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Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate postate.

A dministrațiunea.

Serbii și guvernul Szell.
De un șir lung de ani Serbii 

din Ungaria stărue și se luptă în 
tot chipul se ajungă la o definitivă 
regulare a autonomiei bisericei ser- 
besci, dâr pănă astăcpf causa lor n’a 
putut face încă nici un pas înainte. 
In diferite restimpurl a fost întru
nit congresul lor național-bisericesc, 
dăr fără de nici un resultat. Cel din 
urmă congres s’a ținut la 1897, dâr, 
precum seim, fără a pute isprăvi ni
mic, a fost amânat de guvernul 
Banffy și n’a mai fost conchemat, 
așa că deja de doue luni i-a espirat 
mandatul.

Va se fiică amânarea congre
sului dela Carloveț a însemnat de 
fapt o disolvare a lui, ceea-ce bine 
au prevefiut cei din majoritate, a- 
tunci, căci au simțit, că mesura gu
vernului era îndreptată contra lor 

și a atitudinei lor în favorul causei 
naționale bisericesc! a Șerbilor.

E destul să reamintim, că fos
tul ministru-președinte br. Banffy a 
vrut se octroeze congresului din 
1897 un nou statut de organisațiune 
bisericescă compus sub auspiciile 
sale, în care, firesce, lucrul princi
pal erau disposițiile pentru introdu
cerea unui control cât se pdte mai 
strict din partea statului, ceea ce 
seim ce are se însemneze în ase
meni cașuri, când se trateză de in
terese naționale-bisericesci ale na
ționalităților.

Firesce că majoritatea congre
sului dela 1897, care era naționalistă 
nu se putea mulțumi c’un operat ce 
îl propunea Banffy și prin care tot 
dreptul de autonomiă bisericăscă al 
Șerbilor devenea mai mult o farsă. 
Guvernul pretindea, că mai înainte 
de tdte se se pună la ordinea fiilei 
statutul admis de el. Acesta înse 
majoritatea n’a voit se-o primdscă 
și a pretins, pe basa dreptului 
congresului de a stabili însuși ordi
nea de fii, ca înainte de tdte s§ se 
facă alegerea comisiunei permanente 
congresuale. ’ De aci a urmat apoi 
conflictul între guvern și majoritate, 
care s’a sferșit cu amânarea forțată 
a congresului.

Acum patriarchul Brancovici a 
făcut într’una din ședințele comite
tului central a congresului bisericesc 
împărtășirea, că are de gând sS pro
pună la locul competent conchema- 
rea acestui congres, după-ce manda
tul seu de trei ani a espirat deja.

Se nasce acum întrebarea, ce 
șanse va avb propunerea patriarchu- 
lui? După drept trebue se se facă 
acuma din nou alegeri pentru con
gresul național-bisericesc al Șerbilor. 
Der situațiunea este de așa, încât la 
nouele alegeri ar reuși ârăși națio
naliștii șerbi spu așa numiții radi
cali șerbi. Acesta înse nu-i convine 
guvernului unguresc.

La 1897 Banffy s’a despărțit de 

majoritate și de congres, bine sciind 
ambele părți, ce au se crâdă una de 
alta. Banffy voia să creeze un statut, 
la înalta poruncă, dr majoritatea 
congresului voia se-și facă ea un 
statut, după cum cereau adevăratele 
interese ale bisericei serbesci. Banffy 
s’a dus și guvernul actual n’are de 
loc dorință de a fi mai bun ca cel 
trecut față de Șerbi. Nu-i convine 
înse se concheme acum ^congresul 
și astfel să se accentueze din nou 
marea încordare dintre Șerbi și gu
vern, căci se apropie și alegerile 
dietale.

De aceea guvernul Szell anunță 
prin organul, care are cuvântul în
tâii! în asemeni cestiuni de autono
miă bisericâscă, că nu e nici o ne
cesitate, ca congresul se fiă conche
mat de-o-camdată, că mai bine să 
se aștepte pănă când cu timpul opi- 
niunea publică a popotațiunei sâr
besc! se va lăpăda de naționaliști 
său radicali, și va găsi, că numai 
un statut octroat de guvern o pote 
ferici.

Etă care este îngrijirea „părin- 
tâscă“ a guvernului unguresc de in
teresele de viață bisericesc! și cul
turale ale Sârbilor. Ințelege-voraceș 
tia înalta politică a erei lui Szell, 
ori vor rămâne tot divisați ca pănă 
acum, nutrind speranțele contrarilor 
naționalităților?

Congregația comitatului Brașov
ținută în 1 Octomvrie a. c.

— Fine. —

După interpelări a urmat ordinea de 
c|i, care pănă la punctul 27 s’a resolvat 
fără discusiunl, dâr la acest punct, care 
trata despre decisiunea comunei în afacerea 
numelui oficial al orașului, precum și de re
cursul înaintat contra acestei decisiunî, s’a 
încins o discusiune forte lungă și infooată 
despre care am făcut deja amintire în ge
neral. Rămâne acum să aducem câte-va 
amănunte pentru mai bună ilustrare a des- 
baterei ce a urmat.

Fișpanul a deschis discusiunea, anun
țând punctul dela ordinea fiilei și făcând 
o enunoiațiune ex praesidio. Ei spune, că 
legea pentru numele localităților s’a adus 
mai ales din motive de natură administra
tivă; spune, că deja de vr’un an doi ar
mata a introdus în ohartele sale numai o 
singură numire a comunelor și a ales’o pe 
cea maghiară, astfel și ou adausul, oă la 
stabilirea numelor comunelor se va ave în 
vedere și trecutul istoric președintele a voit 
se fiică cu alte ouvinte, că, dâoă comisia 
pentru albumul comunelor a cerut ca nu
mele ofioial al orașului să fiă „Brassâw, 
printr’asta s’a procedat numai în modul 
cel mai ooreot fără vre-o patimă șovinistă. 
Fișpanul a terminat, fiicend, că fiă-care 
va soi să aprețieze pietatea Sașilor (pentru 
numirea germană a orașului), dâr nu pot 
fi date uitării nici îndatoririle față cu patria 
maghiară.

Deja introducerea acâsta a produs o 
temperatură mai încordată și mai iritată 
pentru discusiunea ce avea să urmeze.

După-ce raportorul Al. Jekelius a mo
tivat în mod obiectiv propunerea comisiunei 
permanente, oare s’a pronunțat în favorea 
deoieiunei comunei, ca numele oficial să fiă 
„Kronstadt1*, s’a dat cuvântul dechantului lu
teran ung. luliu Moăr, oare a pledat pentru 
o liniștită desbatere a cestiunei, arătând, că 
deși soie să stimeze și el sentimentele de 
pietate ale Sașilor, totuși el e liniștit când 
se gândesoe, oă ministrul va avă să ia de- 
oisiunea finală. Soie, că Sașii vor fi oei 
dintâi, cari se vor pleca înaintea acestei 
deoisiunl, „deși cu inima sângerândă“, oum 
s’au supus tuturor legilor aduse pănă acum. 
El adause, oă nimeni n’a dovedit, că nu
mele „Kronstadt® ar fi mai vechiii, deoât 
„Brasso1*. Se provooă în fine la motivul 
adus și în reoursul său, oă după legea de 
naționalitate, oare stabilesoe limba de stat 
maghiară, orașul putând să aibă după lege 
numai un nume ofioial, acesta nu pote fi 
decât „Brassâ1*.

