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retrimeț. .

INSERATE se primesc la Adml- 
alstrațluna în Brașov și la ur- 
mktârele Birouri de anunolurl: 

în Viena: JC. Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Ifosse, A. Ovpeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Dannebcr, în Budapesta : A. F. 
(foldborgerg, JEckstein Somat: în 
Bucuresoi: Agence Havas, 8uo- 
oursale de Beumanie ; în Ham- 
bur^: Karolyt & Liebmann.

Prețul Inserțlunllor: o seria 
garmond pe g coldna 8 or. și 
BOcr. timbra pentru o publi
care. Publicări moi dese după 
tarifa și învoială.

Be clame pe pagina a 8-a o 
aeriă 10 cr. său 80 bani.

A V L XTv’-TIT.

„Gazeta1* iese în flâ-care di.

*) Lancier de l’Imperatrice.

AtionainenîE țentm Austro-Ungaiia: 
Pe un an 12 fi., pe șese iun!

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

Pentru România si străiiătaie:
Pe un an 40 frânai, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminocă 8 franal.

Se prenumără la t6te oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori-
Itoameunl jmtn Brașov 

administratiunna, piața maro, 
Târgul Inului Nr. 80 etaglu 
l.i pe un an 10 fi., pe a^se 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un &n 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Un eaemplar 5 cr. v. a. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inaerțiunile sunt 

a su plăti înainte.

Nr. 202. Brașov, Lunl-Marțl, 12 (24) Sepiemvre
•fiiqii»- jrjn o ipoai, '«ion * rirxr

Maiestatea Sa la Clușiu.
(Raport special al „Gaz. Trans.“)

Clușiu, 10 (22) Septemvre 1895.
Astă<jl la ârele 7 și 35 minute a so

sit Maiestatea Sa la Clușiu. Orașul din 
acest incident e decorat în mod extra-or- 
dinar; în stradele prinoipale la fiă-care oasă 
sunt arborate stâgurl unguresc!, printre cari 
icl-colo, la anumite institute, și câte-va 
stâgurl negru-galbene, ce atât de mult îi 
genâză pe șoviniștl.

Intre cei eșițl la gară pentru întâm
pinarea monarohului se aflau și ambii Me
tropolis români, apoi episcopii Pavel, Szabo 
etc. Afară de preoți și militari, ceilalți aprâpe 
toți erau în „diszmagyar".

După furtunâse „âljen“-url, monarohul 
fu salutat de fîșpanul Bâldy Ăkos dela 
Clușiu, căruia Maiestatea Sa îi răspunse în 
scurte cuvinte; se întreținu apoi cu minis- 
trul-președiute Banffy, după care agrăi pe 
miniștrii Perczel și Josika; vorbi după 
aceea cu Metropoliții români, ou episcopul 
Pavel, și cu episcopul reformat Szâsz Do- 
mokos. După acesta pleca în oraș, având 
lângă sine în trăsură pe ministrul-preșe- 
dinte Banffy. In tot percursul până în oraș 
’i s’au făcut monarchului ovațiunl mari.

Ajuns înaintea palatului-Banffy, unde 
era încuartirat, monarchul primi raportul 
comandantului de corp din Sibiiu, Gal- 
goezy, care sta în fruntea companiei de 
ondre, luată din regimentul 31 de infanteriă.

La 9 âre monarchul luâ parte la ser
viciul divin, oficiat în biserica catolică din 
piâță. In naia bisericei fu întâmpinat de 
episcopul celebrant Lonhardt, care-1 stropi 
cu apă sânțită și-i întinse crucea, pe care 
monarchul o sărută. In biserică se aflau 
între alții și Metropolitul Mihalyi cu epis
copii Pavel și Szabo. Din causa doliului pen
tru archiducele Ladislau, servioiul divin a 
fost liniștit, fără musică; monarchul îl as
cultă stând în picibre. Drumul pănă la bi
serică și îndărăt, monarohul l’a făcut pe jos.

