
' .ftoiHMb, ÂiinUlstratlMw
i îlpparafia: '

{tâĂȘOVU. plat mare, TfirQuIU 
Inului* Hr. 30.

‘wdtT K9fYanmUfTM 
fpf< kw M rgirimitii.

SiiciillB da OTcliri:
Brgoovil, piața mora, TtrgulS 

Inului Nr. 30.

tanerate mai priinoBoă tn Vlons 
‘j. Koije, Baaservtein <t Vogler (O tio 
:faas), U. SchaM, Alois Eemdel, X. 
Seikls, A. Oppeiik, J. Donneberg; In 
Sudspogta: 1. v. GolAbcrgsr, Xck- 
. jiu llernat: In Frankfurt : G. L.
Danbe ; In Hamburg: A. Sterner. 

t*ieț.ulu iaserțiunilorii: o senii 
^axmond pa o oolAnf. 8 or. și 
Xi or. timbra peDO.ru o publi
case. Publicări mai deoo după 

tarifă și învoială.
Reclame pe pagina aHI-a o 

senă 10 er. v. a. său 80bani.
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nG«,getau 6B6 In fift-caraiji 
Abonmnenie peniru Ausiro-Ungaria. 
Pe un anu 12 fl., po ș<5ho luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 11. pe ană.

PBDlru. România șl străinătate: 
Pomii anfi 40 franol, pe aăae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dtunineoă 8 frsnol. 

Se prenumără la tâte oficiale 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. colectori.

AbonameatulQ centru Brasovu
& administrațiuno, piața mare, 
Târgul & Inului Nr. 80 etaglulă 
I.: pe unti and 10 fl., pe ș6se 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în oasă: Pe unu anii 
12 fl., pe 6 luni 6 flM pe trei luni 
3 fl. Unu esemplaru 5 cr. v. a. 
bău 15 bani. AtAtu abonamen
tele câtd fi inserțiunile suntu 

a ae plăti înainte.

Nr. 287. Brașovt, Marg-Mercurl, 29 Decemvre

Nou abonament!!
la

Cu 1 Ianuarie 1S®4 st. v. 
se deschide nou ah o n a menții, 
la care învlt&mu pe toți amieii și 
sprijinitorii fotei ndstre.

Prețuîu abonamentului a
Pentru Austro-Ungaria:

pe unu an-u................................ 12 fi-
pe șese 1u.xlx ............................... S fi..
pe trei lta.xj.x ....... 3 fi.

Pentru România și străinătate:
pe ixn-tx gixlul..................... 4tO frazxci
pe șese ltxxxî ..... 20 „
pe trei luni ..... IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe unu anu............................................ 2 fl.
pe șese luni ..................................  . I fl.

Pentru România și străinătate:
pe unii anu . .......................... 8 franci
pe șese luni .... . . 4 ,,

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei**.

-- „ ...

Brașovu 28 Decern vre v.
Au grabă mare bmenii justiției 

unguresc! cu procesulu Memorandu
lui. Tocmai acuma, unu anu și ju
mătate după publicarea lui, li se 
pare atâtti de urgentă punerea în 
scenă a acestui procesu-monstru po
litice în contra Românilorâ.

Foile din Clușiu, avendu în ve
dere multele recursuri, ce s’au îna
intate de cătră acusații tribunalului 
în contra decisiuuei sale de punere 
în stare de acusațiune, erau de pă
rere, că pbte va trebui să se amâne 
cjiua. pertractării. Der, precum ni s’a 
telegrafatu încă ' de alaltăer! din 
Clușiu, Sâmbătă tribunalulă a ținute 

ședință și a resolvatG cele 38 de re
cursuri, e8cepțiunl și cereri într’o 
singură ședință, se ’nțelege negativu, 
seninii, că voiescă să evite o amâ
nare. De ce să fiă lipsiți atâta mar’ 
de Români, câți voru lua parte la 
acestu procesu, de plăcerea de a că
lători și petrece în Clușiu în capii 
de iernă pe unu frigu adevărată 
muscăle8cu ?