A urmat apoi vorbirea direotorului 
șoâlei de fete săsescl din loo Carl Thomas, 
o vorbire avântată și plină de însuflețire, 
care a fost viu aplaudată. El esolamâ între 
altele: „Noi Sașii am păcătui în contra

FOILETONUL „GAZ. TRANS1*.

Monumentul princesei.
Am fost aoolo într’o Duminecă. Este 

forte aprâpe de Peking, într’un loo frumos, 
care-1 aleg Ohinesii cu bunul lor simț. Am 
fiis’o de mai multe-orl, că am aflat un viu 
sentiment al naturei la Ohinesi. Etă o do
vadă nouă, în ceea-oe numesc ei escursiuni 
la țâră. Rar întâlnesol la ei întruniri sgo- 
motose ca aleaoelora, cari nu-șl pot înohipui 
o esoursiune fără bețiă: din contră sunt 
numeroși âmenl, cari se duc la preumblări 
afară din oraș, împodobiți cu hainele lor 
oele mai frumose, ca să oetâsoă poesii la 
umbra pomilor, de unde se văd orisonturl 
frumose.

Ohinesul e forte sociabil. El iubesce 
plăcerea companiei. Și a gusta cu amiol 
poesia într’un Ioc poetic, acâsta e pentru 
el forte des o plăcere. E forte oeremonios 
când o pornesce în haină lungă de mătase 
vânătă. Aceste distracțiunl înălțătore, cari 
sunt în alte părți un lux al elitei, sunt pre
ferite, în China, și de vulgari. Negustorii 

mici, âmenii muncei, meseriașii, voesc ast
fel ca fiilele lor de reorețiă să fiă nobile.

In orașele nostre, se rîde de acei 
omeni, cari voesc să înalțe nivelul popu
lar, pretinfiend, că luorătorul de fabrici, un 
comis din prăvălii, un măturător de strade 
ar trebui să devină sensibili, la frumsețea 
artei pure. Se pare a nu fi nici o speranță, 
de a vedâ vre-odată sufletele democraților 
înălțându-se spre spiritul aristocratic. Și 
acâstă lașitate are urmarea, că pentru a se 
egalisa, se perd și se nomoleso în mojiciă 
și în vulgaritate încetul cu încetul aristo
crațiile.

O democrația de aristoorațl, unde 
âmenii din pătura de jos să aibă bunul 
simț distins al acelora, cari sunt chemați a 
împlini cele mai înalte funcțiuni, acâsta e 
idealul unora, dâr nu e o utopia, fiind-că am 
văfiut’o în China.

E drept, că în China e fârte departe 
de noi, la omeni fârte diferiți. Ei au deve
nit însă ast-fel fiind-oă conoepțiunea lor 
despre viață nu-i faoe se privâscă viața lor 
pământână ca o pedâpsă. Dâoă toți ar munci 
la timp, și ar prețui frumsețea vieței bine 
rânduite, am pute spera, că vre-odată „Bea 

fără sete1* va fi mort, și oa în China, se 
va vedâ omul simplu în haine de sărbătâre 
mergând pentru recrearea sa să caute în 
mod simplu frumsețea în natură, ascultând 
frumâsele versuri sorise pentru el de luoră
torul de poesii.

ț)io anume lucrătorul, căol în China 
âmenii, oarl fac frumâsele obiecte oii mare 
artă, nu cred, că măestria lor îi face să se 
distingă de ceilalți lucrători de rând. Ei 
toți sunt meseriași. Cunosc în Peking un 
artist genial, un miniaturist, care ml-a vân
dut cu aoel preț, cum îșl vindea boltașul 
vecin bonetele sale, evantaile admirabile 
de o grația nespusă. Aoi ast-fel de lucrări 
ar face pe artistul renumit, pe când în 
China sunt mulțumiți de a fi numai lucră
tori buni, buourându-se fără mândriă (va
nitate) de lucrările lor.

Pentru a desemna o femeiă, a repro
duce cerul, a reda pe pândă o privelisoe 
frumosă, care de natură va fi tot-dâuna 
pictată mai bine ca de mână de om, ei nu 
cred, că creerii lor derivă dintr’o minune, 
niol nu cred, că inspirațiunea lor trebue să 
se deștepte într’o atmosferă creată anume 
pentru plăcerea artistului, democrația ohi- 

nesă nu are prioepere pentru plante orescute 
sub sticlă. Pelivadia înverdită, în aerul liber 
al naturei, acolo e mai frumos.

Și încă ceva mai trebue amintit. Chi- 
nesiiau mulțl artiști, fiind-oă la ei artiștii 
n’au încetat nici decum a fi simpli lucră
tori. La noi sunt puțini artiști, fiind-că 
artiștii noștri nu mai sunt lucrători.

Deoă ași scrie o tesă academică, nu 
mi-s’ar tolera fără îndoială, să rătăcesc ast
fel înooee și încolo cu cugetele mele. Der 
sorin numai pur și simplu reamintiri de 
călătoriă. Și fiind-oă nu aparțin rassei ace
lor Anglo-SaxonI, cari fac oălătoria în ju
rul lumei și cutrieră un oraș după altul, 
tot cu iuțâla trenurilor, numai ou grijea să 
pâtă avea în lista orașelor vădute ou atâtea 
și atâtea mai multe de numărat, deoât 
amioii lor, cari tot ou țînta aoeea porneso 
în lume — s’a întâmplat, că pentru a ajunge 
la monumentul princesei, mi-a trebuit timp 
ceva mai îndelungat.

La miadă-eji dela orașul tartar se află 
portul marelui canal împărătesc, în apro
pierea magazinelor de bucate. Acolo sosesc 
saoii d4 grâu și de urez, ce se trimit oa 
tribut. Preponderâză urezul, care vine din 
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memoriei părinților noștri, în contra istoriei 
acestui oraș și a poporului săseso, dâoă am 
vota pentru alt nume, deoât „Kronstadt", 
și totuși n’am aduce niol un serviciu pa
triei".

Directorul școlei comerciale de stat 
din loc Fr. Orban a înoercat a dovedi ou 
date istorice, că orașul a avut la început 
numele „Brassd". Numirea „Brasstf" sâu 
„Barassw" se ivesc deja în secolul al 13-lea. 
„Cortina* obvine numai în secolul al 14-lea. 
Numele „Brassti* s’a întrebuințat adese-orl 
și de Sași. „ Cor tina “ s’ ar fi întrebuințat mai 
întâii! în ondrea lui Stefan, fiiul lui Bela 
IV etc. S’a mai silit vorbitorul se dove- 
dâsoă, oă teritoriul orașului a fost proprie
tatea coronei și că de aici ar veni numele 
„Coronă" eto.

Lui Orban i-a răspuns Dr. Eugen 
Lassel, producând argumente forte tari în
tre aplausele adunării. Pe basa unor docu
mente dela 1336, vorbitorul a dovedit, că 
deși s’au întrebuințat ambele nume, acesta 
s’a făcut cu o clară și conscientă deosebire 
de oraș și de împrejurime. In unul și aoe- 
laș document e vorba de un plebanul de co
rona și de un dechanus de Brassti, adecă de 
preotul, orașul și de decanul Țării Bârsei 
(a ținutului). Numele „Brasso" seu „Bras- 
șov" e mai vechii! decât orașul însuși și 
de aoeea nici din căusa acâsta nu pdte fi 
numele orașului, ci numai numele ținutu
lui, probabil, că el derivă dela Slavi, cari 
vor fi trecut pe aici în timpurile cele mai 
vechi. Dâcă pretutindeni s’ar lua numele 
cele mai vechi, fără considerare, dâcă el e 
identic ou localitatea, ar trebui să i-se dioă 
oapitalei ungare Aquincum. Orașului Alba- 
Iulia Apulum și orășelului Hațeg din co
mitatul Hunedorei Sarmiseghetusa.