Primirea depuiațiunilor.
La 10 ore urmă primirea deputațiu- 

nilor în palatul Banffy. întâi a fost pri
mită deputațiunea clerului romano-catolio, 
sub conducerea episcopului Lonhardt.

In locul al doilea urmă deputațiunea 

clerului român gr. cat., constătătore din 
vre-o 75 membri, sub oonduoerea Esoelen- 
ției Sale Metropolitului Dr. Victor Mihalyi. 
Vorbirea, ou care Escelența Sa a salutat 
pe monaroh, tradusă după textul apărut 
în foile de aici este următorea:

„Majestatea Voștri Împărate și rege 
apostolic!

rPrea grațiosul nostru domn!
„Deputațiunea prelaților și a clerului 

diecesan din provinoia bisericâscă greoo- 
cat. de Alba-Iulia și Făgăraș salută pe Ma
iestatea Vostră cu cel mai adeno omagiu 
de supuși, oând v’ațl îndurat a onora ora
șul lib. reg. Clușiu cu visita prea înaltă.

„Cu bucuriă ne apropiăm de tronul 
regesc al Maiestății Vâstre, pentru oa și 
cu acâstă oeasiune să aducem tributul cre
dinței nâstre tradiționale. încrederea neîn
frântă, ce-o avem în afecțiunea apostolioă 
regâscă ne încuragieză la perseverență în
tru împlinirea însemnatei nâstre chiămărl 
bisericesel, ne înpinteneză la zel nepregetat 
în tendința, de-a duce la înflorire bisericile 
încrezute îngrijirei nostre.

„Biserica nâstră servesce binelui pa
triei prin instituțiunl, ce s’au adeverit, că 
sunt salutare, desvoltarea lor în tot-dâuna 
a aflat sprijin în puterea regâscă a Maies
tății Vostre; clerul și oredincioșii și în îm
prejurări grele îșl caută mângâiere în gra
ția Maiestății Vostre, în intentiunea prea- 
înaltă cunosc calea cea adevărată, în bună
voința părintâscă a Maiestății Vostre gă
sesc și în diua de acjl sigură recompensă.

„Implorăm și pe mai departe prea- 
înalta grațiă a Maiestății Vostre asupra bi- 
serioei, a clerului și a credincioșilor noș
tri : noi nu vom întârejia și de aci înainte 
de-a Vă datori mulțumită cuvenită, și ne
încetat înălțăm rugăciuni cătră a tot-puter- 
nioul Dumnezeu pentru gloria domnirei 
Maiestății Vâstre, pentru puterea imperiului, 
pentru fericirea poporelor Maiestății Vos- 
tre și pentru prosperarea gloriâsei dinastii 
domnitâre, în a căreia frunte Domnul oș
tirilor să țină pe Maiestatea Vostră la mulțl 
ani în deplină sănătate, împreună cu Ma
iestatea Sa regina, spre salutea nâstră a 
tuturor".

La acesta Maiestatea Sa a răspuns :

„Primesc cu bucuria pe repre- 

sentanții clerului greco-catolic din 
părțile ardelene, precum și manifes
tarea simțemintelor lor credinciâse.

„Cunosceți neschimbata mea 
bunăvoință față cu biserica d-vâstrS, 
despre care ve asigur și de astă- 
dată cu aceea dorință, ca credința 
cătră tron, respectarea legilor și iu
birea patriei-mame comune să fiă 
tot-deuna stăua conducetore a acti
vității vâstre.

„Nu me îndoiesc, că acestă do
rință a mea va întimpina la d-vâs- 
tre și la credincioșii d-vâstre un ră
sunet devotat, și că prin împlinirea 
ei ve veți asigura și în viitor acea 
grațiă a mea protectâre, de care 
v’ațl împărtășit pănă acuma și cu 
care în momentul de față vă salut 
cordial". r

După aceste vorbiri, monarchul se 
îndreptă cătră episoopul Pavel cu cuvin
tele: „Acum e liniște?11- — „Da, e liniște 
Majestate", răspunse episcopul. Apoi în
treba pe episcopul Szabo asupra stărei să
nătății sale.

