
Kedacținnea. AflministratîMea, 
ji Tipografia:

Brașov, piața mare Nr. 30.
8 oria ori nefranoate nu ae 

primesc. ~ Manuacripto nu ae 
retrimet.

INSERATE se primesc la Adml- 
nlstrațiune în Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri de anunoluri: 

în Viena: JL Bukos, Heinrich 
Schalek, Rudolf Atossc, A. Oppsliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Banruocr, în Budapesta : A. V. 
Goldbergerg, Eckstein Bemat; în 
Bucurescd: Agencc Havas, 8uc- 
cursale de Boumanie; în Ham
burg: Karolyt & Liebmann.

Prețul Inaerțlunllor: o seria 
g arm o nd pe 0 colonă 6 ar. și 
BOor. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. sdu 30 bani.

„Gazeta" iese in lli-care ți.
Abonamente neutru Austro-Unearia: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

PentTt Somalia si sirăiuălaio:
Pe un an 40 franoî, pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni (0 fr. 
N-rii de Dumineci 8 franoî.

Se prenumără la tdte oficiele 
poștale din întru și din arară 

și la dd. colectori-
Praamanil peatru Brasot 

administratinnna, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 etagiu 
I.e pe un an 10 fl., pe adfle 
luni 5 fl., pe troi luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un eHcmplar 5 cr. v. a. 
sâu 15 bani. Atât abonamen
tele oât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 200. Brașov, Vineri, 8 (20) Septemvre 1895.

Din causa sfintei sărbători de mâne diarul 
nu va apără pănă Sâmbătă săra.

Viena antisemită.
Brașov, 7 Septemvre v. 1895

Victoria desevîrșită a antisemi
telor la alegerea pentru consiliul co
munal în colegiul al treilea al 
Vienei este un eveniment de cea 
mai mare ^însemnătate nu numai 
pentru capitala austriacă, ci chiar 
și pentru mersul afacerilor interiore 
ale Austriei.

Intr’o convorbire, ce a avut’o 
înainte de alegere un diarist cu unul 
din conducătorii partidei liberale 
vienese, acesta a fiis între altele: 
In cas, că colegiul al treilea, din 
cetate (centrul orașului) ar alege în 
favbrea antisemiților, acesta ar ave 
efectul unei bombe. Resultatul ar fi, 
că partida liberală ar fi pote cu 
totul bătută și împrăștiată. Atunci 
am rămâne pote numai un mic grup 
de 5—6 6meni, _d6r totuși vom con
tinua lupta....

Temdrile acestea s’au împlinit 
în modul cel mai nefavorabil pen
tru liberali. Antisemiții au cucerit 
tote cele 46 mandate din colegiul 
al treilea. Nici unul dintre candi- 
dații liberalilor n’a putut s6 reu- 
șescă.

Lupta a fost înverșiunată, căci 
liberalii au pus de astă-dată tdte în 
mișcare pentru a-se apera, der n’au 
reușit. Liberalii pierdură 12 mandate, 
dintre cari 7 în cetate și 3 în su- 
burbiul Leopoldstadt. Ceea ce este 
mai caracteristic, au votat de astă- 
dată aprope 90 la sută dintre to fi 
alegătorii, ceva ce nu s’a mai po- 
mei.it. Firesce, că în asemeni îm
prejurări nici n’a putut fi vorbă, ca 
se reușdscă vre-un candidat evreu.

In suburbiul amintit au fost 
candidați șese Evrei, der toți au 
cacțut.

Anti-semiții, seu anti-liberalii, 

cum se mai numesc, purtau ca în
semne garofe albe, 6r liberalii ga- 
rofe roșii. Albii au triumfat pe tdtă 
linia și foile liberale se plâng, că 
la aedstă victoriă li-au ajutat fdrte 
mult „clericalii negri", cari au mers 
cu ei, sprijinindu-i pe față. Ele spun 
minuni despre agitațiunea febrilă și 
ne mai pomenită electorală, ce s’a 
desfășurat din partea anti-semită. 
Chiar femeile, 4ic, au ioat puse în 
mișcare și ele făceau pe corteșul și 
aduceau la urnă pe alegători din 
tote colțurile Vienei.

Ori cum ar fi fost inse, în urma 
victoriei din 17 1. c. este aprdpe 
sigur, că anti-semiții vor dobendi în 
consiliul comunal o majoritate de 
doue treimi. Astfel ei devin stă
pâni pe administrația comunei Vi
ena și șansele lui Lueger, ca se fiă 
ales primar al capitalei, sunt sigure.

Ce o se facă guvernul în fața 
acestei situațiuni, atât de delicate și 
complicate pentru el, căci nu este 
lucru puțin, ca orașul principal al 
monaichiei, reședința împerătescă 
și a guvernului central, se fiă con
dus de-o partidă, al cărei condu
cător s’a pronunțat categoric în contra 
stărilor actuale și în deosebi în contra 
dualismului? încă este în viuă memo- 
riă tuturor vorbirea sensațională, ce 
a ținut’o Dr. Lueger, în care a ata
cat cu atâta vehemență domnirea 
jid^no-maghiară și dualismul. Acum 
acest Lueger să fiă primarul capi
talei Austriei?

In vederea complicațiunilor in
terne, ce s’ar pute nasce din causa 
nouei diiecțium, ce au luat’o lucru
rile în Viena, foile jidane liberale 
sfătuesc pe guvern se săvîrșăscă un 
act de despotică volniciă și să di- 
solve și noul consiliu comunal, ales 
în totă ordinea, er afacerile comunei 
să fia conduse și mai departe de 
comisari ai guvernului, ca în vre- 
mile absolutismului.

Acesta ar fi, după noi, un es- 
pedient forte periculos și prejudițios 

libertății și drepturilor cetățenesc!- 
pei ce-1 recomandă nu văd, că se 
£ac printr’asta chiar pro (novatorii 
acelei reacțiunî, care c|ic că ar sta 
la spatele antisemiților. Ura contra 
Jidovilor, ce s’a manifestat atât de 
bătător la ochi în sînul capitalei 
austriace, nu se va pute nici de cum 
suprima, său delătura prin ast-fel de 
măsuri despotice, ci pentru ca să se 
ajungă acest scop trebue înainte de 
tote să înceteze îngâmfarea jido- 
vismului plutocrat și să se pună ca
păt esploatărilor necreștinescl, de 
care s’a făcut culpabil pănă acum.

Grațiații în Budapesta.
Tote foile unguresc! din Buda

pesta, ce le-am primit a4i, descriu 
pe colone întregi sosirea grațiaților 
români în capitala ungurescă. Multe 
dintre ele publică și interwievur!, 
ce le-ar fi avut cu unii dintre libe
rați. Fără a garanta adevărul ce
lor scrise de foile maghiare, dăm 
și a4l un resumat din cele ce 
publică ele referitor la sosirea, pri
mirea și petrecerea grațiaților în 
capitala jidano-maghiară.

„Budapesti Hirlap“ dela 18 1. c. 
primesce dela corespondentul său ur- 
mătărele:

De pe fețele foștilor prisonierl de 
stat se vede, că puțină parte au avut pănă 
acum din aerul liber. Fața lor e mai pa
lidă, cum a fost atunci, când i-am vădut 
ultima bră. Lucaciu și Ooroianu au slăbit 
binișor. Gel mai bine arată bătrânul Dr. 
Rațiu: figură marțială impunătore, pe care 
nu se văd niol cei 70 de ani, nici lunga 
închisore. Lucaciu mi-a cjia:

— Am cetit în foi soirile despre li
berarea nbstră, cari au denaturat fbrte mult 
evenimentul. D-ta uiS eunoscl bine, și-ți 
poți închipui, că n’am cătjut plângând unii 
pe grumazii altora. Noi suntem bărbați, și 
n’am plâns nici atunci, când am intrat în 
înohisbre, âr acum cu atât mai puțin avem 
causă de a plânge. G-rațiarea ne-a surprins, 
debre-ce n’am așteptat’o așa de curând, 

însă în surprinderea nbstră n’am făcut see 
nele, ce le descriu foile...

