
EsOactiMeL Atosistrațmnea, 
si TWosrafia:

Brașov, piața mare Nr, 30.
Scrisori nefrancate nu st 

primesc. — Manuscripte nu se 
retrimet,
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nlstrațiune în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri de anunolurl: 

în Viena: X. Dukes, Heinrich 
Schakk, Rudolf Mosst, A. Oppsliks 
Nachfolger; Anton Oppelîk, J. 
Dannebcr, în Budapesta: A. V. 
Qaldbergerg, Eckstein Bemol.* în 
Bucuresci: Agence Havas, Suo- 
cursale de Boumanie ; în Ham
burg: Karoiyi & Liebmann.

Prețul Inaerțiunllor: o seria 
garmond pe e coldnă 6 or. și 
80 or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Be ci am« pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. a6u 80 bani
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..gazeta" iese in flă-care ți.
AJcnamemc penirn Anstro-Uugana: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Pentru România si străiuălaie: 
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni IO fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Se prenumără la t6te oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. aoleotori-
ll’i’ssmennil jentiu Brașov

administrați unea, piața maro. 
Tfîrgul Inului Nr. 80 etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe ș6so 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe troi luni 
3 fl. Un esemplar 5 cr. v. a. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile aunt 

a se plăti înainta.

Nr. 129. Brasov, Sâmbătă, 10 (22) Iunie 1895.

Constatări durerose.
Brașov, 9 Iunie v. 1895

Nu seim, când vor înceta odată 
odiosele, der din nenorocire justele 
plângeri în contra apatiei și indife
rentismului, cărora li-se dă o espre- 
siune atât de viuă în informațiunile 
dela Clușiu, pe cari le publicăm în 
numărul nostru de astăcji.

Clușiul este centrul unui ținut 
locuit de Români; în el avem resi- 
dența a doi protopopi români cu 
vre-o șese mii de credincioși; avem 
un număr frumos de advocați și alți 
fruntași români cu dare de mână. 
In Clușiu se află un însemnat nu
măr de studenți români, parte la 
universitate, parte la diferitele șcăle 
unguresc! de-acolo ; apoi mulțime de 
industriași, comercianțl și mai ales 
învățăcei români meseriași etc. etc.

Cu un cuvânt, Clușiului nu-i lip
sesc elementele necesare la formarea 
unui centru românesc, care să ser- 
vâscă ca un focular de cultură na
țională dintre cele mai binefâcătore 
atât pentru oraș, unde lipsa unui 
asemenea focular este atât de sim
țită, cât și pentru numerosa popo- 
rațiune română din jur.

Și cu tote acestea, ce vedem?
In modul, cum se manifestăză 

astăc|T, Clușiul este aprăpe mort pen
tru vieța nostră națională. Entusias- 
mul Românilor din acest oraș, unde 
flacăra naționalismului românesc ar
dea odinibră atât de viu, pare a fi 
decăzut adi față cu întreprinderile 
nostre naționale pănă la acel grad 
deplorabil și rușinos, încât nu mai 
sunt în stare să susțină nici măcar 
vechile așecțăminte naționale, ce li-au 
mai rămas din timpurile de mai 
’nainte.

Ceea ce n’a fost în stare să ni- 
micăscă furia plebei sălbatice de pe 
strade, care odinioră bombarda cu 
pietrii așe4ămintele de cultură na

țională ale Românilor din Clușiu, 
este în ajun să se prăpădescă acum 
prin însa-și nepăsarea și trândăvia 
acelor bărbați, cari prin posiția lor 
sunt chiămați se lucreze la păstra
rea și prosperarea acestor așe4ă- 
minte.

Casina română, care s’a susți
nut timp de 34 ani, a4i e în apu- 
nere; despărțământul Asociațiunei 
stagnbză; Societatea meseriașilor ro
mâni, — care în acest oraș, atât de 
periculos pentru esistența națională 
a meseriașilor noștri, are cea mai 
mare și mai sublimă misiune, — de-un 
șir de ani încoce a adormit cu totul.

Ce li-a mai rămas Românilor din 
Clușiu? Li-au mai rămas cele două 
biserici cu o modestă scolă de lângă 
ele. Dăcă însă falanga conducătbre 
a Românilor din Clușiu va continua 
de-a merge pe calea apucată, atunci 
sunt numărate și 4Uele acestora, căci 
nu va mai fi cu putință de-a susține 
biserici în nisce parochii, ai căror 
credincioși au fost lăsați de condu
cătorii lor să-i înghițe de vii molo- 
chul maghiarisărei.

Acesta este în present situațiu- 
nea Românilor din Clușiu. Mulțime 
de meșteșugari români se perd vă- 
4ând cu ochii în fața „înfocaților 
Români“, cum îi numesce corespon
dența de mai jos, fără ca cine-va 
să îngrijâscă de sbrtea lor; stradele 
orașului sunt aprope 4ilriic traver
sate de sute de țărani și cărturari 
români venițî de pe la sate și nu 
găsesc sermanii un centru, unde să 
pită da și ei față cu luminății frun
tași ai nației, dela cari cu atâta 
sete ar aștepta o povață, o vorbă 
bună.

Causa acestei deplorabile stări 
de decadență a Românilor din Clușiu 
o atribue corespondentul nostru de 
mai jos vrăjmășiilor diavolesc! și pa- 
timelor personale dintre conducători.

Va fi, de sigur, și acesta una 

dintre căușele principale a deca
denței lor. Der asemenea vrăjmășii 
și patimi personale, când e vorba 
de-o conlucrare națională, nu pot 
-avă loc între Românii cu adevărată 
înflăcărare față de causa neamului. 
Cei ce se lasă a fi conduși de pa
timi în detrimentul causei, de și-ar 
bate ori cât de mult peptul în piăța 
publică, jurând pe cer și stele, că 
sunt cei mai mari Români de pe 
suprafața pământului, noi acesta nu 
li-o credem. Românismul se dove
desc© prin fapte, er nu prin frase 
sunătbre.

Și aici dăm de punctul cel mai 
dureros, care ne avertiseză să facem 
o asămănare între vorbe și între 
fapte. Vorbe sunătbre pretutindenea, 
er muncă demnă și seribsă pentru 
promovarea intereselor nbstre națio
nale aprbpe nicăiri. Acesta e la noi 
caracteristica timpului de astădi.

Clușiul din nenorocire nu este 
singur în feliul său, căci pe cât de 
mare este numărul celor ce vor de
odată să se afișeze în fața lumei ca 
esemple de naționalism, pe atât de 
mare este indiferentismul și apatia, 
de care ne lovim aprbpe în tote cen
trele românescl.

Ar fi timpul însă să ne desme- 
tecim odată din acăstă stare de amor
țire, căci avem o grea răspundere 
înaintea neamului și a posterității. 
Pe cât timp entusiasmul pentru 
causa națională nu se va ridica în 
fruntașii poporului român la acel ni
vel, care să predomineze tote patimele 
și vrăjmășiile personale, nu putem 
să ne lăudăm cu naționalismul lor.

CRONICA POLITICA.
— 9 (2J) Iunie.