Dr. Zakarias a vorbit în mijlocul unei 
mari neliniște cu ounoscutele aooente șo- 
niste, (jicend, oă orașul trebue să capete un 
nume oficial maghiar, fiind-că limba statu
lui este cea maghiară. Când s’a adus legea 
privitdre la numele oomunelor Sașii au re 
ounosout, oă tendința ei e maghiarisătore, 
deol n’au să fiă surprinși când se cere ca 
orașul să porte numele „Brassd". Aici esistă 
numai o națiune aloătuitdre de stat. Regii 
maghiari n’au adus pe Sași aici, ca să for
meze o națiune germană, oi ca să fiă fii 
fideli ai națiunei și ai statului național 
unitar maghiar etc.

Preotul evang. Fr. Schiel a combătut 
pe antivorbitor, constatând oă pănă la 1848 
Sașii au fost aici o națiune egal îndreptă
țită și că și la 1868 s’a recunoscut egala 
ei îndreptățire ou celelalte naționalități ale 
patriei. In ce privesoe legea din oestiune 
tocmai din partea maghiară s’a negat față 
cu străinătatea, că tendința ei ar fi maghia
risătore.

Preotul evang. Fr. Sindel arată cât 
de multă amărăciune produce furia de ma- 
ghiarisare, oare nu pdte aduce patriei nici 
un folos oi numai rău. El arată îndeosebi 
urmările triste ce le va ave maghiarisarea 

comunelor și în ce privesoe cărțile de scdlă, 
cu privire la oarl se va cere să fiă retipă
rite ou nouăle nume oficiale.

Directorul școlei de stat reale ung. 
Rombauer a ridicat și mai mult diapasonul 
șovinismului violent. Cuprinsul vorbirei 
sale l’am indicat deja în numărul de Marți 
al fdiei ndstre. Patosul lui plin de intole
ranță a produs mare ilaritate.

Profesorul luliu Rtimer a oerut între 
altele ca procesul verbal al acestei ședințe 
să conțină mai pe larg vorbirile și cuprin
sul lor. Președintele a luat vorbele sale ca 
o învinuire, oă protocdlele s’ar falsifica și 
n’a voit să admită propunerea sa. Romer 
protestdză, cjicend, că n’a afirmat nimio 
vătămător, ceea-oe îi atrage o ohiămare la 
ordine din partea președintelui.

In fine a cerut cuvânt advocatul loan 
Lengeru, dicend, că n’ar fi mai aflat de 
lipsă a vorbi la acest obiect după tote oele 
audite, dâr afirmările lui Zakarias îl în- 
dâmnă să vorbâscă. Este o mare nefericire, 
cjice, oă Maghiarii n’au decât un singur cu
vânt pentru conceptul genetic și politic. Noi 
oând vorbim de țâră „Ungaria" și
„ungar", âr când vorbim de națiunea ga- 
netică a conlocuitorilor noștri 4icem „Ma
ghiari" și „maghiar". Tote naționalitățile 
la olaltă formâză după legea dela 1868 
națiunea politică unitară ungară, âr nu 
„maghiară*. Este ore lucru înțelept și po
litic, oa prin legi ca cea din oestiune să se 
smulgă elementele de patriotism din inima 
acelora, pe cari iubirea comună de patriă 
ar trebui să-i unâscă, formând o puternică 
„națiune politioă" — din inima naționali
tăților? Este înțelept și politic a smulge 
diu inima naționalităților ceea ce mama a 
șoptit copilului dela sînul ei, numele locu
lui, tinde s’a năsout, a-i smulge rădăoina 
patriotismului, iubirea cătră locul nasce- 
rei sale, numele soump al acestuia? Noi 
toți la olaltă am contribuit ca acâstă 
patriă să fiă oeea ce este și o iubim cu 
aoeeașl tăriă ca și Maghiarii. Ea și astăijl 
nu se pdte lipsi de iubirea nostră. De ce 
dâr să fiă estirpată acâstă iubire?

Răspunde lui Zakarias, dicând, că nu 
statul are să dea numele oomunelor. Aoes- 
tea, oa și individii, și-le aleg și le stabi
lesc singure, și-l întrâbă, decă nu ourn-va 
el șl-a primit numele dela stat? (Ilaritate). 
Sunt triste încercările aceste de-a desna- 
ționalisa celelalte naționalități. La Români 
este lățită convingerea, că maghiarisarea 
îșl are isvorul în împrejurarea, că Magharii 
se simt prea slabi și umblă deol să se în- 
tărescă prin asimilarea celorlalte naționa
lități.

In fine vorbitorul dice, oă la decisiu- 
nea asupra numelui oficial al orașului lucrul 
de căpeteniă este, oă oine a fondat orașul? 
Fără îndoială, oă aceștia au fost Germanii 
colonisațl aici și ei, de sigur, că au dat ora
șului un nume german și astăcjl ei au un 
drept la acest nume. Diu motivele aoestea, 
cjice, că este politicesoe prudent și drept, 

dâcă orașului i-se va da numele german.
După-ce profesorul Dr. Lassel mai 

răspunde la unele observări făoute la adresa 
sa, ârășl cu date istorice, urmeză votarea, 
înainte de aoeea însă fișpanul Maurer a 
ținut să răspundă la vorbitori, cari, di00, 
au făcut „amenințări" ; apoi dise față cu 
aserțiunea lui Lengeru, că maghiarisarea e 
o dovadă a slăbiciunei elementului maghiar, 
ou patos, ridioându-șl vocea, că „Maghiarii 
nu se tem de dușmanii lor și că cum au 
susținut statul o miiă de ani, îl vor suținâ 
încă multe mii de ani, o Daoo-Româniă 
însă nu va fi nicl-odată!"

După acâstă erupțiune presidială, 
majoritatea (Sașii cu membrii români) au 
primit propunerea oa numele oficial al ora
șului se fiă „Kronstadt" ; membri maghiari 
au votat pentru „Brasso". Resultatul acesta 
a fost salutat de oătră Sași cu aplause sgo- 
motdse și strigări de „Heil" !

Din România.
Convocarea Constituantei ?
De câte-va cjile s’a răspândit 

prin Bucuresci svonul despre o apro
piată convocare a Constituantei în 
scopul revisuirei articulului 7 din 
constituțiune privitor la Evrei.

Etă în ce mod înregistrâză 
„Apărarea Națion.“ aceste svonuri:

Am anunțat la ediția de diminâță, oă 
d-1 Carp a hotărît oa, după 5 d>l0 dela 
convooarea Camerelor, să le disolve și să 
citâscă decretul pentru alegerea unei cons
tituante. Convocarea constituantei va avă 
loo după o lună dela cetirea decretului de 
disolvarea Camerelor.

D-1 Carp crede, că va soi să obțină 
a majoritate sdrobitore pentru a-șl pune în 
aplioare „marile sale planuri".

Mai mult decât atât, d-1 Carp a de
clarat prin unele oercurl,țcă din partea par
tidului liberal nu va avă niol o oposițiă.

După, cum am anunțat într’unul din 
numerile trecute, guvernul român este strîns 
ou ușa de bancherii ovrei din străinătate, 
oarl nu mai voesc să aoorde niol un îm
prumut statului român, pănă când nu se va 
înlătura art. 7 din Constituție. D-1 Carp, în 
vederea realisării marilor sale reforme în 
urma înțelegerei avute cu M. S. Regele și 
se dice și ou d-1 Dimitri-e Sturdza, au ho
tărît să oonvdoe constituanta pentru a se 
înlătura art. 7 din Constituția.