In locul al treilea urma deputațiunea 
clerului român greco-oriental sub condu
cerea Excelenței Sale Metropolitului Miron 
Romanul. Vorbirea Escelenței Sale este 
aoâsta:

Majesfatea Vostră cesareă și apostolică regăscă, 
Prea grațiose Domne!

„Când și la acâstă oeasiune mai nouă, 
așteptată cu dor, avem fericirea să ne pre- 
sentăm înaintea feței prea grațiose a Ma- 
jestății Vâstre în capitala acâsta a părților 
ardelene ale țării, și să depunem din nou. 
în numele locuitorilor greco-orientall ro
mâni din aoest ținut, prâumilitele nostre 
omagii, dând uitării multele năcasurl ale 
vieții nostre publioe, un singur simț de fe- 
rioire viâză în sufletul nost’u, care darurile 
cele sublime ale virtuților principale creș- 
tinescl, ale credinței, speranței și iubirei, 
le traduce din viâța morală privată și la 
referințele nostre publice de cetățeni ai sta
tului și constitue basa iubirei nâstre de pa- 
triă.și a piâselor nâstre oftări: ca binecu
vântarea atotputernicului Dumnezeu să pla
neze tot dâuna și pretutindeni prea înalta 

persână și peste pări.ntâsoă domnire a Ma 
jestății Vostre, esținsă înoă la timpuri în- 
delungate.

„Și când prin acestea ne luăm voiă a 
da, deși numai în cuvinte debile, espre- 
siune oredinței neclătite și alipirei nâstre 
pline de iubire cătră prea înalta casă 
domnitâre: ne rugăm tot-de-odată cu cea mai 
profundă venerațiune, oa să vă îndurați 
Majestatea Vâstră, prea grațios a împărtăși 
alăturea cu celelalte biserici din patriă, și 
biserica nâstră strămoșâscă, espusă multor 
isbirl și neajunsuri, în prea înalta grațiă 
de domnitor și în puternica scutire a Ma
iestății Vâstre.

(In limba română): Să trăidscă fericit 
Majestatea Sa preabunul nostru monarch!

La vorbirea Mitropolitului Miron Ro
manul, Majestatea Sa răspunse:

„Primesc cu mulțămire asigura
rea omagiului și credinței Vâstre.

„Când, înainte cu opt ani, re- 
presentanții bisericei Vâstre au venit 
la acest loc înaintea mea, v’am in
dicat cu bună-voința, ce am avut’o 
întot-dduna față cu credincioșii voș
tri, acea direcțiune, pe care urmând’o 
veți pute nu numai se promovați 
mai bine interesele Vâstre proprii, 
ci și se contați 1a- scutul meu în tâtă 
vremea, — și care direcțiune se con- 
centreză în aceea, ca fiă-care confe
siune, iără deosebire de naționalitate, 
se se simtă una și se se contopescă 
în credința cătră tron, în iubirea 
cătră patria comună, în respectarea 
legilor și în împlinirea datoriilor 
patriotice.

„Recomandându-Ve și acum în 
modul cel mai călduros urmărirea 
credinciosă a acestor scopuri, și în 
așteptarea, că veți întrebuința marea 
Vâstră influință asupra credincioși
lor numai în acâstă direcțiune, bu
curos Vă asigur pe D-Vâstră și pe 
credincioșii Voștri de grația și bună
voința mea neschimbată."

Urmă deputațiunea clerului evangelic 
august., în numele căreia vorbi episcopul 
săsesc Miiller. Observ, că dintre toți ar- 
chiereii numai episcopul săsesc șl-a ținut 
vorbirea în limba bisericei sale, ger
mană. Acestuia îi răspunse Majestatea Sa:

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Lacrimi de copil.
(De Robert.')

