure.
Oradea-mare, 1 (13) Ootomvre 1896.

încă în anul trecut simțind lipsa ar
dentă am espedat în diferite părți loouite 
de Români apelul ce urmâză pentru colec
tare de ajutore pentru restaurarea biseri- 
oei din V. Velența, care se află într’o stare 
de tot miseră:

„Apei cătră inimile românesc!! O 
mică coloniă, care din vechi timpuri mai 
sustă aici, der acum slăbită, fără sprijin și 
fără ajutor, a ajuns în pericolul de a se ni
mici. Silită de împrejurări, venim der în 
fața publicului mărinimos a-i cere ajutorul 
ca prin dăruiri să ne vedem biserica re
novată și scăpată de totala ruinare, unde 
ne mai putem păstra limba și religiunea 
străbună.

„Timpul vitreg, lupta pentru esistență 
a stors cu desăvîrșire isvârele nostre de 
venit, âr noi de noi numai suntem în stare 
a scăpa de peire unioul nostru Sion, care 
de atâtea veacuri vestesce esistență nostră 
pe acest pământ. Reourgem la frați, ce- 
rendu-le obolul lor ca se ne ajute noue, cari 
stăm strâmtorațl îutre elemente străine, și 
de cari se isbeso mai ou putere tâte fur
tunile vieței, pe cari sprijin și ajutor, ore- 
dem, îl vom afla la frații noștvi de-o cre
dință și de-o limbă.

„Vă rugăm în numele credincioșilor 
noștri să binevoiți a colecta în cercul cu- 
noscuților D-Vostră pentru ajutorarea Sfintei 
nostre biserici, er coleota dimpreună ou re- 
sultatul ei a o retrimite în restimp de 3 
luni la adresa presbiterului mai jos însem
nat. Socota se va face public. Mulțămin- 
du-Vă pentru binevoitorul sprijin, suntem 
cu deosebită stimă :

Vârad-V eleneze, luna iunie, 1895 
Andrei Horvath, președ. sinodului par. pres- 
biter.; Dimitrie Sime, notarul sinodului pa
rochial".

Câte-va oolecte au întrat încă în de
cursul anului trecut, der am observat, că 
mulțl au dorit și aprobarea colectei din 
partea ..Ven. Consistoriu. Aprețiindu-se a- 
pelul și de cătră Ven. Consistoriu și ne
putând da fiă-oăruia răspuns separat, sunt 
în plăouta posițiă de-a publica aprobarea, 
precum urmeză:

Copie „Nr. 690. 13. PI. 896. Prc-aono- 
rate D-le ! Venerabilul sinod eparchial prin 
conclusul de sub Nr. 78 a. o. la propu
nerea făontă de aici a încuviințat deschi
derea unei colecte pe partea bisericei nostre 
din V. Velența. Despre-ee ești poftit a în- 
cunosciința pe oficiul par. din comuna sus 
numită. — Oradea-mare, 1 (13) Iulie, 1896. 
Iosif Goldiș vie. eppeso. Pentru copiă : Toma 
Păcală m. p. protopop (L. S.)

Rog der prea umilit pe toți acei P. 
T. Domni, cari au binevoit a primi colec
te, să binevoâsoă a le pune în circulațiă și 
a-le retrimite subscrisului pănă la finea 
lunei Noemvre a. c., ca să putem face so- 
câta publică.

Oradea-mare, 1 (13) Octomvre 1896. 
Cu tot respectul

Andrei Horvath, 
presbiter ort. rom.