D-1 Carp susține oă, dâcă nu am ajunge 
la soluția de a da drepturi streinilor de 
bună voe acum, vom fi siliți mai târdiu și 
țâra va fi deolarată în stare de faliment.

D-1 Carp în urma înțelegerei avute ou 
bancherii străini, decă art. 7 se va îndepărta 
din Constituție, va obțină contraotarea unui 
mare împrumut, în oondițiunile oele mai 
avantagidse pentru țâră.

Acâsta este soirea răspândită în pu
blic de partisanii d-lui Carp.

Ei mai susțin, oă acesta e singurul 
mijloc de a se aduce capitaluri în țâră și 
de a faoe, oa orÎBa finanoiară să înoeteze ou 
desăvîrșire.

D-1 Cap nu se feresoe de a afirma 
pretutindeni, că nici într’un oas partidul libe
ral nu-i va faoe oposițiă, pe tema revisuirei 
Constituției, ba, mai mult, crede că mulțl 
dintre liberali îi vor susțină planurde sale.

Aceia însă, de oarl d-1 Carp s’ar teme 
întru oât-va, sunt antisemiții, cari — orede 
d-sa — vor începe o puternică agitațiă în 
țâră pentru a zădărnici planurile sale finan
ciara.

Pentru a-i paralisa însă și pe aceștia 
va întrebuința un mijloo forte ingenios de 
altmintrelea.

D-1 Carp, oâte-va (jb0 după oonvooa- 
rea Constituantei, în urma refusului proba
bil al Bulgariei de a ne da satisfacțiă, — 
după ce dovezile se vor presenta la Sofia, 
va întrerupe în mod oficial relațiunile ofi
ciale cu Bulgaria.

Va lansa în același timp un apel pa
triotic oătră țâră, prin care se va cere con
cursul tuturor, pentru a suspenda orl-ce 
uri politice și orl-ce agitațiuni de natură 
a ne împărți în tabere, răsboiul ou Bulga
ria trebuind să isbucnâscă.

Va motiva revisuirea art. 7 din Con
stituția prin necesitatea de a obțină banii 
necesari răsboiului și prin acâsta crede d-sa, 
că va isbuti să facă pe antisemițl să re
nunțe la orl-ce agitațiă în vederea gravelor 
evenimente răsboinice, cari vor cere saori- 
fioii tuturor locuitorilor acestei țări.

Cu planul acesta poporul român va 
fi pus în o grea alternativă, ori va suferi 
umilința față de Bulgaria, căci nu va avă 
bani, ou cari să facă răsboiul, și ’n acest 
oas se va opune pretențiunilor evreilor, 
ori le va satisface cererea acestora și va 
consimți la răsboiu.

Svonurile de mai sus au fost 
și sunt desmințite de cătră clarele 
partidei dela putere conservatore și 
în deosebi de cele mai apropiate gu
vernului.

Piarul „Epoca* a des mințit aceste 
svonuri printr’o informațiune publi
cată imediat după ivirea lor. într’un 
articul de fond scris după aceea, 
numitul organ conservator cțice între 
altele:

„Dâr, acei ce discută astăfll o cesiiune 
pe care nimeni nu s’a gândit si o pună in 
ordinea cțilei, cel puțin nimeni din cei in drept 
sti o facă, au un alt scop, ei îșl închipuesc 
oă, desgropându-o, aruncă bolovanul pe care 
cjece înțelepți nu-1 pot scdte din baltă. Ei 
soootesc, că se va prodnoe o duplă agita
țiune, una pentru acâstă oestiune în afară, 
alta contra ei în țâră, și ambele vor stîn- 
jeni acțiunea conservatore. Ei bine, se in- 
șâlă amar cei ce cred în reușita uneltirilor lor*.

tot sudul împărăției. Aspectul acestor co
răbii, încărcate cu saol, cari sosesc cji de 
di, e impunător. Porturile ndstre industriale 
europene nu ne pot da ideia acestui port 
interesant. Deși în Peking, tot ca și în 
alte locuri, se văd oorăbii, saci, hamali, 
magazine, mișcare, sgomot ... dâr tote 
aoestea sunt în mijlooul peisagiului de no
bleță, la pioiorele zidurilor frumose și 
aprdpe de templurl. ..

Canalul ourge spre apus, țărmurile 
sunt pline de flori. Acâstă di era creată 
prentru preumblări. Orășenii gătiți, cu fa
miliile lor, împodobeau băroile mari, oo- 
mdde, cari soseau și porneau ca pe o liniă 
de omnibuse; și erau trase cu funiile.

Eu am ales cu mai mulțl amici cea 
mai ușdră dintre bărci. Trei oorăbierl în- 
hămațl la funia prinoipală fugeau în iarba 
țărmurelui. Ei erau veseli. Alergând să 
ocoleau unii pe alțl ou mare istețime și nu 
se întâmplau de loo oiocnirl. Cred, că am 
întrebuințat tote mijlooele posibile de loco- 
moțiuDe și de transport, oare esistă pe fața 
pământului, dâr acesta este întru adevăr 
cel mai plăcut. într’un peisagiu pe un rîu, 
pe un canal liniștit în baroâ trasă fără lo

vituri, fără fîșăitul pânzelor, fără suflarea 
supărăcidsă a aborului, nimio din învălmă- 
șela trăsurilor, ești purtat în liniște, și poți 
vedâ ori cât le place oohilor, fără cea mai 
mioă grije...

După două dre am ajuns la sfîrșitul 
oanalului. Cei cari vrâu să-și oontinue dru
mul trebue să sohimbe corăbiile. Dâr noi 
am sosit și am debarcat. Era ca la un târg. 
Erau aci locande de marinari și birturi 
pentru familiști, teatre, oase de ceaiuri și 
oase de flori peDtru tinerimea galantă. Dis- 
traoțiunea ohinesă nu constă numai din 
preumblări și cetirea versurilor în frumosa 
natură. Dâcă n’ar fi așa, ar fi prea perfeot 
acest popor și s’ar prea depărta de uma
nitate. Civilisația sa oa și a altora îșl are 
degenerația sa. Am văcjut acolo cântărețe 
de oafâ-ooncerte, cari mi-au reamintit co
mediantele ndstre (francese), oare fao plă
cere bătrânului căpitan holteiu, comisvoya- 
gerulni în trâoăt și junelui amploiat la pri
mele cjile ale lunei, cari se află în orașele 
mici din provincia. Aveau aceste cântărețe 
alte colori ale feței, aveau alte îmbrăcă
minte, și alt decor, der de fapt, tot acea 
stricăciune. Fiind timpul frumos, și aerul 

cald, erau producțiunile teatrale sub ceriul 
liber, și privitorii beau oeaiîi și vin de 
urez. Pe o stradă, frumusețele chinese dan
sau, câutau, pe rând, și când nu erau ocu
pate adunau parale dela beutorl, sâu în 
jurul soenei, ședeau pe oovore și ascultau. 
Ce mai cântece, ce mai dansuri și ce ve- 
seliă în auditor 1 Și totuși în acâstă vulga
ritate sgomotosă am văcjut lucind și gra- 
țiă adevărată. Ceea ce pdte ar afla și un 
Chines la noi, dâcă ar fi condus la conoer- 
tele de feliul acesta.