In decursul vorbirei Dr. Batiu a cjis :
— Eu sper într’adever, și sperăm ou 

toții, că pressa maghiară va face pași se
rioși pentru aplanarea conflictelor. Pressa este 
ceea-ce de fapt i-am cj’s despre ea unui 
bărbat român de stat: adecă, pote să strice 
fdrte mult. El mi-a răspuns: Aoâsta este 
adevărat. Insă nu uita, oă în puterea pres-r 
sei stă totdâuua, de-așl îndrepta greșela, 
unde a greșit.

La 7 și 40 minute trenul a intrat în 
gară. Pe peron se aflau o câtă de tineri, 
câțl-va coriști și deputatul Pâzmândy..... 
care a felicitat pe Lucaciu, ca pe bun cu
noscut. Unul dintre cfariștl șl-a esprimat 
bucuria înaintea lui Luoaciu, că-1 vede li
ber, la ceea ce Lucaciu a răspuns:

— Mulțămesc. Crede-ml, oă mi-a că- 
dut fdrte bine a esperia, că oea mai mare 
parte a pressei maghiare a scris despre li
berarea nostră în tonul adevăratului sim
țământ uman, și nu în oel al urel...

In „Pester Lloyd11 dela 18 1. o. 
cetim:

Din Seghedin ni-se telegrafieză ur- 
mătorele: Românii liberați din închisorea 
de aci, Dr. loan Itațiu, Lucaciu și Coroianu 
au plecat astăcjl după amddl la 1 dră spre 
Budapesta. Cu ei oălătoresce împreună și 
fiica mai mare a lui Rațiu. înainte de ple
care grațiații s’au pus în legătură pe cale 
telegrafică ou Românii liberați din închi
sorea din Vaț, pentru de a-se înțelege cu 
ei, în ce mod să-și esprime regelui și gu
vernului mulțămita pentru grațiare. Refe
ritor la mulțămita, oe va fi de a-se adresa 
Majestății Sale, s’au ivit trei proiecte. Său 
că să se trimită o depeșă regelui, seu să 
i-se esprime mulțămita printr’o adresă, său 
în fine grațiații să iee audiență la monar
chal, pentru de a-șl esprima cu gura sim
țămintele lor de recunosoință. Pe care din
tre aoeste trei modalități o vor alege, pănă 
acum nu se scie ou siguritate. Se soie nu
mai atâta, că Românii, cărora încă odată 
U-a mers reu in Viena, nu se vor anunța mai 
mult la audiență în capitala impărătescă aus
triacă, oi în cașul, deoă se va hotărî, să 
muițămâsoă cu graiul viu Maiestății Sale,

FOILETONUL ,GAZ. TRANS."

Deorece mica păpușă avea o inimă 
atât de grea....

Episod din vieța unui diarist
De Lucicn Moulfel (Pari s).

(F i n el
Madame Renaud e deștâptă, bine oul- 

tivată, elegantă, frumușică. Eu mă lingu- 
șiam pe mine însu-ml, că am făout o dre- 
care impresiune asupra ei. Dâr oe era să 
fac acum? Decă voesc, deja mâne nici nu mă 
mai gândesc la dbn:na Renaud și îmi în- 
chipueso, oă dânsa nu mă va pute uita așa 
de ușor, ba chiar, oă atârnă dela mine să 
aduc viâță în esistența ei monotonă. La 
nenumărate ocasiunl i-am dat să înțelăgă, 
că ea îmi place. Pote va crede, că. din 
onestitate mă țin departe de dânsa, seu, că 
convenind cu ea, mă aprind. Sunt femei, 
chiar bătrâne urite, oarl diminăța și sera 
rosteso câte-o rugăciune pentru câte un ti- 
năr, care fără îndoelă a murit din amor 
pentru dânsele.... Pe de altă parte în pri
vința acestei femei puteam forte repede să 
mă asigur, ba puteam să ajung ușor chiar 

la un „flirt*, oare m’ar amusa ori cum ar 
fi sfirșitul lui. — — Ei, acum gust eu, în
tocmai ca un gurmand, acele stări, cari 
abia sunt încă în nascere, peste cari așa- 
deră ești încă stăpân și de oarl te poți des
face fără durere, de-oreoe nu sunt încă 
destul de mature, ca să smulgă ou sine1 pe 
oineva, der totuși au încolțit destul de 
tare, pentru-oa să gâdile ou esistența lor 
și să ne sugereze fel de fel de tablouri în- 
cântătore și amusante.

** *
Dumineoă mă deștepta primul factor 

postai cu o scrisore a mioei Jeanne, care 
de târnă, că voiu uita, îmi aduce a aminte 
de rendez-vous. „Nu m’am putut culca, fără 
ca mai înainte să nu-țl spun, cât de mult 
te iubesc, cum te visez numai pe tine și 
cât de eu nerăbdare aștept efiua de mâne 
și brațele tale"... Și așa mai departe. Epis
tola acâsta mă puse într’o disposițiune rea, 
provocată de mici mustrări de consciință. 
Eu nu mă gândisem de loc la buna mea 
amică în timp de două-tjeol și patru 
de ore.

Racjele sorelui străbateau prin feres- 
tră, pline și limpedt, fără o strălucire sus

pectă, garanțiă despre un timp frumos. 
Cetii cfiarul „Echo* dela început pănă la 
fine. La rubrioa „Sport" n’am putut să nu 
mă opreso a admira șansa estra-ordinară a 
lui „Gloire* la curse. Eram sigur despre 
acâsta: esoelentul animal va oâștiga prețul. 
Cât de plictisitor este să nu iai parte la 
ourse și să nu încasezi câștigul! Ge prost 
e să stai în oameră pe o așa vreme fru- 
mbsă.

Supărat luai erășl epistola mititicei. 
Ea soria: „Nu face, ca să te aștept!" De 
oe bre îmi apăreau de-odată atât de res- 
pingătore micele ei greșeli ortografice, cari 
altă-dată mă înveseliau și mă emoționau ? 
Și oum venea, că fără de veste îmi ve
niră în minte degetele ei împunse cu acul, 
cari îmi păreau acum atât de scârbose !

Dejunaiu târdiu și supărat, în restau
rantul, ce Dumineca era atât de gol și de 
posomorit. După oe luaiu o cafea în cafenea, 
de unde sbbră păreohl armate cu binocluri 
spre curse sâu la țâră, uroai repede strada 
și apoi mă opri la parterul, unde locuia 
amioa mea.

Gând întraiu, erau tocmai două bre 
și un pătrar. Jeanne sta pe sofa și cetea 

(fiarul „Petit Journal*. Ce căldură mare era! 
Când mă așeejai lângă ea, mă întrebă mi
titica, cum am petrecut săra trecută, der 
mă întrerupse repede, istorisindu-ml o 
scenă din atelierul lor, că Irma nu s’a pur
tat bine și oă pentru aceea directors o 
privesce peste umeri, in timpul acesta eu 
mă gândeam la femeia cultă, oare citesoe 
„Mystere des Foules*.

Jeanne se răcjimâ de mine.
— „La ce te gâDdesoI?"
— „La tine, draga mea".
— „Acesta nu se prea vede... Ai lu

crat la opul tău ?"
— „Opul meu, acesta e o dramă, 

pe care am compus’o diu „Mariana" lui 
Marviaux.