ULTIME SOIRI
Bucurescî, 21 Octomvre. In pri

vința arestărei d-lor, Dr. Saligny, 
Dr. Popovici și inginerul Cordea, nu 
s’a primit încă nici un amănunt pe 
cale diplomatică. D. G. Rosetti So- 
lescu, ministru plenipotențiar al țârei 
la Petersburg a răspuns erl telegra
fe, că a fost primit de contele 
Lambsdorf dela ministerul de es- 
terne rusesc, și acesta a cerut 
imediat prin ministerul de interne 
un raport telegrafic, dela d. Constan- 
tinovici, guvernatorul Basarabiei. Dela 
consulatul român din Ismail n’a so
sit încă nici o scire. Se bănuesce, 
că autoritățile rusesc! au luat drept 
spioni pe d-nii Saligny, Popovic! și 
Cordea. Erl s’a răspândit vestea, că 
d-nii Popovici, Saligny și Cordea 
au fost puși în libertate și au ple
cat deja spre Tulcea. Ei sunt aștep
tați în Capitală.

BuourescI, 21 Octomvre. Dimi- 
siunea ministrului român pentru domenii 
G. D. Palladi a fost primită, și astăcji 
fostul ministru și-a luat remas bun 
dela funcționarii ministerului. Locul 
d lui Palladi va fi ocupat de P. S. 
Aurelian, președintele camerei.

Berlin, 21 Octomvre. întrevede
rea împăratului Wilhelm cu Țarul 
Rusiei în Darmstadt și Wiesbaden 
a făcut o impresia neplăcută în Paris. 
In cercurile diplomatice întrevede- 
rea acesta se comentăză în mai 
multe feluri; unii văd în densa o 
aparință cu totul paclnică, seu cel 
puțin o visită de curtoasiă; alții 
erășl îi dau însemnătate mare, c|i- 
cend, că prin noua întrevedere s’au 
mai planat valurile prea mari de entu- 
siasm din Paris, și s’a dat tot-odată 
o satisfacția Germaniei.

NECROLOG. Michail A. Safrano, 
privatier în loc, a răposat în 18 Octomvre 
n. c. în anul al 42-lea al etății. Imormen- 
tarea s’a săvârșit erl după amiacjl. — Fiă-i 
țărâna ușoră!

DIVERSE.
împăratul și compositorul. Despre 

compositorul vienes Bruckner, oare a murit 
fiilele trecute se narâză următârea anec
dotă: Compositorul, fiind odată în audiență 
la împăratul, spre a-i mulțămi pentru o 
decorația căpătată, fu întrebat de acesta :
— „Ai vre-o cerere?", — „Ași avă una, 
Maj estate". — Care e? Spune-o fără sfială". 
Compositorul răspunse în 'dialect vienes:
— „Dâoă Majestatea Ta ai dojeni pe cri- 
tioianul Hansliok, care toidâuna mă spală 
în „Neue fr. Presse", ași fi fârte recunos
cător !“

0 lege obligătore pentru femei. Amicii 
emanoipării femeilor puțin vor fi mulțămițl 
ou legea adusă de curând în dieta țărei în 
Norvegia. Pănă când la noi se nisueso ca 
să deschidă femeii oât se pâte de multe 
oărărl nouă pentru esistență, pe atunol le
gislatorii din Norvegia voesc, oa femeile 
să rămână aoolo, unde a stat femeia tot- 
deuna, și la acâsta le deobligă prin lege. 
Norvegienii au creat adeoă o lege, în care 
se dispune, că aoea fată, care nu scie îm
pleti, târce și oâoe pâne, și despre acesta 
nu va pute arăta atestat, să nu se potă 
mărita.

PmprW I Or» Aurel S^uu*e^iaiuâat

ReMor responsabil Gregoriu
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Cursul !a bursa din Wsena.
Din 21 Octomvre 1896

Banta ung. de aur 4% • • • • 121.55
Renta de cordne ung. 4°/0 . . . 99.20
Impr. căii. fer. ung. în aur 472% • 122.—
linpr. oS.il. fer. ung. în argint 472% 101.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121. -
Bonuri rurale ungare 4% ♦ • • 97.15

• Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.30
Imprum. ung. ou premii .... 155,—
LosarI pentru reg. Tisei și Segedin. 137.50
Renta de hârtie austr................... 110.95
Renta de argint austr.......................... 100,95
Renta de aur austr...............................121.65
LosurI din 1860........................... 144.25
Aoții de ale Bănoei austro-ungară. 942.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 404.50
Aoții de-ale Băncei austr. de oredit. 365.50
Napoleondon.................................. 9,52 72
Mărci imperiale germane ... 58 85
London vista....................................119.90
Paris vista.................................. 47.55
Rente de cordne austr. 4%- • • 101.10
Nete italiene......................... . 44.50

Cupsui pieței Srașov.
Din 22 Octomvre 1896.