Era o îndesuială ne mai pomenită, 
erau vendătorl de pastete, strigători de li- 
monăcjl, bucătari cu fripturi și cu prăjituri ; 
băețl goi, fericiți, cari rîdeau de noi 
ștrăinii. Unul din companionii mei năcă- 
jindu-s», a lovit cu biciușca sa pe unul din 
copii goi; acesta urla de durere; eu mă 
temeam, că ne vor arunca în apă.

Nu! Poporul acesta e răbdător. Dâr 
am văcjut cum să răsbuuă în urmă astfel 
de abusurl. De eram eu Chines în d'ua 
aceea și de a-șl fi văc]ut bătându-se astfel 
un copil, de sigur că-1 apuoam de grumaz 
pe albul.. .

Prin învălmășâla acâsta treceau, cu 

aer desprețuitor, frumâse fete tartare, vop
site oa idoli și purtând pe părul lor negru 
flori. Monumentul prinoesei era mai de
parte. Am trecut peste livecjl, peste câm
puri, unde cucuruzul verde era mai înalt 
oa noi, și după-oe nu mai audiam violinele 
jocurilor din oâroiuml, nici gălăgia apei 
din canal, sosisem.

Admirabil, acest monument, unul din 
lucrurile frumâse, cari se pot vedâ în Pe
king. Omul, care bătuse copilul, critica 
astfel : Sunt ChinesI, cari sunt mândri de 
acâsta. Și ce e tot? O ruină și arbori!" 
Un alt companion voia să-mi esplice din 
istoriă, și să-mi spue, oare princesă, cu ce 
nume, fiica sâu femeia acelui împărat, a 
acelei epooe, și în fine din ce causă fu aci 
înmormântată? Erudiția unui dicționar îna
intea unui luoru sublim. Dâr n’am vrut să 
soiu nimic. Vă rog, lăsați-mă să admir să 
simt și să mă pătrund de acâstă frumsețe. 
Sunt ruine și sunt arbori, dâr pricep, oă 
sunt ChinesI mândri de aoestea. Pdte mai 
mândri oa de grandiâsele, de imensele mo
numente de Mings ou aleele lor de ani
male, de ostași gigantici și ou templele 
mari cât un oraș.
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Complotul bulgăresc.
Trifanoff, înțelegând bine la ce se mai 

pâte aștepta dela patrioții, cart îi decre
taseră mârtea în momentul când li-s’a părut 
vătămător intereselor lor, a pus insfruoția 
pe urmele unei nouă și însemnate desco
periri.

6tă ce comunică fiarele din Buou- 
rescl:

E cât-va timp de când s’a vorbit 
despre complicitatea și rolul jucat în asa
sinarea lui Fitowsky de cătră doi ofițeri 
bulgari din Rusoiuk: căpitanul Popoff și 
locotenentul Stoianoff. Intre altele, unul 
dintr’enșii, locotenentul de pompieri Stoia
noff, a dat bani celor trei bandiți: Miteff, 
Ilieff și Carambuloff, când aceștia, după 
nereușita oursei întinse lui Fitowsky, au 
plecat la Bucuresol în urmărirea victimei. 
Se vede însă, oă banii aoeștia nu au fost 
sufioiențl ; Nicola Miteff, șeful espediției, 
a adresat o nouă cerere locotenentului 
Stoianoff, și acesta din urmă s’a grăbit să 
o satisfaoă.

Aoâsta formâză obiectul nouei reve- 
lațiunl a lui Trifanoff.

In urma indioațunilor date de acest 
din urmă, d-1 I. Th. Florescu, însoțit de 
d-1 prim-proouror Miolescu, a făcut o cer
cetare la direcțiunea generală a poștelor 
și telegrafelor. Trifanoff nu mințise ; dovada 
a fost descoperită.

S’a găsit un mandat pe suma de 100 
lei trimis de cătră locotenentul Stoianoff lui 
Nioola Miteff, mandar a oărui dată de pri
mire concide cu Zlaa în care s’a făptuit 
asasinarea lui Fitowsky.

In urma descoperirei acestor atât de 
importante dovedi, stabilirea complicităței 
acelui ofițer bulgar, care șl-a murdărit 
uniforma făoend pe părtașul într’o crimă 
odiosă, rămâue complect și pe deplin do
vedită.

Actul de acusare. Ordonanța în acâstă 
sensațională afacere fiind terminată, d-1 pro- 
curor-general Ciocîrdia, care împreună cu 
d-1 prim-proouror Miolescu va susține acu- 
sarea, se va ocupa eu dresarea actului de 
aousare.

Astădl se va întruni oamera de pu
nere sub acusare și, conform procedeului 
fixat prin lege, va lua cunoscință și va 
oerceta ordonanța judeoătorului de ins
trucția.

SOIRILE Dl LEI.
— 22 Septemvrie v.

Onomastica înonarcntilui nostru. 
Erl, în 4 Octomvrie n., împlinindu-se a 70-a 
aniversare a cjilei numelui Majestății Sale 
împărat ului-rege Francisc Iosif, ea a fost 
serbată și în Brașov prin ofioiarea unui 
servioiu divin în biserioa româno-catolică, 
la care au fost representate mai multe 
ofioii publice din localitate, preourn comi
tatul, orașul și alte oâteva ofioii oivile și 
militare. S’au arborat în cursul (jilei stin
darde mai ales la oficiile publice, âr săra 
a urmat o serenadă militară cântând musica.

„F6inete“ în Ciuc! Șovinistii un
guri, în lăcomia de-a mai stâroe pentru ai

Aci, văcjendu-le cu o privire, este o 
minune de grațiă simplă și înduioșătâre ; 
încunjurat de ziduri fârte jose, sub pinii 
mari cu soârță albă, olassioele monumente, 
porticul, alea de statue, cupola și templul. 
Ce a fost din lemn, a dispărut. N’a rămas 
decât granitul și marmora. Erburile și flo
rile și lianele se jdoă ou vântul... copii și 
privitorii se înveselesc. E o ruină, dâr 
acâstă ruiuă a păstrat armonia perfectă a 
liniilor și a formelor. Și sub pinii cu um
bra atât de calmă în lumina albastră, atât 
de duloe, granitul vechili și marmora ve- 
chiă a mormântului princesei nu-țl reamin- 
tesoe tristeța morții. Petrile vorbesc de 
visuri, de odihnă. Doream să văd aci amo
rezați. Am și vă<jut părechl, oarl îmbră
țișate treceau vi-ător și încet spre bos- 
ohete.

Și aoâsta a fost tot ce am dorit să 
văd la mormântul prinoesei. Nu așteptați 
să vă spun mai multe. ’Ml este prețios să 
păstrez reamintirea, ca a unui lucru de 
grațiă misteriosă, în apropierea realității 
brutale a joourilor lărmuitore, unde ne aș
tepta barca nostră. ^După „Le Journal11). 