— „Ge ai astăcjl, nu mă mai iubescl?" 
Eu protestam prin cuvinte, dâr gân

durile mele erau în altă parte. De-odată 
simții ce-mi lipsesoe, pentru-ca să pot sfîrși 
opul: pe lângă ferioirea liniștită a căsă
toriei, o ferneiă drăgălașă, cu judecată, in
teligentă, care să mă ajute, să-mi fia cu 
un cuvânt un oolaborator fidel. Dor nu-țl 
poți încheia viâța ca raportor parlamentar 
lângă o cusătorâsă neînsemnată. Charles 
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vor aștepta timpul, când regele va petrece 
în Budapesta. Ce privesoe însă mulțămita 
cătră guvern, înțelegerea a fost deplină. S’a 
statorit, oa Românii grațiațl să ia audiență 
mâne înainte de amâcjl atât la ministrul- 
președinte Banffy, cât și la ministrul de 
justițiă Alexandru Erdăly, pentru de a-le 
mulțumi, că au reoomandat pe cei osândiți 
grației regelui. Punctele mai detailate le 
vor statori Românii, oarî vor sosi astădl 
săra din Seghedin în Budapesta, în înțele
gere cu oompatrioții lor, oarî au fost in
ternați în Vaț, și oarî deja se află în ca
pitală. Luoaciu și Rațiu, ale căror familii 
loouesc în Seghedin, au de gând să se în- 
tăreă mâne după amâcjl cu trenul espres la 
Seghedin. Coroianu probabil că va pleca, 
peste Viena, la Paris.

Apoi continuă ,,Pea. LI. “ ast-fel: 
Astăcjl sera la 7 ore 45 m. sosiră în 

Budapesta cu trenul de persâne din Seghe
din Dr. Vasile Lucaciu, Dr. loan Rațiu și 
Iuliu Coroianu, însoțiți de fiioa cea mai mare 
a lui Rațiu. La gara de Vest se adunară 
vr’o 12 studențl români, cari îi felicitară 
ou drag pe conducătorii români grațiațl, 
dâr se reținură dela ori-oe demonstrațiune. 
Afară de număroșl raporturi de cjiare, au 
mai fost de față pe peron la sosirea Ro
mânilor și deputatul Dionisie Pazmandy, 
precum și consilierul polițienesc Urs. Dela 
gară plecară Lucaciu și amioii săi la „Grand 
Hotel Hungaria“. Mâne înainte de amecjl 
voiesc, Lucaciu Rația și Coroianu, să iee au
diență la ministrul-președinte Banffy și la 
ministrul de justitiă Erdely.

Din Vaț ni-se scrie, că Românii li
berați sunt ph’MÎ de entusiasm pentru minis
trul-președinte Banffy și pentru întreg guver
nul. Toți s’au esprimat, că de acum înainte 
se vor reține dela ori ce agitare. Contra în- 
chisorei de stat nu au niol o plângere, și 
după-cum s’au esprimat ei unanim, tot- 
dâuna îșl vor aduce aminte de tratarea ade
vărat umană și dreptă a directorului BaTkay. 
Soirea amnestiărei i a înveselit și entusias- 
mat pe toți.

Piarul ultraist român din Timișâra, 
„Dreptatea'1, al cărei redactor, Dr. Branisce, 
din primăvară șâde în închisore, în timpul 
ce i-se intenteză un nou proces de pressă 
pentru agitare, constată, că îndeplinirea 
rapidă a promisiunei de amnestiă a produs 
entusiasm și bucuriă la Români. Numitul 
(Jiar se reține însă dela orl-ce laudă di
rectă... la adresa guvernului și reclamă în 
fine cu duioșiă pe redactorul său.

„Magyar Birlap“, foiă ungurescă 
vestită pentru modul și chipul cum 
scie se stbrcă apă și din piatră, pu
blică în numărul ei de aeji urmă- 
torele:

Colaboratorul nostru s’a întâlnit cu 
Lucaciu, care a declarat sinoer:

— Mă bucur fârte, îmi cade fârte 
bine, că opinia publică maghiară a primit 
atât de simpatic faptul grațiărei nostre..

— Veți merge d-vostră, părinte, și

Levy, oare a avut suoces și stă în Acade
mia, n’avea talent, pănă când n’a cunoscut 
pe Madame de Oroyx....

— „Andre, pare oă nu ești la mine; 
nu mă mai iubescl?“

Oohii ei mă priveau, ca ai unui oâne 
credincios, și vooea ei era atât de despe
rată, încât în loo de amor mă ouprinse o 
mare compătimire. Sermana, e vina ei, dâoă 
a învățat atât de puțin, și trebue oa prin 
muncă să-și susțină esistența ? Ea nu tre
bue să afle gândirile mele orude: voesc 
să-i împrăsciu bănuelile.

Der pe când îi acopeream fața ou 
sărutări mai înfocate, oa de altă dată, se 
desface din brațele mele și mă întrebă 
fârte seriâsă:

— „Spune-mi, nu e ore acesta o co- 
mediă ?“

— „Ah!“
Cum mă umilesce! Cum gâoesoe! Ce 

slab sunt! Cum mă prefac de rău! Cum o 
rănesc pe ea. Și din compătimire cătră ea 
și din rușine mă podidiră lacrimile! Le 
priveso cu buouriă. Ele desfac încordarea 
orelor din urmă. Plâng din adâncul inimei. 

soții d-vâstră la ministrul-președinte Bânffy, 
oa să-i mulțămițl pentru mijlooirea gra
țiărei ?

— Încă nu pot si sciu...
— Ce părere ai despre combinația, 

după care întrevederea regelui Carol și 
a regelui Franciso Iosif în Isohl a provo
cat nemijlocit grațiarea?

— Despre combinația acesta nu sciu 
nimic. Nici eu nu cred în ea...

— Veți ocupa ârăși paroohia din 
ȘișescI ?

— Cum nu, se înțelege.
De-altmîntrelea cei trei bărbați li

berați vor stabili mâne diminâță atitudinea 
lor; la stabilirea acesteia va fi de față și 
deputatul Dionisiu Pdzmândy (??) Lucaoiu 
și soții au venit la Budapesta cu intenția, 
ca să mulțumescă lui Bânffy grațiarea, 
însă în aoâstă intențiă i-a olătinat mult 
Românii, cari au venit la ei și oarî se 
luptă energio, ca liberații si nu mulță- 
mâscă pentru nimic aoum, când ochii între- 
gei Europe sunt țintiți asupra lor.

„Egyetertes“ dela 18 1. o. pu
blică următhrele:

Liberații închiriându-șl birjl, au mers 
la „Hotel Hungarian.. Soirea grațiărei lor 
s’a lățit repede în capitală și la aoâsta se 
pote atribui, că pe la 10 ore s’a umplut 
formal sala spațiâsă a otelului.

Corespondentul nostru a avut o oon- 
vorbire lungă cu conducătorii români, cari 
au dat espresiă bucuriei, că regele i-a 
grațiat.

— Sper, că Maghiarul și Românul 
vor fi de acum buni amiol! dise Coroianu.

In decursul conversației s’a vorbit și 
de politică, la ceea ce corespondentul nos
tru a observat:

— Ei, se nu politisăm, oi să ne iubim 
unii pe alții. Așa-i, că acăsta e cea mai 
bună politică?

Coroianu îșl souturâ capul și din cu
vânt în cuvânt cjise:

— D-ta vorbescl despre dragoste; 
sper, că va veni timpul acesteia, deâre-ce 
grația prea înaltă a Majestății Sale și ati
tudinea înaltului auvcrn, documentată în acâs 
tă causă, atitudine, ce nl-a redat liberta
tea, după convingerea mea va ave bun 
efect asupra intregei Românimi. Liberarea 
nâstră va încuragia pe Români, ca si se 
apropie de maghiarime, și ast-fel vor căde 
păreții, ce ne despart.