Vend.
Vend.
Vend.
Vead.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.

Cump. 
Cump. 
Ourap, 
Cump. 
Cump. 
Cump. 
Cump.

o

Bancnote rom. 
Argint român. 
Napoleon-d’ori 
Galbeni 
Ruble rusescl 
Mărci germane 
Lire turoesoi 
Scris, fonc. Albina 5°/(

9.48
9.45
9.50
5.60

126.—

100.75

9.51
9.48
9.53
5.65

101.75

Bela cwmitetut central electoral 
al comitatului Brașov.

Nr. 70-1896.

Publîcațîune.
Debrece Mejestatea Sa c. și r. 

apost. a binevoit, a conchema cu 
prea înaltul rescript 7 Octomvre a. 
c. dieta viitore pe 1896—1901 pe 23 
Noemvre a. c. și deorece Escelența 
Sa D-l ministru de interne prin e- 
misul din 7 Octomvre a. c. Nr.

89927—1 ca termin pentru alegerile 
dietali comune, a hotărît un termin 
de 10 fiile din 28 Octomvre pană 
în 6 Noemvre inclusive a. c. de 
acea subscrisul comitet central elec
toral a determinat cțiua de 3 Novembre 
ca cțiua pentru alegerile, ce sunt de a 
se îndeplini în ambele cercuri elec
torale, supuse acestui comitet cen
tral electoral, pe basa §-lui 57 art. 
de lege XXXIII din anul 1874.

Pentru conducerea alegerei și 
pentru adunarea voturilor s’a esmis 
următbrele comisiunl:

In cercu I electoral, cu locul 
de alegere, în Herman.

Dr. Friedrich Phleps de preșe
dinte.

Peter Horvath de vice-preșe- 
dinte.

Martin Goldschmidt de secretar.
Stefan Domokos de secretar 

locțietor.
In cercu II electoral, cu locul 

de alegere Ghimbav:
Cail Schnell da președinte.
Dr. Fritz Philippi de vice-pre- 

ședinte.
Peter Schmidts de secretar.
Iohann Copony jun. (Maeruși) 

de secretar locțiitor.
Pentru darea voturilor cu re

ferința la singuratic.ile comune s’a 
statorit următorul șir:

In I cerc electoral:
1. Herman. 6. Tărlungenî.
2. Sânpetru. 7. Satulung.
3. Preșmer. 8. Cernat.
4. Purcărenî. 9. Turcheș.
5. Zizin. 10. Bacifalu.

Alegerea se începe la 3 Noem- 
vre a. c. 8 ore a. m. (după timpul 
de rend). Fiă-care alegător cercual 
pbte recomanda candidații dietalT, 
acăsta recomandațiune trebue se se 
dee în scris președintelui pentru ale
geri, seu în c|iua dinainte de alege
re, său la una și jumetate de oră 
după începerea alegerei.

Dacă președintele, pentru ale
geri ordoneză votarea în sensul le- 
gei, atunci aceea începe dimineța 
la 9 ore.

Votisarea se face public și no
minal amesurat §-lui 75 art. de lege 
XXXIII anul 1874. și §§-lor ce stau 
în legătură cu acesta.

Ceea ce se aduce la cunoscința 
tuturora, cu aceea observațiune, că 
alegerea se va efeptui în casa co
munală al respectivului loc de ale
gere și că este oprit a veni la ale
gere cu bâte seu arme.

Din ședința comitetului central 
electoral al comitatului Brașov, ți
nută în 20 Octomvre 1896.