Era în trista iârnă a anului 1870. 
Veneam din America de sud și trebuia să 
trec prin Franoiu. Sărmana Franciă, sân
gera din răni nenumărate, și părea, că se 
apropiă de mormânt. Mă grăbii să trec 
peste Elveția, prin Neuchatel, Olten, Zu
rich, și Bregenz; doriam să ajung între ai 
mei, după ani petrecuțl în țâra portoca
lelor și la căldura sârelui ardător din re
giuni ecuatoriale.

In gara Herzogenbuchsee, unde se 
încrucișau drumurile, și care gară, — mărită 
în timpurile mai nouă, precum aud — era 
destul de însemnată încă de pe atunci, ne 
oprirăm; înaintea nâstră și după noi ve- 
veau trenuri pline cu soldați din armata 
lui Bourbaki. Așteptam și noi și ei.

Vagânele se goliră pe încetul: mai 
întâiu se deteră jos cei teaferl, după ei ve- 

niau alții legați la cap și la brațe, răcji- 
mându-se pe bețe, cârjl; tocmai la urmă 
se deteră jos cei greu răniți, cari trebuiau 
să fiă duși de consoții lor.

Era dureros de tot a privi Ia ei, oă- 
rora abia mai era posibil de-a le da vre-un 
ajutor.

Restaurațiunea se umplu îndată, dim
preună cu tâte șalele de așteptare. Se 
făcu puțină disordine, după care însă toți 
Be aședară ârășl în rând și se făcu liniște.

In sala de așteptare clasa I și II 
era o masă lungă, la care am ocupat și eu 
loo. Oficerii francesl veniau rendurl-rân- 
durl și se așeejau ia masă, fără considerare 
de rmg și branșe; nu se audia niol un 
sgomot și mai nici o vorbă. Toți steteau 
triști, plivirea tuturor părea împăinginită, 
aprope toți erau i-nițl.

Luai supa curând, băui o sticlă de 
vin și eșîi la aer, îmi trebuia să respir aer 
curat, eram cuprins de un simțământ ca
racteristic.

Afară ploua și ningea, era un timp 
urît, umed și rece; mă reîntorsei în odaiă | 

și retras lângă o ferestră, priviam în jur. 
Locul meu de mai înainte era ocupat de 
un oficer îmbrăoat într’o manta, care a 
trebuit să fiă când-va albă,*)  acum însă era 
sfârticată, plină de sânge și de tină. După 
oât puteam vede oficerul era de o statură 
gigantică.

Chelnerițe și chiar fete dela sate (când 
e vorba de a face bine, toți fao ou atâta 
dragoste!) curățele, încinse cu corsete din 
materiă nâgră cu cătărăml de argint, cu 
brațele gâle pănă la câte, alârgau printre 
mesele așternute, îmbiând pe oficerl și sol
dați ou câte-o farfuriă de supă, cu câte-o 
stiolă de vin și cu pâne ; acestea erau ofertele 
Elvețianilor ospitall, date învinșilor și ne- 
norociților.

■ Atletul oficer cu manta sfârticată, nu 
voia- să primâscă nimio, îșl trase chipiul 
cel cu patru dungi de aur afund pe ochi 
și respinse cu un gest aprâpe neprietinesc 
și supă, și vin, și pâne.

— „Dâr, oomandante, te rog, îi dice» 

un vecin, ia puțină supă, oăcl ea încăl- 
desoe corpul și prinde așa de bine, D ta 
trebue să-ți câștigi putere... Guragiu, amice, 
dâr nu ne vom prăpădi; să bem o sticlă 
de vin roșu ca sângele nostru, întru sănă
tatea patriei și să luăm puțină pâne! Cu- 
ragiu, în cel mai apropiat viitor avem să 
fim noi învingătorii!"

— „Mulțumesc, nu pot,... nu-mi alu
necă pe gât".

Atletul oficer îșl puse apoi amândouă 
ootele pe masă, îșl lăsa capul între pumni 
și în curând îi începură umerii și întreg 
corpul să svîcnâscă ou tăriă.... Comandan
tul, uriașul, plângea amar.