CRONICA POLITICA.
7 |19) August.

Din incidentul întvoduoerei legilor 
bisericesc! politice și comunitățile bise
ricesc! jidane au luat anumitite hotărîrl. 
Comunitatea israelită din Seghedin, la pro
punerea rabinului suprem, a formulat un 
proiect, care se va așterne adunărei gene
rale confesionale Israelite. Proiectul con
ține mai multe puncte, dintre oarî amin
tim următorele: „Comunitățile bisericesel 
israelite portă și mai departe matrioulele.

Efect sigur, înșelare infalibilă a laori- 
milor! Firesoe, Jeanne oredea, oă impu
tarea ei nedreptă mă dâre atât de adâno : 
A imputa, oă jâcă oomediă, lui adoratului!

— „Ah, iârtă-mă, iubitul meu Andre, 
iârtă-mă dragă; se înțelege, că tu mă iu- 
besol, o soiu. Ar fi âre posibil, oa să nu mă 
iubesol! Iartă-mă, nu sciam, oe die. Tocmai 
fiind-oă te iubeso atât de mult, am mare 
temere, că tu nu mă iubesol atâta“....

Mă uitaiu țîntă în oohii ei, cari mă 
priveau atât de dureros și atât de fericiți, 
încât nu te puteai uita la ei....

Ea zimbea veselă, ea e mulțămită; cu 
atât mai bine, oopilul meu.... Ce a-i deveni 
tu, dâcă te-așl părăsi! Și cine scie, dâcă 
mai pot fi fericit ? Atât de mult m’ai 
obicinuit la amorul tău de solav, la fideli
tatea ta de câne, înoât nu-mi mai aduo 
aminte de durerile de mai înainte, de ra- 
nele, oe mi le-au făcut indiferența și co
chetăria, și pe oarî pâte alta le va stîrni 
din nou.

0, alta? Care alta? Pote Sisi Renaud? 
Să-i fac âre curte, să conjur furtunile unei 
nouă înolinărl? Și apoi? Ea mă va obosi 

La fiă-care solemnitate deosebită se va cjice 
și o rugăoiune în limba maghiară. Comuni
tatea religiâsă recunâsoe ca căsătoriă con
fesională validă numai pe aceea, care se 
închee înaintea rabinului competent. Re
feritor la diferite'cestiunl, ca d. es. căsătorii 
mixte, oonfesiunea copiilor etc. comunita
tea bisericăsoă va urma părerea și hotSrî- 
rea adunărei de rabini, care va avâ să se 
țină în curând.“

♦

„Pol. Corr.u anunță din Petersburg, că 
camoelarul german prințul Holienlohe n’a 
avut în vedere nici un scop special politic 
cu eăletoria s’a Ia Petersbnrg. Nici una 
dintre personele competente n’au întrat în 
pertractări de cestiunl concrete politice. 
Cu tote aoeste visita cancelarului german 
în Petersburg pote fi privită ca un moment 
mulțămitor, deâre-ce prințul a avut oca- 
siune de a-se oonvinge la loc competent, 
că' Rusia urmeză o politică esclusiv paclnică, 
și că cercurile conducătâre din capitala 
rusâscă nu nutresc nici o dușmăniă față 
cu Germania. Faptul acesta va contribui 
mult, oa să se întărâscă bunele relațiunl 
dintre Rusia și Germania.

Felicitare celor liberați din închisore.
Damele române din Brașov adresâză 

osîndiților pentru Memorand, din inoiden- 
tul grațiărei, următârea felicitare:

Ve salutăm cu bucuriă, văcjen- 
du-ve 6r în mijlocul nostru.

Suferințele vbstre între zidurile 
temnițelor au încetat, ale ndmului 
nostru încă nu. Ca să înceteze și 
aceste, urmați neclintit îndemnului 
nobil, de a apăra cu credință și făr’ 
de frică drepturile poporului român.

Astfel vom pută fi mândre, ca 
Românce, pe națiunea năstră și frun
tașii ei.

Femeile române din Brașov.

7 (19) Septemvre.
Regele Carol în Viena. Regele Ro

mâniei, după cum am semnalat deja, a 
sosit în Viena la 17 Septemvre n. Etă oe 
comunică în privința acesta „Agenția Ro- 
mână“ : Majestățile Lor Regele și Regina 
României au sosit la 8 âre 45 m. de di- 
minâță. Au fost primite la gară de d-1 E. 
Ghioa, ministru plenipotențiar al României, 
de oonsulul român și de tot personalul 
legațiunei. împăratul a făcut, la 11 ore de 
dimineță, o visită Regelui si Reginei Româ
niei. Visita a ținute jumătate de căs; între
vederea Suveranilor a fost din cele mai 
cordiale. împăratul și Regele s’au sărutat 
de două ori. împăratul purta uniforma aus
triacă cu insigniile „Coronei României'4. 
Regele purta uniforma austriaoă. Părechia 
regală a României s’a dus la amâcjl la 
Hofburg, unde Regele a făcut visită Im- 

mai iute, decât mioa JeanDe cu amorul ei, 
și spiritul ei îmi va fi de nesuferit.

Nu, mioa mea păpușă, nu te voiu pă
răsi... Lacrimile prețiâse, pe cari le-am văr
sat, fără ați spune, cum s’a întâmplat, și 
pe cari tu ți-le-ai esplioat fals, au curs din 
causa unei ambițiuni nebune. Da ce să 
mai âmblu după schimbări? „Tote se re
petă in acăstă lume său într’o formă, său 
în alta", după cum a cj'3 Jules Lafargue. 
Să rămânem la lucrurile nâstre obicinuite, 
la iubirea nostră aproximativă, restul e nu
mai joc de hazard, nebuniă și comedii! —

Când pleoai săra acasă, pe aiol era 
să mă dea jos un colportor de c}iare> care 
sbiera cu putere resultatul curselor de adl. 
Cumpărai un număr de <fiar- „Gloire4 a 
fost bătută cu cjeoe lungimi....

Și dâoă nu voiu deveni un mare pu
blicist și voiu lucra și mai departe în tri
buna jurnalistică a Senatului, aoâsta se în
tâmplă toomai, fiind-oă mica păpușă avuse 
o inimă atât de grea !

U. 

pârâtului și Regina arohiducesei Stefania. 
Archiducesa Stefania și sora Sa Luisa de 
Coburg, contele și contesa Goluohowski 
au făout după amâdl visită păreohei regale 
a României. Regele și Regina României 
plâcă mâne după amâdl la Buouresol. — I. P< 
S. S. Mitropolitul Primat Ghenadie al Ro
mâniei a pleoat la Sinaia, pentru a întâm
pina pe MM. LL. Regele și Regina, care 
se întorc în țâră acjl, Joi după amecfl.