Apoi ce ar fi, decă s’ar amâna 
acestu procesu și cestiunea română 
ar rămâne astfelu încă neresolvată? 
S’ar pute ivi alte încurcături înăun
tru și în afară și atunci „patrioții" 
noștri n’ar mai ave timpu pentru 
„pacificarea" Româniloru er procu
rorii ungurescl ar fi lucrată înzădaru 
ca să-o pregătescă.

Și pre când Româniloru li se 
pregătesce spectacululu unui procesu 
politică, care are se fia espresiunea 
cea mai înaltă a intoleranței națio
nale, ce-o întîmpină ei din partea re
gimului și a societății maghiare, 
acestu regi mu și acesta societate 
maghiară serbeză în capitala ungară 
o festivitate literară-națională, me
nită a fi simbolulu progresului, alu 
bunăstării și alu fericirii poporului 
maghiară conlocuitoru.

Ințelegemu aici iubileulu ma
relui literat și poetu maghiară Jâkai, 
care a fostă sărbătorită de națiunea 
8aîntr’unu modă estraordinară, mani- 
iestându-se cu acesta ocasiune sta- 
diulu înaintată de cultură, la care 
a ajunsă poporulu maghiară sub 
scutulu și îngrijirea aceluia-și regime, 
care era chiămatu ca prin dreptate 
și echitate se facă părtașe și pe ce
lelalte popdre de acestu scutu și de 
acesta îngrijire, pentru ca și ele să 
pdtă aeji dovedi ună mai mare pro
gresă, deoâtu acela, ce-lu ofere ma- 
ghiarisarea scăleloră loru și perse- 
cuțiunile politice de totă soiulu.

P6te că acestei deosebiri în mă- 
Duarea toleranței naționale și a drep
tății și echității, este a i se mulțumi 
84î aparițiunea, după noi regreta

bilă, că la marea sprbare națională 
literară, care cu dreptă cuventu ser- 
vesce spre mândriă și gloriă nemului 
ungurescQ, n’a luată nimeni parte 
;din sînulă popdreloră nemaghiare, 
că chiar la o astfelu de serbătdre a 
culturii și a progresului se simte 
marea înstrăinare, ce a sădit’o în 
mijloculă popăreloră acestoră țări 
nenorocita politică a esclusivismului 
de rassă.

♦
♦

țîilele aceste au sosită sciri fdrte 
neliniștităre despre o încordare a ra- 
porturiloru dintre Francia și Italia. 
Aceste sciri suntă cu atâtu mai în- 
grijităre, cu câtă tocmai acuma Ita
lia se luptă cu mar! neajunsuri înăun
tru. Turburările din Sicilia pare 
că i-au din 4> 4* dimensiuni mai
mari. GTuvernulu italiană s’a ve4utu 
silită în cele din urmă a proclama 
dreptulă statară în tătă Sicilia.

Rescbla va fi der pdte în cu- 
rendu cu forța suprimată, dăr fi va 
atunci delăturatâ și miseria, ce i-a dat 
nascere, aducendu i la desperare pe 
locuitorii sicilieni?

Negreșită că nu. Voră trebui 
se se facă mail reforme agrare, se 
se delătură abusurile și se se ușu
reze saroinela poporului. Acesta este 
însă o mare dificultate pentru Ita
lia tocmai acuma, când se luptă cu 
stările desperate financiare ale re
gatului întregă.

In totă casulă guvernulă ita
liană va fi silită se reducă contin- 
gentulă armatei pentru a pute face 
economii spre îmbunătățirea situa- 
țiunei financiare și economice a 
țării.

SituațiuDea Italiei nu va rămâne 
astfelu fără de iofiuință asupra po- 
sițiunei sale în tripla alianță, care 
deja a4! este forte slăbită, și prin- 
tr’asta și asupra constelațiunei poli
tice în genere.