Se făcu o liniște mormântală, toți în
cetară de a mai mânca și de a bea, mulțl 
sculâudu-se părăsiră odaia. Alții rămaseră 
înoă la masă, dâr nimeni nu oonturba pro- 
fuuda tăcere.

In momentul următor simți voinicul 
oficer, oă cine-va l’a prins de mantă. O 
voce debilă de copil, streină de limba lui, 
pe care el nu o înțelegea, părea că-1 agră- 
esce. El oreeju, că îl îmbiă cine-va din nou
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„îmi servesoe spre deosebită buouriă, 
oă am putut esperia fidelitatea și alipirea 
d-vâstră dovedită ou tbtă ocasiunea, și pe 
lângă mulțămita mea cea mai adâncă îmi 
esprim îndestulirea sinceră, că oredinoioșii 
de-o lege și de-o rassă cu d-vostră, con
duși de interesele proprii bine pricepute 
și de simțul de datorință patriotic, s’au 
nisuit să corespundă așteptărei, căreia i-am 
dat espresiune în aoest loo înainte cu 8 
ani, deore-oe conlucrarea tuturor faotori- 
lor vieții publice spre un scop oomun, 
formâză garanția scutului și a promovărei 
intereselor fîă-oărui 'singurateo. Tot-dâuna 
mă voiu bucura, dâcă în aoâstă direcțiune 
vă voiu putâ face părtași de apărarea și 
scutul meu44.

Urmă deputațiunea clerului reformat 
sub conducerea episcopului Szâsz Domokos, 
apoi deputațiunea unitarilor sub conduoe- 
rea episcopului Ferencz Jozsef și în fine 
deputațiunea Israeliților, după oare urmă 
corpul ofioerilor armatei comune, honvedi- 
mei și gendarmeriei; apoi deputațiunea mu- 
nioipiilor sub conducerea fișpanului Beldi 
Akos del a Clușiu, căruia Majestatea Sa îi 
c|ise între altele:

„Nu mă îndoiesc, că municipiile își 
vor îndrepta aotivitatea lor principală asu
pra promovărei bunăstărei materiale și spi
rituale a poporațiunei. Soiu, că la împli
nirea acestei misiuni, deosebirea confesio
nală său de limbă nu formâză nici un pă
rete despărțitor, oăol numai cultivarea ade
văratei iubiri de patriă și respectarea le
gilor, oarl asigură tuturor drepturi egale, 
dâr și obligă pe fiă-care în mod egal și nu
mai munca folositâre pot da putere statu
lui și pot asigura adevărata bunăstare a 
poporațiunei, pe care ou toții o dorim. Mă 
voiu buoura, dâcă voiu vede, că tendințele 
în direcțiunea acâsta vor lua tot mai mari 
dimensiuni44.

Mai urma deputațiunea profesorilor 
universitari din Clușiu, a reuniunei econo
mice, a „Kulturegylet*-ului,  în numele că
reia vorbi președintele conte Bethlen Ga
bor, recomandând grației monarchului 
acestă sooietate, oe „tinde spre scopuri 
patriotice14. Monarchul îi răspunse: „Reu
niunea pote conta la scutul și sprijinul 
meu, dâcă ea, rămânând oredmcidsă princi
piilor aooentuate, va servi în adevăr oul- 
turei și binelui publio, amăsurat numelui ei44.

Mai urmă o deputațiune a „Crucei- 
roșie14, a camerei advocațiale, a camerei 
notarilor publici, si în fine a camerei co
merciale și industriale.

După 12 ore, terminând cu primirea 
deputațiunilor, Majestatea Sa luâ un dejun. 
După amăcjl la 3 o. Majestatea Sa a plecat 
la Huedin.

CRONICA POLITICA.
11 (23) Septemvre.