— o —
Parastas. Din Mediaș ni-se trimite 

spre publicare următârea însoiințare : Fiind 
convocată pe Duminecă în 17 (29) Sept. 
1895 adunarea generală estra-ordinară a 
„Reuniunei femeilor române din Mediaș și 
giur“, pentru alegerea de presidentă în 
looul deoedatei Maria Roman năso. Po
pescu, în aceea cji după serviciul divin se 
va celebra parastas în biserica gr. or. din 
Mediaș pentru intemeiătârea și prima pre- 
sidentă, văduva protopopâsă Ana Chendi 
născ. Andrâne, răposată la 7 (19) August 
1895, și pentru decedata presidentă Maria 
Roman născ. Popescu, răposată la 18 (30) 
Angust 1895, la care serviciu creștineso 
sunt rugate a participa tâte membrele reu
niunei și soriârele preotese din acest cerc, 
precum tâte și toți aoeia, cari voeso a-se 
interesa de acâstă faptă caritabilă. Tot cu 
aceea ocasiune se vor aminti la s. rugă
ciuni și numele primilor factori Ia înfiin
țarea acestei reuniuni, a decedaților pro
topopi de pie memoriă Dionisiu Ghendi și 
Ioan Popescu, a parochului Ioan Bozoșan 
și a proprietarului Teodor Moldovan Buișă. 
Iustina Chendi, presidentă prov. a reun. 
fem. și preotâsă în Frâua.

—o—
Inaugurarea Podului peste Dunăre. 

D-1 G. Duca, direotorul general al căilor 
ferate române, și d-1 inginer A. Saligny 
au pleoat Sâmbătă la Cerna-voda pentru a 
lua ultimele disposițiunl în vederea inau
gurării podului peste Dunăre. Duminecă 
s’au făout în presența d-lor Duca și Saligny 
câte-va înceroărl de trecere cu locomotive 
grele peste pod, încercări care au reușit 
de minune. Ultimele luorărl: văpsirea po
dului și a ornamentelor de pe arcurile, 
care împodopeso cele două estremitățl ale 
giganticului pod, se vor termina ia sfîrși- 
tul săptămânei. Gările dintre Fetesol și 
podul peste Dunăre vor fi terminate cel 
mult ou două cjile înainte de inaugurare. 
Tot cu priviie ia solemnitatea inaugurării 
se serie din Constanța, că se fac acolo 
pregătiri grandiose pentru primirea Majes- 
tăților Lor și a Altețelor Lor Regale, care 
vor petrece <jlua de 15 Septemvre în acel 
oraș. Apartamentele reservate în marele 
„Hotel Oarol“ se arangâză pentru găzduirea 
familiei regale. Autoritățile și particularii 
se îngrijesc de tote amănuntele pen
tru a face Majestăților Lor o primire stră
lucită.

—o—
0 desmînțire. „Pest. Ll.“ dela 13 c. 

adusese soirea, că senatul școlar sârbesc 
din Carloveț, în frunte cu patriarchul 
BrankovicI, în adunarea s’a dela 8 c. a 
respins simplaminte ordinațiunea ministru
lui de culte, privitâre la supraveghiarea 
statului în ces'iunl școlare autonome sâr- 
besol, și a protestat contra reprobărei mi
nistrului ungar esprimată patriarchului 
BrankovicI, pentru-că aoesta a permis, ca 
preoți și funcționari bisericesel sârbescl să 
ia parte la congresul naționalităților din 
Budapesta. Acuma vine Dr. Lazar becu- 
litsch, secretarul metropolitan sârbesc, și de- 
olară în numele partriarvhului, de minci- 
nâse și false soirile amintite, colporate de 
„Pest. Ll.“, deâre-oe, cum dice secretarul, 
oonsiliul scolastic sârbesc peste tot nici 
n’a ținut adunare în Septemvre.

—o—
Limba italiană la universitatea din 

Clușiu. Ministrul de culte și instrucțiune 
publică Wlassics a autorisat consiliul uni
versității din Glușiu oa se dea drept de în
vățător privat în limba și literatura itali
ană profesorului dela scola euperioră de 
fete de acolo Gs. Papp lozsef. Doritorii 
de-a studia limba Italiană vor ave prin ur
mare ocasiunea a se introduce în acea 
frumosa și dulce limbă.
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Cogresul pressei, a deois să numescă 
o «omisiune de șâse membrii pentru a ur
mări reducerea taxelor telegrafioe interna
ționale pentru pressă. Un delegat italian a 
propuB orearea unei case de retragere în 

■tâte țările. Viitorul congres se va țină în 
1896 la Budapesta.

—o—
Morte subită. Ioan Dănilă din Seoă- 

tura călătorea pe linia ferată Clușiu- 
Deșiu, în filele din urmă, când de
odată i-se făou, rău și sooborîndu-se la 
Deșiu, merse să se încălcjescă la un ouptor 
din apropiere. Nu după mult îșl dete su
jetul. Medicii au constatat o slăbire peste 
măsură. Corpul lui Dănilă fu transportat 
•de rudele lui aoasă în Secătura.

—o —
Colonia italiană din Bucuresci va da 

Vineri sera, 8 Septemvre v. un banchet cu 
■ooasia serbărei unui pătrar de secol dela 
liberarea Romei. La acest banchet va fi 
invitat și d-1 N. Filipescu, primarul Bucu- 
-rescilor, ca representant al capitalei româ
ne. Banchetul va avă loc în sala teatrului 
Hugo și va fi presidat de marchisul Beoa- 
ria d’Incisa ministrul Italiei la Bucuresci.

—o —
Grijițî armele. Se scrie din Mâtra- 

Verebely, că fiica de 16 ani a notarului 
de acolo Iuliu Papp, o fetiță rumenă și 
sănătosă Margareta, a luat ca de glumă re
volverul tată-său de pe părete și l’a întins 
.-spre frații săi mai mici. Aceștia speriin- 
du-se au tulit’o la fugă. Fetița Margareta ca 
•să arăte, că nu-i nici un pericul a umbla 
cu astfel de lucruri, îșl puse țeva revolve
rului în frunte și trase cocoșul. Revolverul 
-fiind încărcat, s’a slobozit în fruntea fetei. 
Acesta rămase mortă numai decât. Grijițî 
armele!

—o —
Nebun pe tren. Trenul, ce venea dela 

Haromszek, aduse un nebun, cu scopul de 
al transporta la Budapasta. In gara Brașov 

-fu apuoat de teribila bolă, și a succes tare 
-cu greu al readuce la liniște. Se spune, că 
ar fi dintr’o familiă aristocratică.

— o —
Spitale rurale în România, in Octom- 

•vre viitor se vor deschide opt spitale ru
rale oonstruite pe cheltuăla ministeriului de 
interne român. Trei din aceste spitale sunt 
deja terminate, și în curând se va face re- 
oepția lor provisorie. Celelalte cinol spi
nale vor fi gata în cursul acestei luni. Tot 
materialul speoial este comandat, și va fi 
predat de-asemenea în cursul lunei cu
rente.

—o —
Ocupațiune caută un fost funcționar 

din loc, care posede limba germană și ma
ghiară în vorbire și scriere, âr limba ro
mână numai în vorbire. A să adresa la 
administrația „Gazetei".

—o—
Concert. Asta-sâră, Joi, va conoerta 

musica lui Iancu Gălușcă la restaurantul 
Sorea.

— o —
2 Ună medicamentă de casă forte înuebnin 

tată. Cererea crescândă după Moll’s Franzbrant- 
wein și sare dovedesce, că e unii mijlocii forte 
bună și alinătorii de dureri contra reumatismului 
Sticla 90 cr. Se pote căpeta dilnicâ. prin poștă 
•dela farmacistul^ A MOLL, k. u. k. Lieferantă 
.alii curței, Viena Tuchlauben Nr. 9. In depourile 
■din provinciă să se cără preparatele lui Moli, 
,prov6dute cu marca și subscrierea.

Concertul d-șorei Ella Gmeiner.
Gonoertul d-ș6rei Ella Gmeiner, care 

:s’a dat ieri săra în sala de concerte din 
loc, a reușit în general forte bine. S’a pu
tut observa, că vocea concertantei, dealt- 
.mintrelea bine cunoscută publicului brașo- 
vân, a câștigat forte mult din anul trecut, 
când o aurirăm de ultima dată.