Din telegrama nostră de ieri s’a pu
tut vede modul în care s’a resolvat crisa 
din Austria. Noul ministeriu numit pro- 
visoriu de Majestatea Sa, n’are nici o co- 

ldre politică; cei mai mulțl membrii ai Iu 
sunt omeni ounoscuțl pănă acum numai 
ca escelențl funcționari ai statului. Cu con
ducerea afacerilor interne monarohul a în
sărcinat pe contele Kielmannsegg, împreju
rare, care s’ar păre, că indică victoria 
stângei germane unite, mai ales, oă se 
asigură, că însuși Plener a recomandat Ma- 
jestății Sale pe acest bărbat. Noul ministru 
președinte e recunoscut, ca om de admi
nistrația energic. Dintre miniștri vechi au 
rămas Welserheimb și Jaworski, âr toți cei
lalți miniștri sunt luațl din înalte funcțiuni 
de stat, așa că pe dreptul se pite 4*°®,  
noul guvern este un ministeriu de funcțio
nari. Problema noului ministeriu este, de 
a faoe să se desbată bugetul și de a-se 
vota proiecte mai mărunte. Se crede, că 
pănă la sfârșitul lui Iulie parlamentul va 
trece peste aoeste afaceri, și numai atunci 
monarehul va numi un ministeriu definitiv. 
— Conservativii și Polonii continuă a ținâ 
pertractări cu partidele din oposițiă și cu 
Slovenii de. sud și antisemiții, pe cari vor 
să-i înduplece a întră în noua coalițiune. 
Resultatul de pănă acum al pertractărilor 
nu este prea îmbucurător, și totul atârnă 
dela întrebarea, decă Cehii tineri vor fi 
aplecați a se un’, cu celelalte două partide 
ale coalițiunei.

*

Din incidentul festivităților dela Kiel 
au sosit acolo pănă acuma prinț-regentul 
Luitpold de Bavaria, prințul Ludovic de 
Bavaria, regele Saxoniei, marele duce de 
Baden, marele duce de Hessa, ducele de 
Saxa-Coburg-Gota, marele duce rusesc Alexis 
și regele de Wiirttenberga. Alaltăerl după 
amedl a sosit în Hamburg împăratul Wil
helm și împărătesa, prințul moștenitor, 
prințul Hemiio și micii prinți Frideric, 
Adalbert și August cu guvernorii lor. îm
păratul a fost primit de publicul adunat la 
gara dela Hamburg cu strigăte de „Hurrah“. 
Primarul orașului ii ținu o vorbire, la care 
împăratul Wilhelm răspunse, accentuând, 
că flotele adunate la Kiel represință sim
bolul păcei și al cooperărei tuturor popore- 
lor culte europene pentru susținerea misiu-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Canalul nord-ostic.
Flotele a mai tuturor puterilor mari

time ale lumei, s’au adunat în golful dela 
Kiel din inoidentul deschiderei marelui ca
nal nord-ostic, care se predă circulației prin 
o rară sărbare internațională.

înainte de acâsta cu 25 ani, în 16 
Noemvre 1869, tot din un asemenea inci
dent s’au fost adunat la Port-Said complec- 
sul tuturor năilor de răsboiu și de corner- 
ciu la sărbarea deschiderei canalului-Suez. 
Serbările acestea, arangeate cu pompă orien
tală și c’o cheltuială de 50 milione franci, 
culminau în presența împărătesei Eugenia, 
soția împăratului Napoleon III, care pe 
atunci se afla în culmea puterei și gloriei 
sale. împărătesa întră atunci în uriașul ca
nal, alături cu ohedivul egiptân, pe cea din- 
tâiu corabiă; pe a doua se afla monarehul 
Francisc Iosif I, apoi urma principele pru
sian Frideric Wilhelm și în urmă-i șirul ne- 
sfîrșit al celorlalte năi cu ospeții înalțl, 
cari au fost invitați de Francia la acâstă 
operă colosală a geniului franoes.

Și acum, c’un pătrar de seool în ur
ma, tinărul împărat al imperiului german 

redeșteptat la o nouă viață, inaugurâză în 
ființa de față a representanților națiunilor 
străine din Europa și de peste Ocean, pu
ternica operă germană, ce se predă circu
lației între mii de salve de tunuri.

înainte cu sute de ani lumea se ocu
pa de planul formărei unei oăi maritime, 
care să lege oceanul ostie cu marea nor
dică prin strătăierea Slesvig-Holstein-ului. 
Orașul Lubeck a construit deja în 1391—1398 
canalul-Steknicz, care este cel mai vechili 
canal de navigațiune al Europei; adi însă 
nu se pote folosi din causă, că n’are adân
cimea trebumciosă năilor mari și grele din 
timpurile nostre.

Regele Daniei, Christian VII, a lăsat 
să se sape între anii 1777 — 1784 canalul 
Eider, care ou lungimea lui de 173 ohilo- 
metn formâză o cale destul de considera
bilă ; der și acesta nu pote fi folosit, decât 
pentru năi mai mici.

Când Prusia ooupâ în 1864 principa
tele Elbei, în primul rănd s’a născut idtia, 
de a-se lăți canalul-Eider pentru ajungerea 
scopului, ce să iiitf . . . acum cu noul
canal. Ministeriul -o răsboiu însă avea pă
rerea, ca gura ostică a canalului să nu cadă 
în golful dela Ekenford, ci în cel dela Kiel. 

In urma răsboielor dela 1866 și 1870/71 a 
trebuit să se amâne esecutarea acestui plan.

Afacerea a fost reînviată la 1878 de 
propietarul de năi din Hamburg cu numele 
Dahlstrom, care a scos și o broșură vo
lantă, propunând dimpreună cu Vering de 
Hanovera formarea unei sooietățl pe acții 
în scopul consțruirei canalului de navi
gațiune.

Ei și-au presentat planurile la gu
vernul imperial, care într’aceea hotărîse, să 
sevârșescă acestă mare operă pe cheltuiala 
imperiului. Spre scopul acesta s’a și înain
tat parlamentului un proiect de lege.

Astfel în Iunie 1887 s’a pus piatra 
fundamentală, fixându-se un termin de 8 
ani pentru esecutarea lucrării, care s’asfîr- 
șit câteva dile înainte.

In 19 Iunie n. flota germană, compusă 
din 25 vapdre mari, a întrat ia 4 ore di- 
mineța în gura canalului la Brunsbiittel. 
Elba are aici înfățișarea unui adevărat golf 
de mare; are lățime de 3000 metri cu di
recția spre nord-ost. Canalul, lat cam de 
1500 metri și adânc de 10—13 metri, cade 
tocmai pe țărmul nordic, unde este înghi
țit de un unghiu ascuțit și plecat. înaintea 
marelui zăgaz, ce închide intrarea, sunt 
aședate sfărmătorele de valuri, cari se în

tind adânc în apă și încungiură un ante
port lat cam de 100 metri, oare apără de 
vânt și de curente năile, ce întră și ies. 
Zăgazul are strîns una lângă alta două ca
mere late fiă-care de 25 și lungi de 150 
metri. Acesta este cel mai uriaș zăgaz din 
lume, căci d6și esistă mai lungi undeva, 
totuși nicăiri nu se pot afla provăcjute ou 
astfel de camere.

Teritorul prin care trece canalul, are 
o posițiă josă și e roditor. Impresia, oe-țl 
face ținutul e simpatică, însă e lipsit de 
orl-ce frumseță. Pe câmpia verde, ce se 
estinde în mare depărtare, se văd icl-colo 
turme, ce pasc, der îndată după podul 
dela Itzeho vederea se s-himbă, căci se în
cepe un teren pustiu mocirlos, mare parte 
ocupat de lacul Kuden. In punctul acesta 
este săpat un loc de abatere pentru cașul, 
când s’ar întâlni năi mai mari; ast-fel de 
locuri de abatere mai sunt încă 5, la de
părtare de câte 12 chilometri unul de 
altul.