lor oâte-un oiolan de ros dela guvern, au 
ajuns să se faoă ohiar de rîs în alegerea 
mijlooelor, de’carl se folosesc. Astfel îi vedem 
aoum în multe foi unguresel din Budapesta pu
blicând subtitlul rFâmete in comitatul Ciuc !u 
o soire „îngrozitore". Spune chiar minuni, oă 
în Ciuo a isbucnit fâmetea, că partea mun- 
oitore a locuitorilor „părăsesoe vetrele pă
rintesc!, ca să-și câștige pânea de tâte 
Zilele în alt păm&nt^ (înțelege România.) 
Dâr, vefll minune, spune mai departe, că 
„nenorociții munoitorl au fost nedreptățiți 
și tratați ou atâta neoruțare de păzitorii 
români dela granițe, încât nu i-au lasat 
să trâoă în România, der totuși „au 
trebuit" să mârgă pe căi ascunse', însă 
după-ce au vagabundat prin România 
timp de-o lună, au fost siliți a-se reîn- 
târce, sosind aoasă sdrențoșl și stor șl de 
făme. „Astfel sunt acum tratați în România 
„munoitorii săcui" — esclamă în fine foile 
unguresc! — „acei munoitorl de oarl până 
aoum cei din România abia s’au putut 
lipsi (sic!)“ — După aceste jăluirl ridicule și 
absolut neoredibile, foile șoviniștilor un
guri lovesc cuiul cu ciocanul în oap, spu
nând ourat și limpede, că ceea-ce voeso este, 
oa rugarea adresată din partea comitatului 
Ciuo ministrului de oomerciu pentru în
ființarea unei oăi ferate dela Madefalva 
prin Karozfalva pănă la Domokos, să fiă îm
plinită și înoă cât de iute fiind-că „a isbuonit 
fometea în Ciuo" și ministrul să grăbâsoă a.lua 
măsuri, oa lucrările pentru clădirea căii fe
rate să înoâpă înainte de sosirea iernei, 
pentru ca „sermanii munoitorl săoui" prin 
munca la luorarea drumului să ajungă la 
câștig". — Dâcă niol pentru Săoui nu s’a 
făout încă de-ajuns din bugetul statului și 
oontinuă a oerși, pretinzând nouă favoruri 
din budgetul statului: — asta ni-se pare 
prea mult, dâcă nu chiar o revoltătâre 
obrăsnioiă 1

Jubileu. D-1 general-major Weyrich, 
comandantul de brigadă din Brașov, a îm
plinit ac|I 40 de ani de servioiu. Din aoest 
incident a fost întâmpinat în localitatea 
oasinei militare print’un frumos discurs de 
ocasiune rostit în numele corpului ofîce- 
reso, al preoților și al funcționarilor mi
litari la oare jubilantul, emoționat, a răs
puns în cuvinte mișoătore. Deșiră va ti o 
convenire sooială în ondrea sa.

Arestarea unor presupuși anar- 
clliștl. O depeșă privată din Milan anunță 
oă s’a arestat în oraș cinol indivizi, dintre 
cari unul, numit MilicI originar din Slano 
(Dalmația) avea asupra sa un pumual, un 
revolver, 160 dolari în aur, mai multe lire 
sterlings, și mai multe ohitauțe dintre cari 
una constatând, că a trimis 100 de dolari 
familiei sale. Acești oinol individl veneau 
ou toții din Statele-Unite. Ei au deolarat, 
că s’au cunoscut pe bordul vaporului, care 
i-a adus. Autoritățile aștâptă informațiunile 
oe aucerut în America.

Regele Italiei și Menelik. Abia 
acum se comunică, că regele Abesiniei Me
nelik a adresat și el o epistolă regelui 
Victor Emanuel III, esprimându-șl adânca 
sa oondo'ență din incidentul morții tra- 
gioe a tatălui său. In epistolă Menelik îm- 
pldră dâr dela Dumnezeu asupra noului 
Rege, doresoe, oa domnia lui să răspân- 
descă fericire asupra Italiei și îșl esprimă 
speranța, oa bunele relațiunl dintre Italia 
și Etiopia să fiă întărite și pentru viitor. 
Epistola a fost predată regelui Victor 
Emanuel prin Cicodi Cola guvernatorul 
din Eritreia.

Inaugurare. Primim invitare la inau
gurarea oe se va faoe Dumineoă în 7 Oct. 
n. a nouelor edificii a caselor parochiale și 
a șcâlei conf. gr. cat. din Șoimuș. Cu acea 
ocasiune se va ținâ și adunarea reuniuuei 
„Caritatea" și se va arangia sera conoert și 
petrecere.

Logodnă. D-1 Augustin Marcu ab
solvent de teologia și d-ra Eujemia Barbu 
nepâtă a d-nei Eufemia Dr. Caian din 
Roșia-montană, — logodiți.

Furt în Vatican. Din Roma se te- 
legrafâză, că alaltăerl nisce hoți au intrat 
în Vatican, au spart o cassă de fier, de 

unde au furat mai multe titluri de rentă 
în valâre de 357,000 lire și 3000 lire în 
numărar. D-1 Zingarelli, judeoător de in
strucția la Vatican, a înoeput ancheta, dâr 
n’a dat înoă de urma vinovaților. Se pre
supune, că făptuitorii au fost dintre indi- 
vidii, cari ounosceau împrejurările din Va
tican.

Congresul Africanderilor din Cap.
La Londra au sosit trei delegați ai 

oongresului Africanderilor din Cap pentru 
a presenta guvernului o petițiă semnată de 
șâse-deol mii compatrioți ai lor prin care 
aceștia cer o regulare echitabilă a conflic
tului anglo-transvaalian. Acești delegați pu
blică și un manifest în care, după oe ’șl 
esprimă recunoscința pentru primirea căl- 
durâsă ce li-s’a făout din partea unui nu
măr mare de EnglesI, flic între altele:

„Scopul călătoriei nostre este de a 
arăta Engliterei, că oel mai bun mijloc 
pentru a resolvi dificila problemă sud-afri- 
cană este de a acorda independența celor 
două republici într’o măsură âre-oare. Aoâs- 
ta-i opinia celor șâse-deel mii semnatari ai 
petiției și a marei majorități a populației 
din Cap, care evident cunosc6 mai bine si
tuația decât poporul engles.

„Aoășta pâte să aprecieze acuma câtă 
nănorooire a provocat politica consistând 
în a nu ține semă de opinia populației sud- 
africane. Dâoă s’ar fi luat în considerația 
dorințele Africanderiler, de sigur, că s’ar 
fi evitat tâte nenorocirile, pe oarl le-a adus 
răsboiul. Delegații vorbesc ca buni supuși 
englesl și în acâstă calitate n’au numai 
dreptul, ci și datoria de a informa pe cei
lalți supuși ai reginei asupra adevăratei si- 
tuațiunl din Africa sudică.

„Protestăm din tâte puterile contra 
ideei stupide, prin care se atribue Olan- 
desilor din Cap organisarea unui oomplot 
în scop de a răsturna puterea britanică. 
Noi întrebăm, dâoă răsboiul era necesar 
pentru ondrea Engliterei; dâcă da, acâstă 
ondre ar trebui să fiă satisfăcută.

„Dâcă se doresce a se avea o garan
ție de stabilitate pentru viitor, trebuie să 
se oâștige încrederea popotelor ce se voesce 
a se guverna. Ori, cel mai bun mijloc pen
tru acesta ar fi să se organiseze o confe
derația a Statelor din Africa sudică, în 
care să între și oele două republici. Căci 
aceste două State ar accepta acum acâstă 
soluție, pe care înainte de răsboiîi ar fi re- 
fusat’o pdte.

Alegerile în Anglia.
In Anglia, candidatul primit, patro

nat de cătră una din asociațiunile politice 
seu uvriere și posesorul s’au pus în pose
sia- fondurilor necesare pentru alegere, tre
buia mai întâitî de fote 9ă-șl caute un agent 
eleotoral, dâcă nu preferă să se faoă el 
propriul său agent, ceea ce pdte fi primej
dios.

Agentul electoral se însăroinâză cu 
imprimarea afișelor, circolărilor și buleti
nelor., cu organisarea biurourilor comitetu
lui candidatului său și cu a agenților vo
luntari, cari umblă din oasă în casă, spre 
a face reclama pe lângă alegători în favo- 
rea candidatului.