D-ra Ella Gmeiner dispune de un mezzo- 
sopran forte frumos, curat și puternic, și 
ar fi bine, ca întru oât numai se pote să 
nu trâcă în regiunea sopranului, deâre-ce 
pe cât de perfect predomnesoe tonurile 
mai adânol, pe atât de puțin îi succede 
scâterea tonurfie înalte.

Intre piesele cu cari s’a produs con
certanta înaintea publicului, putem dlce 

forte număros, amintim cu deosebire șâse, 
în cari d-șora Ella Gmeiner a desvoltat 
parte technică frumosă, parte o fineță de 
ton, în care se oglindau tote fasele prin 
oarl pote treoe sentimentul; adecă: Aria 
Eglantinei din „Euryantau lui C. M. 
Weber; „Liebestreua și „ Volkslied“ de Brahms; 
„Im Herbstu de R. Franz; „ Erste Liebeu 
de R. Lassel și o melodie fârte drăgălașă 
în stil vechiu german: „Ich bin dein, du 
bist meinu, aoâsta din urmă cântată afară 
de program.

Fdrte frumos au fost predate și două 
duete, composiții de ale d-lui R. Lassel, pe 
cari le-a cântat d-șora Ella Gmeiner îm
preună cu sora d-sale Lula Gmeiner, o al- 
tistă de primul rang. D-șora Lula are un 
timbru de alt atât de puternic înoât ade
seori, când sodte câte-un ton adânc mai 
forte, te furnioă prin tot trupul, te sperii.

Tot la acest conoert șl-a dat con
cursul său și d-ș6ra Ella Hesshaimer, o vio- 
linistă dibace din Brașov, care s’a produs 
destul de bine cu două piese de concert, 
cântate cu multă vervă. Un sfat binevoitor 
însă am pută să dăm tinerei și mult pro- 
mițătorei violiniste, adecă: să nu arate 
atâta nervositate pe scenă, oăcl acesta nu 
faoe prea bună impresiune asupra ascul
tătorului.

înainte de-a încheia nu putem trece 
acâstă ocasiune, ca să nu facem o obser
vare, ce, adevărat nu se ține strict și es- 
clusiv de concertul d-șărei Gmeiner și nici 
nu-i detrage nimic din valore, der pe oare 
observare o recomandăm în atențiunea d-lui 
Lassel. Nicl-odată, adecă, nu este consult 
și nu se potrivesoe, ca dirigentul musical 
al unui concert să-și întrețese în programa 
ooncertului prea multe composiții de ale sale. 
Așa d. e. în conoertul de ieri s’au cântat patru 
piese de-ale d-lui Lassel: trei cu gura și 
una pe violină. Nu voim niol-decum să Qi- 
cern cu aoâsta, că composițiile d-lui Lassel 
nu ar putâ fi cântate la orl-ce concert ce
lebru; din contră reounoscem și susținem, 
că composițiile d-sale au necondiționat va
lore artistică; dâr scie de sigur prea bine 
d-1 Lassel, ce însemnă aoeea : „Zu viei des 
Guten"....

In fine oonstatând încă odată din par- 
te-ne reușita prea bună și deplin satisfă- 
cătore a conoertului de ieri al d-șorei Ella 
Gmeiner, îi dorim atât ei cât și surorei 
d-sale, drăgălașei d-șore Lula Gmeiner, 
succese cât se pote de splendide pe te
renul musical, adeoă pe calea nobilă, ce 
și-au ales’o pentru viâță.

Coresp. „Gaz. Trans.“
B.-Pesta, 16 Sept. n. 1895.

Cu începutul lunei Septemvre B.-Pesta 
este din nou ticsită de universitari de di
ferite naționalități. Natural, că Maghiarii 
sunt mai bine representațl, căci dor al lor 
este aoest „stat național'1. De aceea ei se 
și nisuesc a se manifesta cât de puternic, 
mai ales acum din incidentul „epocalului 
mileniu" :

Nici bine nu s’au adunat, și au și în
ceput cu vestitele lor oorteșiri, certe și 
chiar păruell pentru alegerea președintelui 
„Egyetemkor“-ului, la care, durere, sunt 
însoriși și câțl-va rătăciți universitari români, 
cari habar n’au de societatea nostră „Pe/rw 
Maior11.

Două mari partide stau față în față: 
partida Jidanilor („Reform") și ceea a an- 
tisemiților, său a conservatorilor. Păreții 
universității sunt acoperițl de placate mari 
cu litere cât pumnul de grâse, cari promit 
„munți de aur", unii sprijinind pe Hubenay 
(jidan), alții pe Komlossy. Așa corteșirl și 
atâta demoralisare, ca la acâstă alegere, 
mai rar pâte vedâ omul. Văcjându-i nai-am 
putut închipui alegerea dela Neutra în totă 
a ei goliciune...

Alegerea s’a făout în sfîrșit Sâmbătă 
(14 Sept.) și în ciuda perciunaților „libe
rali", cari strigau de se rupea pământul, 
pentru oandidatul lor, a reușit antisemitul 
Komlossy, cu 150 de voturi maioritate.

Consternațiunea Jidanilor din aoest in
cident e fârte mare, căci pentru mileniu, 
în cercul universitarilor maghiari, li-s’a luat 
țerenul de sub piciore...

Universitari români în anul acesta 
sunt fdrte mulțl, mai ales pe anul întâi. 
Ești cuprins de o mare însuflețire, văcjen- 
du-i într’un număr așa mare, hotărîțl de-a 
se opune tuturor năcasurilor și miseriilor 
de pe aici, numai ca să rămână în patriă, 
spre a cunosoe temeinic durerile și suferin
țele poporului nostru.

Pi de (ji 8e adună la sooietatea „Petru 
Maior", spre a se cunosoe reoiproc, spre 
a se încrede unul într’altul, ca ast-fel uniți 
să lucre înainte. Și este un bun semn al 
vremei împrejurarea acesta, deârece nici 
când nu s’a impus mai mult neoesitatea 
de a ne oonsolida, de „a ne strînge șirurile", 
ea acum.

Prima ocasiune de-a ne strînge șiru
rile între noi este în fiă-care an „obicinuita 
sera de cunoștință'1, la care bătrâni și tineri 
au cea mai binevenită ocasiune de a se 
cundsce, de a se întări în sentimentele lor 
naționale și în încrederea reciprocă, și de 
a se oonsolida așa, încât necontenit uniți 
să lupte energic, să lupte 1

In anul acesta, „săra de cunoscință" 
a avut loc în 14 Septemvre. O mulțime de 
universitari români s’au presentat încă ou 
o dră înainte de terminul fixat. Eram cu 
toții peste 60 de inși.

După oină comună, rigorosantuj în 
medicină Nedelcu Balutâ în oâte-va cuvinte 
bine simțite adunarea, accentuând în deo
sebi înălțătorul rol, oe-1 are tinerimea uni
versitară română în timpul de față, și pu- 
nendu-i la inimă fiă-căruia de a stărui ne
încetat pentru binele poporului nostru, atât 
de obidit. Propuse apoi de președinte pe 
simpatul rigorosant în drept, D-1 1. Maniu, 
care fu aclamat ou însuflețire. Mișcat de 
furtundsele ovațiunl, oe ’i-s’au făout, densul 
mulțămi îu câte va cuvinte alese pentru 
aoâstă onore și-și ooupâ looul.