Partea din urmă a canalului se es
tinde dela lacul Flemmhuder pănă la gol
ful din Kiel, unde au trebuit să se sape 
mai multe curbe, numai ast-fel putendu-se 
cruța agrii. Pe partea acâsta se află și po
dul înalt dela Levesan, a cărui construcția 
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nei culturale a Europei. Orașul Hamburg 
este festiv și splendid împodobit. împăratul 
merse după amâdl la Kiel, unde toți admi
rații și comandanții străini i s’au presentat 
în mod oficial, pe naia „Mars“. Oficierii 
francezi au fost invitați din partea oficieri
lor germani la o petrecere în Whldwiese. 
Vorbind despre sărbarea dela Kiel, diarul 
rusesc „Journal de St. Petersburg* , $ice, 
că aci e vorba despre un eveniment epocal 
nu numai pentru Germania, ci, din punct 
de vedere comercial, și pentru tâte statele, 
cari iau parte la circulațiunea generală. 
Notos&'“ dice, că participarea tuturor pu

terilor la sărbarea dela Kiel dă dovadă despre 
înalta stimă față cu Germania și monarcul 
ei. „Nowoje Wremja*  dice, că canalul din 
marea nord-ostică, afară de însămnatatea 
s’a militară, are și o însămnătate paclnică, 
economică. „Birsewja Wjedomosti*  combate 
suspicionarea, că canalul ar fi construit 
pentru scopuri agresive.

*) O corporațiune de neguțători din 
vâcul XlII-lea. Corporațiunea era formată 
din marii comercianțl ai orașelor : Liibeck, 
Hamburg, Brema etc.

*
Lui „Pol. Corr? i-se telegrafiază din 

Paris, că în cercurile bine informate se 
vorbesce, că raporturile dintre Francia 
și Rusia, cari au eșit și mai mult la ivâlă 
acum după decorarea președintelui Republioei 
din partea Țarului, nu peste mult vor primi o 
espresiune și mai vădită de apropiere între 
cele două mari puteri.—„Gezatta del Popollo*  
din Turin primesce din isvor autentic 
soirea, că alianța franco-rusă s’a încheiat 
îndată după pășirea pe tron a Țarului Ni- 
colae. Alianța are caracter de defensivă și 
stipulâză amănunțit cooperarea celor două 
armate, în cas. când unul din oele două 
state ar fi atacat. Afară de acesta Francia 
se obligă a sprijini politica orientala a Ru
siei. In schimb Rusia promite, că va spri
jini din tote puterile politica colonială a 
Franci ei.

Pentru-ce treime 20,000,000.
„Magyar Hirlap" primesce din- cercurile de- 

legaț.iunilor din Viena următorea deslușire asupra 
imprejurărei, că de ce ministrul comun cere încă 
20,000,000 fi. pentru scopuri militare. Comunicăm 
aici informaț-iunile foiei ungurescl:

Puterea armată a Austro-Ungariei este 
atât de bagatelă față cu aceea a marilor 
puteri, încât a trebuit să se porte grija 
unei sporiri.

Budgetul armatei însă este atât de 
îngreunat prin cheltuell cu ridicarea bara- 
celor și magaziilor din Galiția, cu fortărâța 
Przmisl, ou procurarea de nouă pusei și 
proieotilej încât nu s’a putut reflecta nici 
măcar la înființarea de corpuri nouă în 
cadre. Din oausa aoâsta deja în 1887 s’a 
dispus sporirea trupelor în ast-fel de formă, 
că la cas de mobilisare, să se alăture flă
cărui regiment câte două companii uouă 
numite „Abnormele KompagnieL

Puțin timp înainte de acâsta ministe- 

este identică cu cea a podului din Gruthal, 
și peste care este condus atât drumul țării, 
cât și linia ferată Kiel-Eckernford. La finea 
canalului, lângă Holtenau, se află în veoi- 
nătate cu golful Kiel un zăgaz duplu și 
un anteport, tocmai așa ca la obârșia lui 
din Brunsbiittel.

Prin deschiderea acestui canal Ger
mania pășesoe într’o moștenire, ce mult 
timp i-a fșiit denegată, și se pote simți, ca 
și când și-ar fi reaflat o comoră ascunsă 
vâcurl de-arândul. Moștenirea și comora este 
aurul baltic, ce pe timpul „Hanzeiu*)  
curgea din abundanță, când marea ostică 
era marea lumei, în care se scurgeau marile 
oăi comerciale de ost și vest. Aurul aoesta 
a dispărut, când Mongolii au tăiat oalea 
oomercială asiatică, ce duoea peste Rusia 
spre marea ostică, când Anglia a răpit dela 
Hanza năile și drepturile comerciale, și când 
Dania a ridicat vămile golfului. „Marea 
ostică11 de odinioră a devenit ârăși o apă 
de rend. împrejurările estra-ordinare, cari 
au făcut’o să înflorâscă, nu s’au mai repe
tat, nu s’au mai putut repeta în altă formă, 

riul de răsboiu a luat disposițiunl în pri
vința mobilisării trupelor pedestre, și încă 
în măsură, că deoă disposițiunea acâsta s’ar 
fi întâmplat în forma unei ordinațiunl pu
blice, cu drept cuvânt ar fi produs sensațiă în 
strâinătate.

Disposițiunea a apărut în forma lui 
„Armee Verordnungsblatt* , și a fost trimisă 
numai oficerilor din statul major. Esența 
ei este următorea:

Efectivul companiilor de răsboiu (Feld- 
kompagnie) ale celor 102 regimente de li
niă și a celor 4 regimente de vânători din 
Tirol, se sporesce dela 220 la 270] aseme
nea și efeotivul companiilor batalionelor de 
reservă. Afară de acesta la stațiunile co- 
mandelor de întregire, un batalion va 
consta din 4 companii; oficerii acestui 
batalion se numesc acum; oficerii din ac
tivitate se încunosoiințâză despre transfe
rarea lor la cas de mobilisare.

Pentru sporirea efectivului batalione- 
lor de răsboiu, este normativă tot acâstă 
disposiț’une.

In urma acâsta numărul efectivului 
dela cele 424 batalione de liniă și vână
tori se sporesce cu 84,000 omeni provecțuți 
cu pușci; efectivul celor 106 batalione de 
întregire, se sporesce cu 21,200 omeni.

Efectivul „Marsch-Bataillonelor*  face 
dâră 114,480 omeni, er sporul dela batalio- 
nele de vânători e de 13,520.

La olaltă dâr efectivul armatei nostre 
în cas de răsboiu se sporesce cu 234,000 
omeni înarmați.

Materialul de individ! necesar pentru 
acâstă sporire se ia din prisosul atât al re- 
servelor, cât și al reservei de întregire, er 
materialul de omeni pentru nouăle „Marsch- 
Bataillone“ să ia din clasa primă a glota- 
șilor (Aufgebot). Aceștia vor fi instruațl în 
răstimp de 8 săptămâni, adecă 6 săptămâni 
după mobilisare vor fi trimiși în urma armatei 
regulate. Acâsta e oausa sporirei mari a 
efectivului oficerilor de stat major întâm
plată în anii din urmă.