Procesulu Memorandului.
(Telegr. part, a „Gazetei Transilvaniei11)

Clușiu, 7 Ianuarie n. 1894. Tri- 
bunalulă a respinsu erl în procesulu 
Memorandului tăte recursurile, es- 
cepțiu-nile de incompentență și cere
rile pentru ascultare de martori și 
esperți. Decisiunile suntă deja pe 
cale de a se eapeda.

*
Foile ungurescl din Clușiu comu

nică, că lucrările pregătitâre pentru pro- 
oesula Memorandului suntă pe deplină 
terminate. Acusatoră publică va fi pro- 
curorulă Vita Sândor; tribunalulă va fi 
constituită din președintele baronă Szent- 
k.ereszty Zsigmond; judii: Issekutz Gyula 
și Becsek, er notară: Dr. Balâzs Ele- 
mâr. piua pertractărei, după cum se 
scie, e fixată pe 23 Ianuarie n. Deârece 
însă din partea acusațiloră s’au înaintată 
la tribunalulă din Clușiu nu mai puțină ca 
38 de proteste contra punerei sub acusă, 
cari fiă-care trebuescă pertractate în câte-o 
ședință deosebită: foile din Clușiu con
chidă, că pertractarea va trebui să se 
amâne. Contrară acestoră propuneri însă, 
telegrama nostră particulară, pe care o 
publicămă mai susă, ne împărtășescă, că 
tâte recursurile s’au și resolvată deja și 
de tribunală, în modă negativă și parte 
s’au și espedată la adresele loră.

*
Foile din Clușiu, ce ni-au sosită as- 

tădl, comunică următorele :
„Tribunalulă din Clușiu a pertractată 

Sâmbătă protestele, ce ’i s’au înaintată din 
partea acusațiloră în contra actului de a- 
cusațiune ală procurorului. Dintre cele 38 
de proteste, în 15 se negă compețența, în 
18 se cere ascultarea de martori, er în ce
lelalte se cere ascultarea unoră bărbați de 
specialitate și se protesteză în contra ter- 
minului pertractărei. Tribunalulă a consi
derată ca întemeiate pe procedura judecă- 
torâscă singură numai protestele ridicate 
în contra competenței și a terminului, însă 
nici acestora nu li-a dată ascultare. In pro
teste acusații se provocă la împregiurarea, 
că Memorandulă n’a fostă subscrisă și ast-

irransa

FOlLETONULtJ „GAZ. TRANS."

Cum a pățit’o venatorulti de vulpi 
în Anglia.

Traducere după N o r d au.

Baronulă 0. este unulă dintre cei mai 
plăcuți omeni tineri, — câți i-am cunos
cuta. In adevără, elă posede în rară modă 
contopite tâte însușirile, cari facă pe ună 
bărbată favoritală tuturoră cercuriloră. Elă 
cuceresce femeile prin anii săi 25, prin o 
statură frumâsă, sveltă, ochi espresivl în
tunecați și prin mustața sa cochetă, mică; 
pe bărbați îi câștigă prin francheța cava- 
lerescă a ființei sale și prin veselia, care 
venindu-i din inimă, înveselesce și pe alții. 
Vorbesce mai multe limbi cu mare deste- 
vitate, e ună povestitoră escelentă, care s’ar 
pute presenta cu onore în orl-care salonă 
parisiană; dansâză plutindă, cântă ună bari- 
tonă plăcută, cântă fârte bine la piano și 
ca călăreță, duelantă și venătoră, nu se 
teme de vr’ună rivală. La aceste se mai 
adauge, că fiindă de nascere aristocrată și, 
posedândă o avere considerabilă, după con
ceptele continentali, acestea l’au pusă încă 

din tinerețe în posiția de a-șl desvolta ta
lentele sale sociale.