Dr. Friedrich Jekel m. p.
vice-comite și președinte.
Dr. Otto Hnicly m. p.

tisztb. foszolgabiro, ca actuar.
1094.1-1.

In II cerc
1. Ghimbav.
2 Cârstian.
3. Reșnov.
4. Vulkan.
5. Codlea.
6. Hălhii.
7. Nou.

electoral:
8. Crizbav.
9. Bod.

10. Feldibră,
11. Rotbav.
12. Măeruș.
13. Apața,

CONCURS.
Pentru prăvălia din Sibiiu a so

cietății comerciale în înființare „Coil- 
cordia“, care să va deschide la 1 
Ianuarie 1897 eventual și mai cu
rând, se caută un

ConsSaacetor1.
Doritorii de a ocupa acest post 

au să probeze prin documente cua- 
lificațiunea și aptitudinea lor în tote 
afacerile comerciale.

Ofertele provecțute cu documen
tele necesare sunt a se înainta la co
mitetul executiv al fondatorilor „Con
cordiei" sub adresa Institutului „Al
bina" în Sibiiu pană cel mult în 15 
Novembre st. n. 1896.

La provocare va ave a se pre- 
8enta aspirantul și în persbnă.
Din ședința fondatorilor „Concordiei11 ți

nută iu Sibiiu la 19 Octomvre 1896.
loan Hannia, Dominic Ratio,

președinte. notar.
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Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni. 
șese luni. 
unu an .

Pentru România și străinătate:
trei luni...........................
șese luni .....
unu an
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Dumineci.
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50 cr.

A. Mureșianu
Brasovu, Tergulii Inului W. S®.

Acestu stabilimente este provedutu cu cele mai Jjg 
bune mijloce tehnice și fiindu bine asortatu cu toth 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne 
este push în posițiune de 
comande cu promptitudineati

a pute esecuta ori-ce 
și acurateța, precum:

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurT. 

EIL-ANTVTEI.

Compturl, Adrese, 
. Circulare, Scrisori. 

(Ayu/ve/Z/l'&j în lola măvimea-

PREȚURl-CURENTE și diverse
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI,

se primescu în biuroulu

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURO, ARGINTU ȘI COLORI.

CÂRTI DE SCIINȚÂ,
LITERATURĂ Șl DIDACTICE

STA-TUTE.

FOI PERIODICE.
BILETE 1)E VISITÂ

DIFERITE FORMATE.

FROGRAME_ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ Șl DE IUJTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

.UINTLRI.

Comandele eventuale
tipografiei, Brașovu Terguliî Inului Nr. 30, eta- 
giulu I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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âknameate h o de
Pentru Amstro-Ungaria: 

an .
șese luni
trei luni

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

prin

Pe
Pe 
Pe

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede 
mandate poștale.

Domnii, cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
srcie adresa lămurit și a arăta și ultim poșta ultimă, 

w Admimstrațiunea „Oazetei TransilvameP.
.. XXXKMXXXXXXXMMXMXXXXXXXXXXXS

a

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

Sosirea si plecarea tronurilor h Brașor
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:
Tr, accelerat: 5 dre 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 București la Brașov:
Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 dre 20 m. după am^dl. 
Trenul de persone : 9 dre 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 dre 19 minute săra.
3. Dela Zernesti Ia Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 dre 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 dră 29 min. după am. 
Trenul mixt: — dre — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu (a Brașov.
Trenul de pers.: 8 dre 15 min. dimin, 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 dre 12 min. sera.

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

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

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

2. Dela Brașov la București:
Trenul de pers.: 3 dre 55 min. dimin.
Tr. accelerat; 5 dre. 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 dre înainte de amecjl. 
Trenul acoel.: 2 dre 19 min. după am-
3. Dela Brașov la Z'ernesci. (Gara Bartolomeiiu 
Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimindța.

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenul mixt: — dre — min. dim.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.
Trenul de persone: 3 dre 1 după am..
Trenul mixt: 8 dre 50 minute dimin,
Trenul de pers.: 5 dre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persone 0 dre — min. sera.

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