Cu mult mai mare grijă i-a causat 
ministeriului de răsboiu armarea și echipa
rea cadrelor nouâ. Pănă acum s’a reservat 
spre acest scop pușca Werndl, dâr se pote 
prevedâ, că în cas de răsboiu pușca acesta 
ar fi spre mare defavor pedestrimei. Nici 
că se pote închipui, ca la o companie 
să se afle 50 de omeni, cari să jpusce cu 
altă armă și ou alte cartușe. Din pricina 
acesta dâr, au trebuit să se comande pusei 
nouă cu repetiție. Puscile acestea îndată-ce 
vor fl gata, se vor așeeja în „Augmentazions- 
Magasineu, unde actualmente se află nu
mai atâtea pusei, câte sunt de lipsă com
paniilor bataliânelor de întregire.

Cu pusoile comaudate de nou se vor, 
arma la tot cașul, mai întâiu companiile 
de răsboiu (Feldkompagnien) — și pentru 
acesta e necesară prima rată din cele 
20,000,000, ce-o cere ministrul de răsboiu.

pănă când nu s’a putut ajunge la mare. 
In prâjma ei peninsula Jut păzia, ca un 
bălaur, și unde curentul îșl rupe drum săl
batec înainte multe vifore se nasc în de
cursul anului, îmbogățind mormântul mării 
cu nenumărate victime. Marea însa-șl a înce
put să devină tot mai părăsită, chiar și he
ringii pribegiau în apele nordioe, și ast-fel 
acum canalul, ce se deschide este chiămat 
a câștiga lumei un mare drum maritim 
pentru comerciu.

Liberată de cătușile apăsătore ale 
vechiului drum lung și periculos, popora- 
țiunea Balticei pote să se întindă liber și 
productele sale să și-le schimbe cu marfă 
brută străină. înaintea ei stau deschise 
porturile mărei-nordice, oonstituind o piață 
escelentă pentru esportul de cereale.

Dâr niol însămnătatea strategică a ca
nalului nu pâte fi ignorată, ba dâră din 
punct de vedere curat politic, în acâsta 
zace cea mai mare valâre a canalului. Pănă 
acum puterea maritimă germană era îm
părțită în două. Ceea ce avea Germania 
în marea nordioă, era mai mult sâu mai puțin 
isolat, închis. Dâcă Dania se alia cu con
trarul Germaniei, Copenhaga devenia cel 
mai puternic racjim al flotei, și imperiul ar 
fi pierdut nespus de mult. Prin deschiderea

Pălmuire în parlamentul italian.
In ședința dela 19 Iunie a parlamen

tului italian s’a întâmplat un scandal rar în 
feliul său.

Se discuta asupra răspunsului la me
sagiu. Mai mulțl deputațl din stânga es- 
tremă au cerut să se facă o modificare în 
partea textului referitor la amnestiarea per
sonale osândite prin tribunalele militare, 
și declarară, că parlamentul este chiămat 
a restabili funcțiunile parlamentare în țâră. 
După o scurtă discuțiune însă ei și-au re
tras propunerea.

Ministrul-președinte Crispi declară, că 
dâcă nu s’ar fi retras amandamentul, gu
vernul ar fi fost silit a înainta camerei ru- 
garea, să nu 1 aprobe. Dreptul de amnestie 
este o prerogativă a regelui, pe care el îl 
eseroită pe lângă resposabilitatea guvernu
lui. Dâcă va veni timpul, ca să se facă 
regelui un raport cu privire la amnestie...

Costa, deputat socialist, întrerupe pe 
ministru-președinte și dice: Cu privire la 
dreptate! (Mare neliniște).

socialist, strigă: Acesta 
este apărarea crimelor vostre.

Președintele cere liniște.
Crispi: (continuând):... atunci guver

nul nu se va gândi numai la acei condu
cători, față de cari vă interesați d-vostră, 
ci și la aceia, cari sufer într’adevăr. Guvernul 
va face obiect de discuție tote acele regu
lamente în favorul părăsiților și sărmanilor, 
cari vor fi aflațl de omeni corespunzători 
și vrednici.

Intr’acestea se nasce un schimb de 
cuvinte forte viu între BUH de Andreis și 
alțl deputațl. Lucrul ajunge la fapte și se 
produce un sgomot grozav. Președintele 
suspendă ședința.

După o pausă de doce minute preșe
dintele redeschide ședința și-și esprimă re
gretele asupra celor petrecute. „Se va faoe 
anchetă pentru a-se constata, cine portă 
răspunderea pentru cele întâmplate și se vor 
aplica pedepse corăspundătdre“.

Camera apoi primi, prin ridicare, 
proiectul de “ăspuns.

*
Despre incidentul de mai sus o tele

gramă dm Roma spune următorele:
Crispi vorbind de amnestie i-se fă

cură imputări pentru victimele din Sicilia, 
la ceea ce el observa, că se va îngriji de 
săraci.

— Da, a-le ușura sortea prin lanțuri, 
câtuși și eseouțiunl, dise De Andreis.

Casale îi striga: taci, porc sălbatec!
— Tu ești! dise o voce.
— De mine vorbescl? întreba de 

Andreis.
— Așa e! răspunse Casale.
— Vmo numai încâce, decă vrei câ

teva pălmi.

acestui canal însă, Germania devine cu to
tul neatârnătore de caprițiile Daniei și îi 
este posibil, ca să pășâsoă pe amândouă 
mările în timpul oel mai scurt cu puteri 
armate îndoite.

Afară de acesta prin noul canal, lito
ralul Germaniei a devenit tocmai așa de 
unitar, ca cel al Angliei, cu deosebirea, că 
Germania, ca putere maritimă tînără, nu 
dispune de forțele Angliei pe acest teren.

Din tote punctele de vedere deci, 
Germanii lui Bismarck au motive temeinice 
de a se bucura de acâstă nouă operă a ge
niului lor național. Intre salvele de tunuri 
ei văd un viitor strălucit, și îșl închipueso 
multe bune și frumâse, aducându-șl aminte 
de cuvintele, ce le-a esprimat împeratul 
Wilhelm I în Iunie 1887, când cu ocasia 
așezării pietri fundamentale a uriașei con- 
strucțiunl, dând cu ciocanul în piatră, 
a Zis: '

Spre onorea Germaniei unite,
Spre binele progresului ei
Spre semn de putere și forță a ei!

T. H. P.

Casale iritat la oulme trece la stânga 
și într’un moment îl impresură o grupă de 
âmenl înfuriațl.

Laurenzana (guvernamental) se urcă 
de-asupra băncilor cătră De Andreis și e’un 
pumn îl culcă ta pământ. Dâr și pe el îl 
apucă Mussi de spate și-1 isbesoe de ușe.

Radicalul Engel trage marchisului 
Lenli două palme sdravene. apoi s’a închis 
ședința.

SCIfflLE OSLO.5
— 9 (21) Iunie.

0 aparițiune durerosă. Din Clușiu 
ni-se scrie : Onorată Redacțiune! Pe 19 1. 
c. a fost convocată la Clușiu adunarea des
părțământului Asociațiunei transilvane, însă 
neinfățișându-se nici presidentul, nici cassarul, 
afară de acea fiind numai câți-va membrii 
de față și și aceia numai din loc, adunarea 
s’a amânat pe timp mai potrivit, încă nede
terminat. — Coresp.