Incepându-se apoi partea oficidsă a 
întrunirei, d-1 Maniu într’un discurs, rostit 
cu multă elocuență și ou un puternic avânt, 
saluta pe noii venițl, asigurându-i de cea 
mai mare bunăvoință din partea bătrânilor 
și îndemnându-i la munca seriosă pe fru
mosul teren, oe-i aștâptă. D-sale îi răspunse 
în numele noilor venițl studentul loan Scurtu, 
oare mulțămind bătrânilor pentru româ- 
nesoa lor dragoste, promise, că la rândul 
lor și ei sunt gata de a lupta din totă inima 
și ou tot focul pentru sublimul ideal al ti- 
nerimei române, urmând tot-dâuna cu în- 
oredere și alipire pe adevărații conducători. 
D-1 Bercan verbi pentru întărirea spiritului 
de cgrp în sînul tinerimei, deâreoe acesta 
e indispensabil orl-cărei organisațiunî.

Rigorosantul în medioină, D-1 Florian 
Muntean, puternio emoționat de însuflețirea 
și bună credința celor adunați, vorbi, atră
gător și convingător, pentru realisarea ve- 
ohiului nostru ideal.

Urmă apoi un interesant discurs ros
tit de D-1 Cupariu, teol. abs. și student în 
filos., care toasta pentru pressa română. 
O viuă ilaritate a stîrnit în ascultători în 
deosebi următorul admirabil joo de cuvinte, 
relativ la actuala nostră pressă: „Pressa 
română să fiă aoeea „tribună", de pe oare 
numai „dreptatea" să se vestâscă prin „ga- 
geteu. Că vai de aoea pressă, în care nu se 
cultivă „unirea" între frați, de care „popo
rul" n’are frică și de care nu se cutremură 
orl-ce „oontrolă!"

D-1 Dolean stud. în drept vorbi pentru 
întemnițații noștri, cari sufer pentru „a nâ- 
mului iubire". D-1 L. Ciato, de-asemenl 
student în drept, toastâ pentru profesorii 
gimnasiului român din Brașov, de sub a 
căror conducere es ațâți bravi tineri români. 
D-1 Drd. Siegescu vorbi pentru spiritul de 
unire între universitarii români. Mai vorbi 
apoi frumos și temeinic studentul în drept 
N. lonescu, pentru inaugurarea unei lupte 
aprige și vigilante, care ni-se impune mai 
ales acum, când dușmanii noștri susțin, că 
puterile ni-au slăbit și că acțiunea nostră 
e pe sfîrșite.

In sfîrșit D-1 Maniu propuse în calde 
cuvinte a se trimite o adresă de aderență 
întemnițaților noștri. Propunerea a fost pri
mită unanim și adresa s’a espedat imediat 
la Vaț și Seghedin.

Urmară apoi încă câte-va toaste, între 

cari amintesc pe al d-lui Biberea, pentru 
fraternitatea studenților români, și în sfîr
șit d-1 președinte Maniu deolarâ partea ofi- 
ciâsă a ședinței, care a deours în cea mai 
mare însuflețire, de înohisă.

Petrecerea, care urmă după aceea, 
încă a deours fdrte vioiu, așa că dela>aeâstă 
frumosă sără de cunoscință ou toții ne-am 
depărtat oa frați cuprinși de oele mai plă
cute amintiri.

*

ErI săra primirăm vestea despre gra
țiere, D-1 Patiția a și sosit deja asâră aici, 
petrecând vr’o oâte-va ore în mijlocul nos
tru. Ceialalțl liberați vor sosi astăcjl. Se 
fac pregătiri pentru primirea lor.

Eu.

Manevrele în Ardei.
De pe câmpul viitârelor manevre 

ce se vor desfășura pe Câmpia și 
între munții Ardeiului în calele ur- 
mătdre, primim nisce interesante de- 
tailuri.

Vă soriu, — ne spune corespondentul 
nostru, — de pe viitorul tereu de bătăliă 
mică, Turda și jur. Manevrele dintre di
vizie și divizie se vor înoepe în 19 st. n. 
In 18 va treoe divizia 35-a ou ștabul (Sta- 
tul-Major) în Clușiu, venind de oătră Ujdra, 
Vințul de sus, șit va traversa prin Turda, 
mergând în cantonamentel Tur, Cianul de
șert și Camicig. De aoi va pleoa divisa 
acâsta în 19 1. o. la Clușiu.

In 19, divisia a 16-a din armata co
mună (cu ștabul în Sibiiu), venind tot de 
oătră Uidra și Vințul de sus, va bate, după 
plan, divisia de honvedl a 38-a, oare se 
află în Turda; er divisia de honvedl res
pinsă va merge la Tur, Cean și Camioig.

Comanda și întreg statul major, ase
menea multi atașați militari streini, preoum 
și câțl-va corespondenți vor fi pănă în 23 
1. c. în Turda. Unde se vor afla trupele dela 
23 Sept. încolo, asemenea unde este inimi
cul (Corpul VII de armată din Timișora), 
oare vine de cătră Oradea-mare, nu se scie.

S’a fost scris prin diarel0 maghiare, 
că s’ar fi pușcat glonțe și ar fi fost vulne
rați doi soldați, cari se află în spital, Aoâsta 
este o scornitură. Soirea numai așa s’a pu
tut nasce: medioii adeoă asemenea trebue să 
fiă instruițl pe câmpul de bătăliă în ser
viciul sanitar, și, tiind-oă omeni vulnerați 
nu se află la manevre, primesc soldații bi
lete, pe cari stă scris cu litere mari, oă sunt 
răniți la cap, pioior, braț eto. Pe acești 
soldați apoi doctorii trebue să-i și lege 
după tote prescripțiunile medicale. Pâte că 
cineva a vădut astfel de soldați, maroațl 
oa vulnerați, și numai decât a scris la 
diare.

DIVERSE.
Istoria scurtă. Unui di&r din Ame

rica îi trăsnise mai d>lel© treoute idea, oa 
să publice oonours pentru premirea unui 
scriitor, oare va fi în stare să scrie mai 
bine într'o sută de cuvinte istoria Statelor- 
Unite. Din momentul acela „Figaro" din 
Paris n’a mai avut liniște și s’a hotărît în 
în cele din urmă să publice și el un con
curs. Deâre-ce însă o sută de cuvinte le-a 
găsit prea puține pentru de-a putâ cu
prinde în ele gloria Franoiei, foia parisiană 
a stabilit o miiă de cuvinte pentru scrierea 
istoriei Franoiei. Premiul este de 500 franci. 
Francesii aștâptă ou mare curiositate re
sults tul acestui concurs.

Audiență caracteristică. Intre nenu
măratele minunății ale curții împăratului 
chinez se numără și următorea: împăratul 
primesce adecă personele în audiență di- 
minâța dela 4—5. Datina acâsta îșl are 
originea din timpurile cele mai vechi, ea 
este o rămășiță a vechilor împărați. „Fii 
cerului" — așa se numesc domnitorii ohi- 
nesl — țîn fdrte mult la tradițiunl, și așa 
se esplioă audiența cea de tot timpuria.

Proprietar: Dl*. Aurei Murețianu.

Redactor responsabil: Dregeri» ffîaior.
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Cursul la bursa din Viena
Din 18 Septemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 
Renta de oordne ung. 4% . • .
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4,/î% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonurî rurale ungare 4°/0 . . .

121.60
99.20

124.25
102.10
121.30
97.80

Bonuri rurale oroate-slavone. .
Imprum. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta
Renta
Renta
LosurI
Acții de ale Băncei austro-ungară

de hârtie austr 
de argint austr, 
de aur austr, . 
din 1860 . .

158.50
147.50
100.65
100 90
121.95
153—

1060—

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Aoții de-ale Băncei austr. de oredit. 
NapoleondorI....................
Mărci imperiale germane

485.25
401.25
9.54'/2 Rente de corâne austr. 4°/0. .

. 58.87'/2 Note italiene.............................