Numai de curând anunța diarul „jYewes 
Wiener Tagblatt* , că naționalitățile nema
ghiare din Ungaria au luat hotărîrea de-a 

trimite cu ocasiunea esposiției mileniului o 
deputațiune monstru Ia monarchnl. ț>ia- 
rul slovac „Naroime jVoviny44 constată în 
unul din ultimii săi numeri, oă naționali
tățile sunt departe de aoest proiect. Depu
tațiunea se plânuesce, din contră, în cercuri 
șovini st e maghiare, pentru de-a dovedi prin 
asta, că în Ungaria domnesoe egală îndrep
tățire. E ușor de-a arangia congrese și a 
trimite deputațiunl, ou soop de-a înșela și 
ameți lumea, dâcă ai puterea în mână; însă 
ou acestea dreptatea și adevărul nu se 
p6te șterge din lume. „Dovediți14, c|ice nu
mitul cjiar, „câ Slovacii au gimnasii slo
vace, și oă pe teritor slovac se pârtă ofi- 
oiile în limba slovacă, cum o prescrie le
gea. Hic Rhodus, hic salta!44

*
Din Londra se depeșâcjă, oă Anglia 

faoe pregătiri pentru o eventuală acțiune 
maritimă contra Chinei, în cas, dâcă acâs- 
ta în realitate va renunța la un port ohi- 
nezeso în favorul Rusiei.

*

Sub titlul „Regele in Clușiu*  scrie „ Pes
ter Correspondenz*  un articol, în care 4’cei 
că Majestatea Sa se va convinge la Cluș, 
oă sfetnicii săi, în frunte cu ministrul pre
ședinte Desideriu Bânffg au făout totul ce 
au promis în cestiunea naționalităților, și 
că politica lor e cea mai ooreotă. Intrâga 
pressă (?) a Rusiei, Franoiei, Angliei și 
Austriei laudă procederea lui Bin ffy, care 
a înțeles să lumineze streinătatea, că aoi 
stă față în față cu un guvern ungar activ 
și liberal. Din <}i în 4' apare mai evident, 
că Bânffy e mai puțin orator, decât omul 
faptei, oare se uisuesce în realitate să des- 
volte și consolidese statul ungar. O mul
țime de frase și vorbiri frumose s’au ținut 
mai înainte, fără ca prin acestea naționa
litățile să fi fost aduse pe terenul legal; 
aoum de-odată pășesce baronul Bânffy îna
intea monarchului la Cluș și îi predă adre
sa de mulțămita a compatrioților români. 
Banffy șl-a dat tote silințele, să înduplece 
pe Români, oa să ia parte în parlament, 
de-dre-oe numai aci îșl pot înainta plânge
rile lor; și Românii ardeleni au promis, că 
cu ocasiunea viitorelor alegeri îșl vor trimite 
regresentanți în parlament. (Cari Români, au 
promis? — Red.) Din acâeta promisiune 
se va convinge corâna, că nu pâte fi vor
ba despre o asuprire și bruscare a națio
nalităților în Ungaiia

Ce se întemplă cu ceilalți condamnați?

E luoru firesc, oă actul de grațiare, 
prin oare au fost liberați din închisâre 
d-nii Rațiu și soți, se referă la victimele 
judeoății dela Clușiu în procesul Memoran
dului] căci în fond se tracta de aceea, oa 
corâna să ștârgă urmele acestui monstruos 
proces, oare pe lângă multe altele, nu putea 
să fiă aprobat nici chiar din puuot de ve
dere al intereselor dinastice.

Tot în urma prooesului pentru Memo

rând însă au mai fost judecați și condam
nați la fârte grele pedepse și alții, oarl nu 
erau direot împlioațl în procesul, ce s’a fă
out celor, cari au mers ou Memorandul la 
Viena. Doi dintre aceștia: redaotorul 4ia- 
rului „Dreptatea*  din Timișâra, Dr. Valeria 
Branisce, precum și unul dintre redaotorii 
4iarului sârbesc „Zastava*  din Neoplanta, 
se află și astă4l în închisârea de stat, fiind 
osândiți pentru articoll, ce i-au soris asu
pra procesului Memorandului și în apărarea 
și justificarea celor condamnați în aoest 
proces.