—o —
„Oficeri români din armata comună 

transferațiw. Sub acest titlu „Hazânk“ re
produce o scire a „Gazetei41 în următorul 
mod semnificativ: „După oum se raportâză 
din Clușiu, ministru comun de răsboiîi Krieg- 
hammer se silesce cu un zel lăudabil se 
năbușescă liniștea Ligei române, care a în
ceput să aibă aderenți chiar și în sînul ofi
cerilor militari. După cum ou durere se 
plânge „Gazeta14 din Brașov, chiar și pe 
puținii oficerl români, cari se mai află în 
garnisâna dela Clușiu, ministrul de răsboiQ 
pe încetul îi transferâză pe toți. Chiar și 
în dilele acestea pe locotenentul Cuparenou, 
care se afla în divisia 12-a de artileriă din 
Ciușiu, l’a transferat la Graz, ceea ce forte 
corect s’a făcut14. — După interpretările 
foiei ungurescl, aici am avâ de-a face așa- 
deră cu pornirea unei sistematice prigoniri 
în contra tinerimei nostre din armata comună.

—o—
Unde-i patria lor. Cetim în foile de 

acjl, că contele Z.ohy, care în societatea mai ' 
multor sătoșl după locul de unde s’au urnit 
Ungurii, a întreprins cunoscuta expeditiă 
după căutarea „patriei străbune11, a adresat 
următârea telegramă lui Banfîy: „Din capi
tala patriei străvechi a Maghiarilor, din ora
șul și aZl numit „Maghiar11 de lângă ma
rea Caspică, rogă expediția maghiară se 
interpreteze regelui nostru apostolic oma
giile ei. Guvernului nostru îi trimite o salu
tare. — Eugen Zichy14.

—o—
Luptă crâncenă între Români și Turci. 

In teritoriul Maoedoniei, după cum i-se te- 
legrafiază din Sofia foiei „Budapesti Hir
lap11, s’a întâmplat o luptă crâncenă ;între 
oâți-va Români și Turci din causa unei fete 
de român. Turcii au omorît atât pe fată 
oât și pe doi frați ai ei. In lupta aoesta 
Turcii au mai omorît și 4 gendarml.

-o—
Aniversarea morței lui Carnot. Pro

gramul oficial al ceremoniei comemorative 
a primei aniversări o morței fostului pre
ședinte al Republicei francese, Carnot, 
s’a stabilit definitiv. Acâstă ceremoniă va 
ave loc Luni, 12 (24) Iunie. Ea va con
sista în o visită, pe care o vor face, la 
mormântul fostului președinte al Republi
cei, d. Felix Faure, birourile Camerelor și. 
miniștri. Ministrul de esterne a făcut cu
noscut membrilor corpului diplomatic ora 
acestei ceremonii, care va fi între 9 și 10 
de diminâță. După acâstă âră, pănă sera, 
populația parisiană va fi admisă să visiteze 
mormântul lui Carnot. Ceremonia reli- 
giosă, organisată prin îngrijirea d-nei Car
not, va avâ loc în aceeași Z', la 11 bre, 
la biserica Madeleine. Membrii cabinetului 
vor asista. In tot timpul Zilei de 24 Iunie, 
oficerii trupelor de mare și de uscat vor 
purta doliu la sabiă. Drapelele monumen
telor publice și ale vaselor flotei vor fi de 
asemenea cernite.

—o—
Guvernul român a acordat estra- 

darea individului Nikita Todorik, condam
nat în Budapesta pentru falsifioațiă de acte 
publice.

— o—
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Atentat anarchist. Din Amsterdam se 
serie, că alaltăieri s’a făcut în apropierea 
garei de acolo un atentat. Un anarchist a 
junghiat pe-un domn elegant, care venia 
dela gară. Ucigașul a mărturisit înaintea po
liției, că e anarchist și a vrut să ucidă pe 
-cel dintâiu cetățen, care ’i va eși în cale.

— o —
Faptele „onorifice14 ale lui Szelles. 

Alaltăerl s’a publicat la tribunalul din Bu
dapesta hotărîre tablei reg. prin care se 
întăresoe sentința instanței prime, în urma 
căreia atentatorul Szelles e pedepsit la .5 
luni închisore ordinară pentru delapidarea unei 
cauțiuni in sumă de 150 fl.

—o— *
Case de vendare în Orăștiă. „Kultu- 

regyletu-ul ardelenesc face cunoscut prin 
foile din Glușiu, că casele sale din Orăștiă, 
aflătore în pieță și lângă drumul de țâră, 
le vinde fiă separat, fiă tote împreună, ce
lui ce va oferi mai mult. Ofertele sunt a 
se trimite secretarului „Kulturegylet“-ului 
pănă la 30 August n. c.

—o —
Rectificare. In numărul de ie*rl  

al foiei nostre s’a străcurat la tele
grame următorele greșeli: In telegrama a 
treia din Viena cuvântul „Majestatea Sa“ 
este a-se înlocui cu „Cabinetul*,  âr în loc 
de „s’a presentat camerei14, este a-se înțe
lege „s’a presentat Majestății Sale*.

„Casina română" din Clușiu.
Clușiu, 20 Iunie 1895.

Mult Știm. D-le Redactor! In 19 a 
lunei c. s’a ținut adunarea generală a Ca
ninei române din loc, cu care ocasiune am 
avut adânca durere de-a constata, oă în 
privința socială publicul nostru din Clușiu 
•numai progrese nu face.

Unica institutiune frumosă românâsoă, 
ce mai esistă în acest cuib, e în agoniă. 
Separatismul, neînțelegerea, indiferentismul 
.și apatia, ce s’a încuibat între Românii din 
Clușiu, întru adevăr trebue să ne împle su
fletul de cea mai amară durere.

Astăcll nu mai esistă viâța cea bună 
;și sinceră între inteligenții noștri din Clușiu; 
astăjl nu se mai pot înțelege la olaltă în 
mod cinstit doi, nici trei inși despre lucru
rile și agendele, ce îndeobște ne intereseză; 
astădl indiferentismul față de tot ce e bun 
și folositor atât e de cras, încât dâcă vor 
merge lucrurile tot așa, va trebui să se des
ființeze singurul nostru adăpost, ce mai esistă 
aici, „Casina română11.

A fost „adunare generală14 de un-spre- 
deoe inși! — Lucru caracteristic la noi!

Ne plac frasele tunătore, bombastice; 
suntem abundanțl în inventarea și desco
perirea planurilor mărețe.; ne măgulim lău- 
dându-ne reoiproc, și ne încuragiăm — la 
nimicuri, âr’ când ar fi mai de lipsă decât 
ori și când, să ne unim, să ostenim și să lu
crăm din tote puterile pentru scopuri 
umane, oulturale și naționale, atunci....
dâr’ îmi vor întregi cele spuse „cei in
teresați1'.

Adunarea o deschide presidentul Dr. 
A. Isac la 7, 4 ore p. m. In vorbirea sa 
de deschidere, îșl esprimă regretul, oă așa 

• de rău a decăjut vieța socială românesoă 
din Clușiu; pe lângă atâta lipsă de interes, 
nu scie, cum va progresa acestă institutiune 
frumâsă românâscă, despre care, pe lângă 
tote sbuciumările comitetului, cu durere tre
bue să mărturisâscă, că intre așa împrejurări 
mu se vor mai pută susținea, dâcă nu ne 
vom croi altfel sortea pe viitor și nu vom 
.conlucra din răsputeri cu toții întru ajun
gerea scopului. In speranța unui mai îm
bucurător progres, deschide adunarea.

Raportul secretarului Dr. G. llea ne 
presintă tristul tablou al stării de astădl a 
lucrurilor în tâtă întregimea sa. De 34 de 
ani, de când esistă societatea acesta, un ra
port mai întristător nu s’a mai audit în 
vre-o adunare generală.