London vista 
Paris vista .

12025
47.57/2

10020
4525

G i ro-C onto 
la banca 

Austro-Ungară.

Telefon Im—
ăr. 18. j’S™

Ceo-Conto la 8= 
postă nr.969.Li G iro-Conto 

la banca 
imp. germană.

———. aw

i Prafurile-Seidlitz ale lui 'Mbll I 
1 Veritabile numai, <leeă flăcare cutiă este prove<țută cu marca de O 

aperare a lui A. Moli și eu subscrierea sa. M
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- M*" 
i mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și ...

a celor mai diferite bdle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce Ju
1 cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a. Vv

Falsrficațiile se vor urmări pe cale judecătorescă. Q

FransbFasmtwem și a lui A
Vnrîtnhîliî nnmoî decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu Ovenidunu nuiiidi, piumbui iui a. m»ii. m

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- >.
osebire prin tras (frotat) afină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de răcdlă. u 1 
Prețul unei sticle-originale piumbate 90 cr. £ j

O Apă de a im
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de ■ orl-ce etate și a 
adulțl. asigureză : cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre- L 
Jul sticlei provețlute cu marca de aperare a lui A. Moll.60 cr. £

OJ

o 
V)

<x> 
w
Z3 
a. = 
u>

<z> 
o

Casa de hancă
JACOB L. ADLER,

Piața mare B. 1. Slbîiu. 
viude monede, hârtii de valore, devise după 
cel mai mare — respective cel mai mic;
fără nici o detragere tot feliul de

Trimiterea principală prin
Farmacistul A. HIOIjIj, v 

c, și r. furnisor al curții imperiale Viena, Mlanfien 9 
Comande din provinciă se efectueză țlilnic prin rambursa poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provSdute cu iscălitura și marca 
aperare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. &. A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. 30—52.

de
fi

Brașov.
cumpără și 

cursul cțiîei 
rescunipei'ă 

eufonie:
sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 

o dobândă culantă;
efectueză încassări <le polițe, asignațiî, recipise, pe fote 

piețele Europei, cum și transo’ceane;
acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede pănă 

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

și externă forte ieftin , asiguațiile 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°/0 netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
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 astăc].! aduc 53/4 interese; 

asigură forte ieftin ori și CC losuri la sorțirl cu câștigul 
cel mai mic, contra dilerenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 

649,19 50.
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pe liniile orientale ale .căii ferate de stat r. u. valabil din I Ifcâ
budapesta-Predeal ©• la i r i ș ii — TT u r <1 a

Tren 
de 

persân.

Tren
accel.

Trenă 
român 
expr.

Tron 
de 

persân. accel.

Tren I Tren
| de 
|persân.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persân.

Tren 
român 
expr.

Trenă 
de 

persân.

trenă 
de 

persân.

trona 
mixtu

trenă 
mixtă

8.05
2.15
4 23
5.55
T08
7.15
7.43
8.18

8 05
1 55
3.56

9.07
9.37

8.05
5.46
9.27'

11 53
1.48
2.16
3 03
3.45
406
4.53
5.32

2 15
9.15

11.12
12.55
2.12
2.20
2.50
3 26

pl.

I
8OS.I 
pl.

• 9

J

10 37

11.4C
11.55

I
1.-
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
5.14
5 59

6.24
6 59 
840" 
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
11—
12.26

1 11 "629
8 30 11.25

417
450

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8 33
8.38

pl.

Mezo Telegd 
Rev . .
Bratoa .
Ciucia .
B -Huiedin
Ghârbău

Apahida 
Grbiriș . 
Oucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud

f

I
Y

sus.

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . 
Feldiora
Brașov .

Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

Viena . . .
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare

Timiș
Predeal 
Bucuresol .

3—
5.45
2.29

12.05

Clușiu .

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.U8
7.01
6—
5 11

1 55
7.25
5.23
3.46
2 26
2.19
1.52
1.26

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

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

7.08
6.39

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
5 53
5.33
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

5.25
4.48
4.23
3—
2.00
2—
1.51
1.23

12.54

6.25
8.10
4.43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.13
9.50
9.19
8.37
7.37
7—
6.45
6.27

10.26
9.39
9.12
5.35

7 33
7.53

11—
11.20

4—
4-20

trenă 
de 

person.

10.19
10.39

Ghiriș
Turda

trenfi 
de

trenă

persân. mixta

5.10 10.30
4.50 10.10

Copșa-mică — ®âg»5âaa — Avi'igia — Fagiirașâ

trend 
mixtu

trenă 
de 

persân.
o

3.30
3.10

9.12
8.52

trenă 
de 

persân.

trenă 
de 

persân.

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenu 
de 

persân

trenă 
de 

persân.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trenu 
mixtă

11.34
1.03
1.25
1.46
3.31
6.08

trenu
, mixtă

i____
7.10
8.59
9.15

trenu
mixtă

trenă
mixtă

pl.

sos. 1
pl. /

SOS.

Copșa mică 
Ocna . .

Sibiin .

SO«;

{ P’‘
l sos.

pl.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

12.35
11.01
10.36
8.33
6.54
4.05

trenu 
mixtă

trenă 
mixtă

trenu 
mixtă

trenă 
mixtă

S8 r

trenu 
mixtă

9.15
10.35

trenu 
mixtă

trenu 
mixtă

trenă 
mixtă

8.35
10 28

4.25
4.48
5.23

10.29
10.46
11.12

10.25
10.05
9.38

7.36
6.06

1.29
12.05

8.34
8.14
7.45

8.31
7.20

trenă 
mixtă

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

trenă 
mixtă

3.10
2.54
2.30

Simeria .
Cerna.
Hnnedora

4.50
4.34
4.10

4— 
Tot
9.59

4.55
6.36

I

6.46

«.

SCareii-mari — SeB&aa

3.44
2.40
1.12

6.20
7.08
8.01

11.30
12.47
2.05

6.14
7.39

10.43
9.42
8.20

10.55
10.11

8.15

Sigfifttșora—Odorlteiu-s^cuesc.

Aradu
Vinga
Tîmișora

Brașov 
Zernești

9.10
1.01
4 55

4.20 Mureș-Ludoș
Țagu-Budatelicd .
Bistrița

7.21
4.15
1.16

Cweerdea — — Keg’lr.-săsiesC

trenu 
mixtu

Trenă 
mixtu

Trenu 
de 

person.

Trenu 
do 

■persân.

Trenu 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
mixtu

8.10
8.51

10.27
10.42

e îns 
pte.

pl. Cucerdea . 
Ludcșâ. .

sos. 1 . . .pi , Oșorhem .

sos. Regh.-săs.
smnate in stânga

. 808.

1 pl.
' 1 sos.
. pl.

stațiunilo r sun

7.41
7.03

2.36
1.58

12.25
9.25
7.49
oeti

2.25
3 14
5.07
5.40

3.11
3.52
5.26
5.36

8.59
9.40

11.11

8.31
7.43

1.18
12.32 |
10.35 j
10—j

8:25 0 
s în jo

5.30
5.18
3.50 

t a se

5.50
5.04
3.25 

de suOrei 
de no

7.19 12.21
N

însemnezi

7.19
0 t a:
6rele

5.30
10.17

trenă
mixtă

4.15
9.18

trenă 
mixtă

Careîi-mari . 
Zelău . .

9.06
4.20

t* enă 
mixtă

7—
3.01

trenă
mixtă

trenă
mixtă

3.22
KT)

11.08
1.59

Sighișora .
Odorheiu-secuesc.

trenă 
mixiu

trenă 
mixtă

cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,

9.51
7.15

5.32
8?—

încuadrațl cu linii mai Degre