Se nasoe aoum întrebarea, ce să va 
întâmpla cu acești oondamnațl, după-ce nu 
mai are înțeles, oa ei să mai fiă ținuți și 
ohinuițl între zidurile închisorii, oând gra
ția monarohului a avut de soop a delătura 
cu totul efeotele oausate prin urmărirea 
pasului făout ou Memorandul.

In legătură- cu prooesul Memorandu
lui mai sunt și alte procese, oe s’au inten
tat în mai multe locuri celor ce într'un 
loc seu altul au aderat la el.

Logic și Oonseouent ar fi prin urmare, 
ca să fiă șterse tot-odată tâte urmele con
damnărilor său a urmăririlor, oarl stau în 
legătură cu prooesul Memorandului. N’are 
nici un înțeles, ca amintiții redactori et-o. 
să mai fiă hârțuițl prin cele închisori 
după liberarea Memorandiștilor.

Afacerea Pazmandy-Darvas.
fntr’unul din numerii trecuțl ai 4i&- 

rului nostru am fost înregistrat desavuarea 
ce i s’a făcut lui Pazmandy în străinătate, 
și anume în 4iarul „L’Independence Beige44. 
Seim, oă afirmările lui Pazmandy cu pri
vire la închisorile de stat unguresc! și la 
tractarea ce-o întâmpină scolo întemni
țați au fost retezate chiar de un maghiar, 
Darvas Imre, care a bvut norocirea de a 
gusta dulceța Seghedinului, dimpreună ou 
oondamnații noștri.

Darvas a desmințit pe Pazmandy în 
același 4i&r „L’Independance Beige44, fă- 
oând astfel sânge rău între Unguri. In- 
tr’unul din numerii mai prospețl ai lui 
„Magyarorszag44 d-1 Pazmandy aousă pe 
Darvas de nepatriotism, imputându-i, că 
s’a făout câdă la toporul străin, mânând 
apă pe mora „Valahilor44. Celelalte foi un- 
guresol îi ținură isonul lui „Magyarorszag44 
și mai imputară lui Darvas, că ar fi ji
dan etc.

D-1 Darvas vine acum și publioă ur- 
mătorele oa răspuns la aousările lui Paz
mandy44 :

„In numărul din 17 a. c. al 4’arului 
„Magyaro’-szag44, d 1 deputat Pazmandy 
Denes, din inoidentul, că afirmările ce le-a 
făcut în numărul dela 19 a lunei trecute 
ale „Independenței belgice44, eu le-am rec
tificat în acelaș 4'ttr- 12)6 acusă de nepa
triotism. Pentru lămurirea marelui public, 
— și numai pentru acâsta — relevez aici 
din nou punotele rectificate, precum și 
starea lucrului pe basa faptelor adevărate :

1) Nu-i ndevărat, că putem primi vi
sits în odăi cu ferestri fără de zăbrele.

2) Nu-i adevărat, că suntem libert a 
ceti ort ce 4'ar sâu epistolă.

3) Nu-i adevărat, oă primim dela 
stat 4H ni o oâte 80 or.

4) Nu-i adevărat, că putem primi 
âspeții noștri în decurs de einol ore pe 4>-

5) Nu-i adevărat, că ne putem pre
umbla fără de inspeoțiune prin curtea în
chisorii.

6) Nu-i adevărat, oă la întemnițații 
de stat români pot intra amicii lor, ba 
chiar și străini.

Din contră faptele adevărate sunt 
următârele:

1) Suntem înouiațl în ohiliile nostre, 
ce dau într’un ambit lung de 11.20 m. și 
lat de 2.20 m., tâtă 4iua-

2) Epistolele ne sosesc desfăcute și 
controlate.