Din raportul cassarului A. Truța se 
vede oum stă de rău sooietatea în cele fi
nanciare. Nu voi nota, decât un punct din 
raport: taxe restante din ultimii doi ani 
.530 fl! Etă și numai din acest punct, cum 
le zace la inimă oausa, înaintarea și pro
gresul cultural înfocaților noștri Români. 

Nu văd ei ore, oum contrarii noștri clilnic 
se întăresc și se manifestâză pe tote tere- 
nele sociale și oulturale ?

Câteva ajutâre, oa în toți anii, așa și 
aouma a primit Casina, anume dela „Eco
nomul14 50 fl., venitul unei serate literare 
31 fl. 20 cr.; D-nii Chețan și Vrăbianu, ad- 
vocațl în Craiova, au trimis 22 fl., — li-se 
votâză mulțumită, preoum și d-lui cassar 
pentru meritele sale și consciențiositatea, 
cu care a condus agendele Casinei.

Din Octombre localul casinei se va 
muta în alt loc, amăsurat puterilor finan
ciare, de ore-ce chiria localului de acuma 
e 450 fl., er din Ootomvre 500 fl., ceea ce 
Casina între ast-fel de împrejurări nu va 
pută suporta.

Bibliotecarul N. Bațiu cetesce rapor
tul despre starea bibliotecei. Redacțiunei 
„Unirei14, oe i-se trimite Casinei în toți anii 
gratis, i-se votăză mulțămită generală.

La finea adunării se purcede la ale
gerea Comitetului casinei, care întreg se 
realege unanim. Adunarea se fini la 
5 ore.

Aleco.

0 poesiă inedită a lui
M. Emiuescu.

In nr. 6 din Iunie 1895 revista „ Convorbiri 
Literare'1 publică următorea poesiă inediată a lui 

M. Eminescu.

Apari se dai lumină...

Apari să dai lumină arcatelor ferești, 
Să văd în templu-i jîna cu farme ceceresol; 
Prin vremea trecătore lucesce prea ourat 
Un chip tăiat de daltă, de-apururl adorat. 
Privi-te-voiu ou ochii în lacrime fierbinți... 
O, marmură, aibi milă de-a mele rugăminți!

Indură-te și lasă privirea-mi s’o oonsol 
La alba strălucire a gâtului tău gol, 
La dulcea rătuncjire a sinilor ce cresc, 
La năptea cea adâncă din ochiul tău ceresc; 
Să văd, oă de privire-mi tăoând te înflori... 
O, marmură, aibi milă de ochi-mi rugători!

Aș vrea ou-a mele laoriml pioiărele să-ți 
[scald,

In dulcea ’nfiorare a sufletului cald, 
Să mor pătruns de jalea amorului meu sfânt, 
Ca lebăda, oe măre de propriul ei cânt, 
Să mor de ’ntâia rajă din ochii tăi cei 

[reci...
O, marmură, aibi milă de stingerea-mi pe 

[veci!

Cu iarna .oea eternă a nordului polar 
Se ’ntinde amorțirea în sufletu-ml amar, 
Nimio nu luminâză astei pustietăți, 
Dor sloiurile par, ca ruine de cetăți, 
Plutind de asprul vicol al morții cei de 

[veci...
Tu ramură ’nflorită... pe visul meu te pleci!

Din lumea de miserii și fără de ’nțeles 
Cu ochii cei de ghiață ai morții m’am ales, 
Și totu-ml pare veșted, căjut și uniform, 
Sunt însetat de somnul pământului s’adorm, 
încât numai de nume îmi pare că esist... 
Tu dor răsai o’un zimbet în visul meu cel

[trist!

Cu ochii tăi de înger mă mângâi și mă 
[minți,

Căci ei cuprind o lume de dulci făgăduințl, 
De-amor fără de margini, de scumpe fericiri, 
Cum nu se află ’n lumea acesta nicăirl;
Căci este umbra blâud’a iubirii cei de veci 
Ce trece ou întrega-i putere, pe când treci!

Nici luna plutitore, nici stelele din oeriă 
N’or să pătrundă ’n umbra trecutelor du-

[rerl, 
N’or să pătrunj’ amarul pierdutei tinereți, 
Măcar să am de-acuma o sută de vieți; 
Căol sufletu-ml de-atuncea e atât de ’ntu-

[necat...
Dor ochii tăi de înger în visul meu stră- 

[bat!

Ca tomna cea târjie e viâța mea, și oad 
Iluzii oa și frunja pe undele de vad, 
Și niol o bucuriă în oale-mi nu culeg, 
Nimic de care ’n lume iubirea să mi-o leg; 
Pustiul și urîtul de-apururl mă cuprind.... 
Dâr brațele-țl de marmur în visul meu se 

[’ntind! 

Preoum corăbii negre se lâgănă de vânt 
Cu pânzele-atârnate departe de pământ;
Cum între ceriti și mare trec pasările stol, 
Trec gândurile mele a sufletului gol, 
întind ale lor aripi spre negre depărtări... 
Tu nu mai ești în visu-ml iucâfărul pe mări!

Cu aspra nepăsare tu sufletu-ml aduci 
Pe oele două brațe întinse-a sfintei cruci, 
Și buzele ’nsetate cu fiere mi-le ucll 
Când ruga mea fierbinte nu vrâi să o aujl, 
Mă faci părtaș în lume durerilor lui

[Crist.....
O, marmură, aibi milă de sufletul meu trist!

Dâr te cobori, divino, pătrunsă de-al meu
[glas 

Mai mândră, tot mai mândră la fiă-oare
[pas....

Visez, ori e aievea? Tu ești în adevăr? 
Tu treci cu mâna albă prin vițele de păr ? 
Dâoă visez, mă ține în vis, privindu-ml

[drept....
O, marmură, aibi milă să nu mă mai deș

tept !
Mihail Eininescu.

NECROLOG. Subscrișii, cu inima 
frântă de durere, anunță tuturor oonsâgeni- 
lor, amicilor și cunoscuților, oă mult 
iubita lor soțiă, respective mama, soră, 
nepotă, noră, vară și cumnată Domnița 
Tătar nasc. Graur, după un morb greu și 
îndelungat, în 18 1. o. în al 22-lea an al 
etăției și 2-lea a fericitei sale căsătorii, 
împărtășită ou s. sacramente, și-a dat sufle
tul în mânile Creatorului. Fiă-i țărâna ușoră 
și memoria binecuvântată! Kebele-Szt.- 
Ivâny, în 18 Iunie 1895. Vasilie Tătar preot 
gr. cat. ca soț; Vasiliu ca fiu, Michail Tă
tar preot gr. cat. emerit și soția Maria 
Muraru, ca cumnat și mătușe; Iuliu, preot 
gr. cat., Zechoiu cu soția Carolina Chețianu 
preot gr. cat., Petru cu soția, Florea Lupu 
dooente, Maria mar. Elia Lupu preot gr. 
cat., Aurelia mar. George Duma proprietar 
ca frați, sore și cumnate.