De asemenea, tot agentul electoral 
organisâză meetingurile, se înțelege cu ora
torii, oarl țin discursuri spre a sprijini 
candidatura șefului său. Aoest agent, ou 
un cuvânt, are cea mai mare responsabili
tate și de aceea trebue să fiă fin, isteț, 
esperimentat, să scie pe de rost tote arti
colele acelui monument da obscuritate și 
de complicațiuul legale ce se chiamă „legea 
asupra procedărilor ilegale și corupătdre în 
alegeri" — ceea ce îi permite de a-)e răs
tălmăci în profitul candidatului său. Tot 
el, în fine, odată alegerea terminat.?., fără 
lichidarea, arangiază socotelile și trimite o 
copie returning ofdcer-xi\A.

Acâstă lege asupra procedărilor ilegale 
pare a nu fi făcută de cât sp-e a împe- 
dica pe oandidațl de a-șl îmbăta alegătorii, 
er pe aceștia de a bea în sănătatea cadi- 
datului — sân spre a împedeca pe candi
dat de a oumpăra voturile alegătorilor săi, 
er pe aoeștia de a-le vinde... și asta de 
altmintrelea e perfeot esaot E de ajuns a 
aminti tabloul zugrăvit de Dickense asupra 
alegerilor din timpul său spre a vedâ în 
ce stare mergeau alegătorii la urne, în 
timpul când votul era publio.

In 1885, Lopes, oaudidat în Devons

hire, fiind invitat să se întâlnâsoă ou oâțl-va 
din alegătorii săi, când a sosit i-a găsit pe 
toți la masă. El a refusal să ia parte la 
banohet, pănă ce n’a vă^ut, că toți convinși 
și-au plătit taoârnul, și bine a făcut, căci 
presența unui singur conviv pe gratis ar fi 
făout să i-se invaliditeze alegerea.

In privința invaliditărei, trebue să se 
scie, oă dâcă validitatea unei alegeri e con
testată, atunol tribunalelor âr nu oamerei 
comunelor le incumbă grija de a se pro
nunța asupra regularităței său neregulari- 
tăței alegerei.

Când se desohide perioda eleotorală, 
candidatul n’are ait-ceva de făcut de cât 
să țină disoursurl, să se arate amabil, să 
outriere circumsoripțiunea și să vorbâsoă 
ou alegătorii. Dâoă e însoțit de nevastă-sa 
e și mai bine, mai cu sâmă dâcă e ea ti- 
nără și frumâsă. Alegătorul engles e sen
sibil la farmeoul surîsului unei gurițe fru- 
mâse și a privirilor unor oohl drăguți; de 
asemenea — său cel puțin femeia sa, ceea 
oe e și mai important — e încântat când 
nevasta candidatului mângăe cu mâna ei 
înmănușată obrajii oopilașilor sei.

Când sosesoe diua scrutinului, care 
durâză dela orele opt diminâța pănă la 
opt săra, una din marile preocupări ale 
candidatului și ale agentului său electoral 
în deosebi în ciroumsoripțiunile rurale, 
unde distanțele, oe au să le perourgă ale
gătorii spre a merge la vot sunt conside
rabile, este de a procura trăsuri spre a i 
transporta. In circumsoripț'unile acestea, 
secțiunile unde sunt depuse urnele trebue 
să fiă destul de numărâse pentru ca niol 
un alegător să n’aibă a perourge mai mult 
de trei mile pănă aoolo; în orașe, acâstă 
distanță nu trebue să trâcă peste o mila. 
Cu tâte acestea alegătorului britanic nu-i 
plaoe să se deranjeze și trebue să te duci 
să-l iei ds acasă oa să-l ducă să voteze și 
pe urmă să-l reoonducl la domiciliu. Ca 
o dovadă despre indiferența alegătorilor 
englesl pdte servi faptul, oă în 1895, la 
alegerile generale, din 6 milione 330.000 
de alegători, numai 3,867,000 au consimțit 
să voteze ; în 1892, din 6.158.000 însoriși 
n’au votat de cât vre-o 4 jum. miliâne.

Cestiunea acâsta a trăsurilor, ori oât 
de ridicolă er fi, are o mare importanță. 
Legea intercjioe candidaților de a angaja 
ou bani vehicule și ei nu pot să se ser- 
vâsoă deoât de acelea pe oarl particularii 
binevoiesc a-le împrumuta. Resultă din 
acăsta că, sub acest raport, oandidații con
servatori sunt privilegiațl, căol partidul lor 
fiind oompus din omeni bogațl, numărul 
proprietarilor de trăsuri e mai considerabil 
printre ei de oât printre liberali.

Candidatul ales, care a cheltuit cea 
mai mure sumă pentru a fi ales, este Alfred 
Wigram, pe oare alegerea l’a costat peste 
50.000 de franci. Acela, oare a plătit în 
mai scump sufragiile alegătorilor săi, este 
sir Iohn Pender, ales ou 913 voturi, dintre 
cari fie-eare l’a costat 13 fr. 90, pe când 
pe Jenniah Jordan, ales ou 2792 de voturi 
nu l’a costat votul deoât 2g oentime.

E de sine înțeles, oă sufragiile costă 
mai soump pa cei căfluțl în alegeri. Iu 
1895, recordul soumpetei voturilor a fost 
ținut de Padmer, oare a obținut 32 vo
turi, dintre oarl fie-oare l’a costat 140 
fraud 80 bani.

ULTIME SUIRI.
Bucurescî, 5 Octomvrie. Suve

ranii României au sosit erl la Cas
telul Peleș.

„Monit. Ofic.“ publică convoca
rea camerelor în sesiune estraordi- 
nară pe c}iua de 25 Septemvrie v. 
1900.

SB 9 W gț sa ii.
O panoramă rară. In orașul Lu

zern din Elveția se află un întreprinzător 
cu numele Ioan Bloch, care ajutat de o so
cietate pe acțiuni a luat inițiativa să înfi
ințeze un museu, oare să represente răsbo
iul în tote formele sale oele mai fiorâse. Ia 
acel museu se vor pută vedâ tâte sistemele 
de arme, de munițiuul, ranele causate de 
glonțe în corpul ostașilor și al animalelor, 
ajutorele medicale, pedepsele militare, lup
tele pe mare, luptele lui Napoleon oele 
crâncene din 1870—71 și 1877/78. Răsboiul 
Burilor ou Englesii și cel present oe de
curge în China. Tete aoeste în tablouri na
turale vor putâ fi văzute în panorame. In 
museu vor mai fi și glonțele fiorose „dum
dum". Tablouri chinematografe interesante 
vor arăta decursul răsboielor pe mare. Pacea 
înoă va fi representată prin diferite coleo- 
țiunl.

Proprietar: Dr. Aure! Mursșianu. 
Redactor responsabil: Grego iu Han r.
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Hoehn Mâtase-Bamast fi. 9.00
și mai sus! — 12 metri se trimite libere de vamă și porto. — Mostre 
se trimit imediat. — ..Mătăsuri Henneberg“ negre, albe și colorate, 
dela 45 cr. până la fl. 14.65 metru. (4)

G. Henneberg, Wait ie mătăsuri, (Hferant al curții c. ji r.) Zurich.

Cun'SuS Ea bur>sa den Viena. Abonamente

x--------- x xx —x

^VIS!