Am făcută cunoscință cu elă în Lon
don în primăvera anului 1874. Elă s’a dată 
cum se părea de totă valuriloră crescânde 
ale sesonului și se lăsa mânată de ele fără de 
a resista. pilele și nopțile le petrecea prin 
cluburi, prin Hydeparck, Ia dineaurl și Ia 
teatru; nu mai eșia mai nicl-odată din 
fracă și cravată albă, și decă voia omulă 
să-lă găsescă cu siguritate acasă în locuința 
sa elegantă din strada Bruton, atunci tre
buia să se hotărască a merge la elă între 
cinci și unspredece ore dimineta și nu tre
buia să se geneze de a-lă scula chiar și 
din somnă. Fiindă elă introdusă de amba- 
sadorulă țării sale, contele B., avea intrare 
la cele mai bune familii, și erau puține 
case însemnate, în cari să nu-lă fi putută 
afla omulă celă puțină odată în patru
sprezece (file, cântândă, jucândă și însu- 
flețindă pe toți. In societate era elă forte 
desă obiectulă conversăriloră între dame 
tinere și mai bătrâne, și apărândă odată cu 
totală peste obiceiulă englesă, în salonulă 
lui Sir Frederic Fr. în uniformă de loco
tenentă de husari, stern! totă sera sensa- 

ția cea mai intensivă, așa încâtă nici tînă- 
rulă principe de Tamul, care încă era de 
față într’ună caftană de mătasă variă cu o 
cingătore de brocată aurită și c’ună tur- 
bană de casmiră, nu putu abate dela baro- 
nulă nostru admirarea generală.

Favoritulă atâtoră cercuri, în totă lo- 
culă primită cu brațele deschise, îngrămă
dită în tota sera cu-o duzină de invitări, 
Baronulă nostru, totuși prefera în modă 
Ostentațivă casa lui Mr. George F.

Domnulă casei, membru în parlamentă, 
era unulă dintre cei mai distinși bărbați de 
sportă ai Angliei; elă îșl rupsese deja a- 
prope tote estremitățile, bȘ mai și gâtulă 
la venatulă de vulpi; în N^nbledon a câș
tigată prin pușcatulă sigură pocalulă regi
nei în Cricket a fostă elă cincl-spre-dece 
ani unulă din luptătorii marchionatului în 
contra celui învecinată. In biblioteca lui 
Mr. Fr. se află tâte volumele anuale din 
„Field" în edițiă de luesă, din cartea mi
nunată a lui Isaak Walton asupra pescări- 
tului are ună esemplară din ediția primă, 
pe care l’a cumpărată la o licitare în Christie 
cu 115 guinee ; în salonele sale de primire se 
află colecțiunl bogate de biciurl de câni și cai, 

modelele de cele mai frumose șele; cu deo
sebire atragă asupra loră atențiunea numS- 
râsele codi de vulpi compuse într’o tro- 
pheă plină de gustă. Se vede, cumcă Mr. 
George F. e o persână destulă de intere
santă, ca să pdtă pricepe omulă, de ce Ba
ronulă C. a preferită casa lui multoră al
tora, cu tâte aceste eu nu credă, că dom
nulă casei era acela, care îlă atrăgea pe 
amiculă nostru așa desă la casa elegantă 
din strada Albion. Mr. F. are și o fiică, o 
ființă atrăgStâre de 19 ani, flexibilă ca 
trestia, cu fața de roșă, pe care natura a 
dăruit’o Engleseloră, ca ună presentă de 
invidiată și ca o moștenire națională, cu 
ochi albaștri lucitori, în cari nu poți privi, 
fără ca să nu simți numai decâtă aplecări 
spre poesiă. Suntă destule momente, cari 
lasă a conchide, că Miss Bridget și nu tu- 
tălă ei era pentru amiculă nostru magne- 
tulă mare alu casei F. Delațiunea între 
Baronulă C. și familia F. deveni în scurtă 
timpă forte intimă. Tînârulă baronă șifru- 
mâsa Bridget călăriau împreună, în Hyde- 
park în Drurh-Lane și Her Majesty îi ve
deai totdâuna în aceeași logiă, la escur- 
siunl nu lipsea baronulă 0. din societatea

peDO.ru