DIVERSE.
Bisericile din Statele-Unite sunt în 

cea mai mare parte cluburi, în cari, după 
ce preotul rostesce o scurtă rugăciune, se 
cântă câte-va melodii biserioesol și apoi 
publieul oonsacră câte-va ore petrecerei și 
distracției prin odăile laterale, împodobite 
ou tapete grele candelabre scumpe, jilțuri 
moi de catifea și alte obiecte de lux. Se 
îmbiu delicatese, precum caviar, șuncă etc.; 
poporul bea limonadă, pănă ce bătrânii se 
adună într’un unghiu mai retras și aci în 
onorea lui Dumne4eu golesc păhare cu 
băuturi mai tari. In unele biserici din An
glia nouă sunt ohiar și odăi de joc. Pănă 
când tata studiâză „cartea celor patru crai14, 
er mama într’altă odaiă vorbesce cu prie- 
tinile ei, pe atunal poporul tinăr se 
amuseză în sala principală cu diferite jo
curi sociale. Membrii tineri privesc aceste 
cluburi sfinte, ca pe cele mai acomodate 
locuri pentru de-a lega relațiunl de dra
goste : in unele cașuri urmeză cununiă, în 
multe cașuri însă tinerii rămân numai pe 
lângă un joc de dragoste, ceea ce la ei 
se cjioe „Flirtation11.

Smeul. Esistența smeului pare a fi 
fârte vechiă și a-șl avea originea în China, 
sorie „La Nature14. Generalul Heou-King îm
presura, pe la anul 549 după I.-Ch., ce
tatea King-Thai. Cum locuitorii cetăței nu 
puteau arăta în depărtare posițiunea lor 
critică, ei construiră din hârtiă un mare 
număr de smei și-I înălțară pentru a 
cere ajutor de afară. Heou-King, vă(jendu-i 
ridicându-se în aer, consultă pe oficerii 
săi. „Peste tot unde vor ajunge acești 
smei, 4ise unul din ei, numit Wang-Wei, 
ei vor da noutăți despre asediațl și vor 
învedera nevoile lor14. In asediul Parisului 
la 1870 smeii au adus servicii neuitate. 
ProclamațiunI și alte însciințărl au fost 
adesea la câda smeilor, cari erau înăl
țate când bătea vântul favorabil, pentru a 
li-se da drumul în direcțiunea voită, fiă din 
o cetate în afară, fiă invers. In 1888 un 
învățat engles a asociat un smeu fârte 

mare cu un balon captiv, obținând ast-fel 
resultate interesante. Un balon captiv este 
forte simțitor la vânt; dâcă iuțâla acestuia 
trece la 30 kil. pe oră, este greu de a mai 
înălța balonul fără pericol. Un smeu, din 
contră, să împacă forte bine ou un vânt 
tare; el dă balonului o parte din forța sa 
urcătore și măresce stabilitatea lui. In es- 
periențele făcute de Douglas Archibald la 
arsenalul militar de la Chatham, el între
buința un smeu de mătase, întins pe două 
speteze dreptunghiulare de bambu, de di
mensiuni potrivite celor ale balonului; el 
era legat de flancul balonului ast-fel încât 
să serve de paravânt și de adăpost în con
tra vântului prea tare. DisposițiunI parti
culare fuseseră luate pentru a permite mo
dificarea înolinării smeului după împreju
rări, și pentru a se evita, ca vântul înfun- 
dându-se între balon și vela lui, să nu dea 
loc la vârtejuri, cari ar fi compromis sta
bilitatea sistemului. In aceste condițiunl, 
un balon de 30 metri cub., care ridică fără 
smeu o greutate de 4 livre, pâte ridioa, cu 
un vânt slab, 330 metri de fir de oțel șj 
o oapotă de soldat, trăgând 10 livre. Un 
balon de 700 metri cubl, asociat unui smeu 
de dimensiuni apropiate, ar ridioa, ou un 
vânt de 75 kil. pe oră, aoeeașl greutate ca 
un balon captiv de 1500 metri cubl. In 
1875 se propusese a-se servi de un smeu pen
tru a ridica pe un observator în aer, în 
lipsă de un balon. Aoestă părere nu are 
nimio nerealisabil. Smeul dâr nu ser- 
vesce numai de jucăriă copiilor, dâr și la 
esperiențe forte interesante și la resultate 
importante.

Căsătoria lui Luther. Marele refor
mator Luther avuse de mai multe ori oca- 
siunea de a aduna în casa sa călugărițe, 
fugite din mănăstire. Reputațiunea lui însă 
nu era atinsă prin acesta; el le protegea, 
le mărita, deși a fost înșelat de câte-va 
din ele. Intr’o 4’ fugiră nouă călugărițe 
din mănăstirea din Nimpschen peste zid, 
ajutate de msce studențl în drept din 
oraș. Inspirate de cetirea bibliei și de ae
rul libertății, ce respirau acum, ele ajunseră 
sănătose la Wittenberg, la doctorul. Intre 
dânsele se afla una Caterina Bora, cu față 
atrăgătore și de nascere nobilă, fragedă, 
roșie, cu ochi rotun4l fără multă vioiciune, 
umerii obrazului cam pronunțați, nările 
deschise, părul adunat dindărătul capului 
și învălit într’o rețea de fir, voinică și des- 
voltată în umeri. Luther era de 43 de ani. 
Inimă sa se înouroâ de sigur în părul că
lugăriței, pe care mai târ4iu îi plăcea să-l 
vadă căjând liber în valuri abundente peste 
umerii Gaterinei sale. El voi s’o mărite; 
ea refusâ pe doi dintre amicii lui. Ea nu 
vrea să fiă a altuia, deoât a reformatorului. 
In urmă Luther se hotărî. El, care se îm
potrivise tatălui său cu douăzeci de ani 
în urmă, înainte de-a intra în mănăstire, 
4iee acum: „Să-i fao acestă buourie tatălui 
meu, de a-1 dărui cu urmași14, și dușmanul 
operilor adăuga: „Eu voiu să dau mărturie 
evangeliei nu numai prin cuvânt, oi și prin 
operile mele14. Nimeni nu se aștepta la 
una ca acâsta. La 25 Iunie, Luther, însoțit 
de pictorul Lucas Cranach și de doctorul 
Apelles, se duse cu Caterina la părintele 
Pomeranus, care îi bine-ouvântâ. La ce
remonie nu era de față niol un elev. Duș
mani și prietini fură surprinși de-o potrivă. 
Luther anunța apoi faptul cu o îndrăsnelă 
ironică: „S’a 4is> că lumea și Satana ar 
rîde mult, dâoă m’așl însura; ei bine, eu 
vrâu să-i fac să rîdă“.

Cursul pieței Brașov.
Din 21 Iunie 1895.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cnmp.
Mărci germane Cump.

9.57 Vând.
9.52 Vând.
9.60 Vând.
5.63 Vând.

59.- Vând.

9.60
9.56
9.63
5.66

Ruble rusescl Cump. 129.y2 Vând.
Lire turoesoi Cump. 10.80 Vând.
Soris. fono. Albina5°/0 100.25 Vând. 101.25

Proprietar: Or, Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Gregorîu Hfflaior,,
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Cursul fa bursa din Vierea.
Din 20 Iunie 1895.

Renta ung. de aur 4% • . .
Renta de oordne ung. 4°/0 . .
Irapr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2,l/0
Oblig, câil. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • •
Bonuri rurale croate-slavoue. . 
imprum. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr...................

123.50
99.50

125.85
103.15
123.15
98.15
98.75

158.25
147.50
101.35

Renta de argint austr....................
Renta de aur austr.........................
LosurI din 1860 .........................
Acții de ale Băncei austru ungară. 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 
NapoleondorI..................................
Mărci imperiale germane . . .
London vista..............................
Paris vista..................................
Rente de corone austr. 4%. . .
Note italiene..................................

101.35
123.20
157.— 

1077.—
493.—
407.50
9.62l/2
59.40

121.25
48.12 [/2

101.50
46.021/2

G i ro-C onto 
la banca 

Austro-Ungară.

Telefon 
Mr. 18.