Din 3 Octomvrie. 1900.
Ranta ung. de aur 4%........................113.75
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.60
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 120.50
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4,/2°/o 97.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 89.65
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii........................ 163.25
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.—
Renta de argint austr.............................96.95
Renta de hârtie austr............................... 96.95
Renta de aur austr................................ 114.80
LosurI din 1860..................................... 131.25
.Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.98
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 663.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 653.25
NapoleondorI.......................................... 19.28
Mărci imperiale................................. 118.30
London vista.................................... 242.05
Paris vista...................................... 96.25
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.05
Note italiene...........................................90.40

Cun’Sm! paeiee S^așcv.
Din 4 O cî o cu’’ne 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.08 Vend. 19.10 
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 18.90 
Napoleond’ori. Cump. 19.20 Vend. 19.30 
Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40
Ruble Rusesci Cump. 127.— Vând. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.70 Vând. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

Nr. 8345 -1900.

PUBLICATIONS

în causa inducerii dărilor din 
acest an.

Fiind-că tote soiurile de dare 
pe anul curent sunt deja fixate și 
prescrise, de aceea în puterea emi
sului Direcțiune! reg. financiare din 
loc Nr. 308—900, provocăm pe p. t. 
eontribuențîB de dare a se prerenta 
în termin de 8 cjile, adecă dela 3 Oc- 
tomvre până ia 10 Octomvre 3900 în 
localul perceptoratului orășenesc adu
când câlele de dare c î sine spre a. 
li-se induce îutr'âasele datoria dă
rilor.

Brașov, în 29 Sept. 1900.
.(1108.2—3 > Perceptoratul orășenesc.

Ia

„Gazeta. Transilvaniei" 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Nr. 12840 — 1900.

Publicare de ofert!
Luni în 15 Octomvre a. c. la 10 

ore antemer. se va țîne în localul 
oficiului economic orășănesc pertrac
tare cu oferte pentru a se da in antre- 
prisă lucrările și prestările de mate
rial fa înființarea unui conduct de țevs 
pentru scOterea apei din pimnița aba- 
toriului și dirigiarea aceluia în ca
nalul dm jos de lima de vamă spre 
Stojan; asemenea se va face și ane
xarea ia acest conduct de țevi a fân
tânei celei vechi, ce se aha in pim- 
nița abatoriului orășănesc.

Spesele sunt proiectate cu 1981 
cordne.

Măsurarea, preliminariul și con- 
dițiunile contractuale se pot ceti în 
localul oficiului edilic sâu al celui 
economic ori când până la (jiua per
tractării ofeitelor.

Ofertele trebuie se conțenă de- 
clarațiunea, că oferentul cunâace con- 
dițiunile și că se supune acelor ne
condiționat.

Ofertele trebue Bă fie provezute 
cu timbrul prescris, sigilat și apoi 
provezute cu 5°/0 din suma proec- 
tată care va servi de vadiu, presen- 
tată la oficiul economic cel mai tîr- 
cjiu până la începutul pertractării 
asupra ofertelor.

Brașov, în 2 Octomvrie 1900. 
1115,1—1 Magistratul orășenesc.

A I U S C I U B I și reclame)
sunt a «a adresa SMbscriasi 

aaSstUmsts’atiunL h-s casts0 jjm- 
ss^as .mmsraesm mai mul! 

de sa face
©ai’e Bresee cw cât
8© face mai d© smullte-OFi.

AdmLîstr. „Gazetei Trans/

Sz 5969-1900.
.Likvi.

Arveresi hirdetmenyi kîvonat
A brassâi kir. torvenyszek, mint tlknyvi hatdsâg, kozhirrâ teszi, 

bogy „Albina44 takar. es hiteliutezet brassoi fiokja vâgrehajtatonak Voi- 
cule8cu. Juon âs neje sz. Slavu Maria Al-moecsi lakâsok vegrehajtăst 
szenvedâ elleni 2960 korona tbkekoveteles 6s jăr. irânti vâgrehajtâsi 
iîgyeben a brassdi kir. tOrvenyszâk (a Zernesti kir. jârâsbirâsâg) teriile- 
tân levâ I. a Simoni 307 sz. țjkvben A f alatt 4632, 4633, 4634/2, 
‘'635/2 ingatl. 296 kor , a 4596/2 hrsz. ingatl. 810 kor. II. a Simoni 
437 sz. tJjkb. f alatt f iglalt 4546/2 hrsz. ingatl. 60 kor., a 4660/3 hrsz. 
ingatl. 56 kor., a 4590/2 hrsz ingatl. 102 kor., a 4590/5 hrsz. ingatl. 24 
koronâban, ezeunel megăllapitott kikiâitâsi ârban az ârverest elrendelte, 
es bogy a fennebb megjelâlr, ingatlan az 1900. evi oktâber hâ 23-ik napjăn 
d. e. 9 orakor Simoni kozseg hăzânâl megtartando nyilvânos ârveresen 
a megâllapitott kikiâitâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezui szândâkozok tartoznak az iugatlanok becsârinak 10°/0-ât 
keszpânzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 §-bau jelzett ârfolyammâl’ szâ - 
mitott es az 1881 evi november h6 1-en 3333 sz. alatt kelt igazsâg- 
tgy miuiszteri rendelet 8 § âban kijelâlt 6vadekkepes ârtâkpapirbau a 
fikuldott kezehez leteani, avagy az 1881. LX. t- cz. 170 §. ertelmeben 
t bânatpenznek a birâsâgnâl elâleges elhelyezeserâl kiâllitott szabâly- 
iserii elismervenyt âtszolgăltatni.

Brasso, 1900 evi julius ho 9-en.
A kir. torvenyszek, mint tlkvi haiosâg. 1113,1—1.
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3§>

Aducem la cunoscința Onor, public, că cu începerea dela 
1 Octombre am KMui FK^IMZ FOLAMEK

Restaurația din Hotelul „Orient“ 
care M va da totă silința se mulțumâscă pe onor. ospețT, cu 
Buâncări bune și beat uri veritabile, cu deosebire 
renumita Bere

„TBMS.WâNIâ BB1U“
Recomandăm pe D-l Polanek on. dspețl, rugându-1 al 

onora cu încrederea D-lor, și cu o cercetare numerosă.
Cu thtă stima

Johann Habermann’s Erben.
In urma avisului D lor Habermauns Erben, recomand on. 

public atât civil cât și militar

care din nou am arangiat’o cu tot comfortui. — In fie-care di 
se va servi diferite mâncări cu prețuri moderate, atât în 
Restaurație, cât și afară, care conform alegerii se vor socoti 
ieftin.

Asigurând on. public, că-mi voi da tdtă silința al mulțumi 
în tote privințele, corespundând încrederii și bunăvoinței ce-mi 
va acorda, me rog de o cercetare numerose.

Cu tdtă stima
Franz Folauek.

Jft.-M.JX. __ JX. ----

*

zic
Si

A. Muresianui
Brașov, Tergiai Emahas ^r. 3®.

Acest stabiliment este prove^nt cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pută esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateță, precum:
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂK.ȚI DE SCI1NȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

BILETE DE VISITĂ
DEFERITE EORMATE.

PROGRAMEJELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI. 

AiwrâHrijMă.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la 

tipografia. A. MUREȘIANU, Brasov.

<j

o

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri

Comptur^ Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

<2oi{/ve/zd&., in Iotă mati/mea-

WW COEMâli, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.PREfURl-CURENȚE ȘI DIVERSE
BILETE DE INM0MENTARI.

se primesc în biuroul

O-

V-T

^7* X S-
Prenumerațiuuiie la Gazeta Transilvaniei se pota face și reînoi 

ori și când Aria 1-ma și 15 a fiâ-cârai luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa

lămurit și să arate și posta ultimă. Administrat. „Gaz. Trans/-

„ Gazeta Transilvanieiu cu numerul ă 10 fii. se vinde
la librăria Nic. I. Giarcu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