Cec-Conto lae 
postă nr. 969.Ei G iro-Conto 

la banca 

imp. germană.

'7®

SodttpcBta — S* r e «1 e a 1

Tren
“ (person. aocel- I

[person.

Tren
accel.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persdn.

trenu 
de 

person.

Tron 
român 
expr.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu j Tren 
român
expr. , -

’’ Tren
I de
(person.

Anunciu de deschidere.
Duminecă in ^3 Bunei curente st. n. la 5 ore 

m. va fi deschidereaP-

Halei de Beîe CjuțH !a leu 
(Hală de bere la livadia în bradî), 

unde va concerta musica militară a Rgmt. de in- 
fantarie c. și r. Friedrich Wilhelm Ludwig Grossherzog von 
Baden Nr. 50.

Pentru mâncări și beuturi bune cum și serviciu 
cel mai solid este bine îngrijit.

Serviciu a la Prater din Viena. “W
Cașcaval orî Salam IO kr. porția. — Intrarea de personă IO kr.

Pentru cercetare cât mai numerOsă se r6gă cu tbtă stima:

Georg Miîhlbăcher,
birtas.

Casa de bancă 
JACOB L. ABLER, 

Brașov. Piața oare Si. 1. Si t îîu. 
cumperă și vinde monede, hârtii de valore, devise după 

cursul cțilei cel mai mare — respective cel mai mic;
rtfscuiugieră fără nici o detragere tot felini de 

cupone:
sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și.cu 

o dobândă culantă;
efectueză încassări de polițe, asignațiT, recipise, pe fote 

piețele Europei, cum și transoceane;
acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede pănă 

la 90%;
predă asignații pentru orî și care piață comercială internă 

și externă fbrte ieftin , asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de bancă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fondare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei“, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcți aduc 5% interese; 

asigură forte ieftin ori și ce losurî la sorțirl cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și Bfaturî consciențidse specialiste prin corespondentă. 
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728.1-9 W Numere singuratice, din „ Gazeta Transilvaniei “ 
â 5 cr. se potâ cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

® r s-cl 1 trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I aii WS

trenă 
mixtu

trenu
mixtu

10-
8.30

11.31
2. —
3.42"
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16

| 8.07
8 34 :

I 8.49" 
| 9.06 
1.10.14 
110 32 
(10.69
II 07
11.31
11.48
12.25 
12.62

1.06
1.37
1.62

' 2.13
2.32
3 04

i 3.47
: 4.09
I 5 34

8.05
2.15
4 23
5.55
L08
7.15
7.43
8.18

8 05
1 55
3.56

9.07
9.37

10 37

11.46
11.55

I
1.-
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

I 6.12
1 6-41l! 7.16
i 8-

4.16

5.07
5.14
5 59

8 05
5 45

“9?Â7 "
11 53
148
2.16
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
8 40"
9.08

10.40
11.25
11 54
12.04
12.34
1.—
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27

; 6 10
7.50
8.30
9.03
9.38

10.25

4 17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

t

pl-

Y
sos. ț 
pl. ■J

Y
80S.
pl.

Y
i sos.
ț

ii
12.26

1 liTiS
8 30 11.25

Viena . .
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratca . .
Ciucia .
B -Huiedin
Ghârb&u . 

ț. Clușitl . .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vintul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micftsasa

808,

{pl.
'-SOS.

A

sus

SOi.
Pl.

Y 
sos. 1 
pl. J

Copșa-mioâ
Mediaș . 
Elisabetopol 
Sighișora 
Hașfaleu 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apa țfi . .
Feld'cra
Brașov . .

Timiș
Predeal 
BucnrescI .

{pl.
'-os.

I
pl.

3.-
5 45 

~2l9 
12.05

1 55
7.25
5.23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

5.40
4.52
2.55
2.-
5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.13
7.45
7.03
6.36
5.58 

\ 5.08
7.01
6 -
5 11

12.47
12.17

11.01
10 45

1.55
7.-
3 50
1.21

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.31
7.53
6.53
6 14

7.08
6.39

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

©uEcerdea — HEșwrSwias — ®S.egBi.-sașesc.

Cucerdea
Ludoșfl.

Trenu
mixtu.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn

pl.2.25 8.10 3.11 «.59
3 14 8.51 3.52 9.40
5.07 10.27 5.26 11.11 SOS.)

5.40 10.42 5.36 pl- J
7.19 12.21 7.19 SOS.

Nota: Orele

Oșorheiu . . jU

Regh.-săs.. . pi.

i. I

60S.

însemnate in stânga stațiunilor 
însemnezi drele d*  nopte.

Trenu 
de 

porsdn.

5.25
4.48
4.23
3.- '
2.00
2.-
1.51
1.23

12.54

Trenu 
de 

persân.

10.19
10.39

trenu 
de 

persdn.

Turda
5.10
4.50

trena 
de 

person.

trenă
mixtu

trenă 
mixtii

trenu 
de 

peradn.

6.25
8.10

“Â43
2.171

11.32
11.17
10.42
10.13
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.4b
6.27

1x21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43

I

10.19
9.39
9.12
5B5

7.01
6.-
5.11

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20

10.30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

©»g»șa-HBiieă. — SIbiiu — Avrigii — IFăgarassi
trenu 

de 
person.

trenu 
de 

person.

trenu
mix tu

trenu 
mixtă

trenu 
de 

persân

trenă 
de 

persdn.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

trenii 
mixtu

11.34
1.03
1.25
1.46
3.31
6.08

8.35
10 28

trenu 
mixtu

11.35
11.54
12 20

trenu 
mixtu

4.55
6.36

7.10
8.59
9.15

1

pl. Copșa mică 
Ocna . .

. 80S.

sos. | 
pl. J Sibiin . .

. f p’-

] 80S.

Avrig . . •

80S. Făgăraș . pl.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

6.20
5.12
4.49

12.35
11.01
10.36
8.33
6.54
4.05

8 i m e r i a (P i s k i) — M « n e d 6 r a

4.—
7 07
9.59

9.10
1.01
4 55

4.20

■6.20
7.08
8.01

2.36
1.58

12.25
9.25
7.49
ceti

Trenu 
mixtu

1.18
12.32
10.35
16 —

8:25

trenu
mixtu

9.15
10.35

trenu
mixtu

4.25
4.48
5.23

10.29
10.46
11.12

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

4.50
4.34
4.10

5.
6.14
7.39

S3 r

6.46

trenu 
mixtu

Brașov 
Zernești

7.36
6.06

trenu 
mixtu

Aradă
Vinga
Timișora

Mureș-Ludoș . .
Țagu-Bndatelică , 
Bistrița . . . .

10.25
10.05
9.38

Siineria 
Cerna. 
Hunedora

farciS-mara — ^cIăîe

trenu tr snă 
mixtu mixtu

5,30
10.17

4.15c
9.18

Careii-iuari . 
Zelău . .

trenu
mixtii

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

tienu 
mixtu

5

9.06
4.20

7.-
3.01

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

I trenu
mixtu

trenu
mixtu

7.21
4.15
1.16

3.44
2.40
1.12

■88g’iu8ș®m—<M<»irheIw-seewesc.

trenu
mixtă

trenu 
mixtu

i trenu
I mixiu

trenu 
mixtu

3.22 
d20

11.08
1.59

Sighișora - . . 9.51
Odorheiu-secuesc. 7.15

5.32
3.-

Trenu
de

persân.

I
8.31
7.43
5.50
5.04
3.25

de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încu&drațî cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