3) In tâtă 4iua putem să ne plimbăm 
înainte și după amâdl oâte o oră, supra- 
veghiațl din partea unui păzitor armat.

4) Chiar și membrilor de familiă li-se 
permite visită numai de două bre pe 4L 
și pe lângă aceea trebue să-și ceră permi
siune în fiă-care 4itiă.

6) Edifioiul temniței este după un 
plan nou, deosebit de cel vechiu împărțit 
în despărțăminte deosebite, ca prisonierii 
să nu păta comunica unul ou altul.

6) In cas de bălă nu se ooncede 
cura la băi niol la cererea medicului.

Pentru a rectifica afirmările d-lui Păz- 
mândy m’a rugat chiar d-1 Dr. Vasilie 
Lucaciu, care în înțelesul statutelor închi
sorii nu putea faoe aoeBt luoru.

Eu am satisfăcut acestei rugărl, cu 
atât mai vârtos, oă mărturisirea adevărului 
nu pâte fi nici odată considerată de fapt 
nepatriotio. După-ce limba francesă nu o 
cunosc în destul, am rugat pe d-1 Luca
ciu să-mi traducă articolul.

Se pâte, că traduoerea franoesă să fi 
colorat încât-va afirmările mele faptice 
simplu predate. Că nu am comis prin ar- 
tioulul meu un act de nepatriotism se pote 
vedea și de acolo, că articulu meu fu apro
bat, ca corăspun4ător adevărului, ohiar și 
de un prisonier neromân din temniță. Dealt- 
mintrelea simțămintele mele patriotioe tre
bue să fiă întru oât-va cunosoute d-lui 
Pâzmândy, căol trecând 4eoe ani dela îm
pământenire, pe oând se arangiau marelui 
patriot Kossuth Lajos în tâtă țâra ovațiunl, 
am lucrat la olaltă în aceeași comisiune, 
care a arangiat ovațiunl lui Kossuth La- 
jos la Szombathely.

Mă țîn tot atât da patriot, oa ori și 
oine, ueluând afară nici chiar pe d-l Păz- 
mândy, oare dealtoum și d-sa a recunos- 
out, oă unele afirmațiunl ale sale au fost 
greșite.

După acestea las la judeoata publi
cului mare, dâcă se păte, oa pentru comu
nicarea unor fapte reale și pentru mărtu
risirea adevărului cine-va să mă pâtă aou- 
sa cu drept cuvânt de nepatriotism.

Darvas Imre.
Ou tâte astea „Magarorszâg44 nu-1 

ârtă, împutându-i, că ar fi lăsat să fiă în
trebuințat pentru săvârșirea unei fapte ne- 
patriotice, cu alte cuvinte a dat de gol 
ÎDaintea lumei pe Pâzmândy, precum și 
sistemul mincinos și de calumniare ungu- 
reso. Pâte Pâzmândy și cu patronii săi 
să strige cât vor voi în aontra acestui 
Darvas, noi țînem, că el în adevăr a să
vârșit un act de oinstit patriotism.

ou mâncare și beutură, dete din oap și din 
umeri, în semn de refus. Glasul însă se 
aucji din nou cu mai multă insistență, âr 
mantia îi este scuturată cu nerăbdare.

Acesta era prea mult.... Oficerul în
cercă să se scâle: „Mii de trăsnete, dâr 
dați-ml odată pace 1“ strigă el, și cu un 
țipet de durere recădu pe soaun.

Chiar la spatele sale se autji acum 
un murmur, se auc}i cum cade o farfuriă 
pe podele, sfărîmându-se, după care începu 
a-se aucji un plânset de copil.... Comandan
tul se intorse și vă(ju nemijlocit lângă 
densul o oopilă de 6 — 8 aul, oare de 
spaimă lăsă să-i cadă farfuria ou supa des
tinată pentru el, și care plângea acum în
spăimântată.

Fața gigantelui, bătută de sore, de 
vânt și sudori, se însenină numai decât; 
trăsurile feței lui, pănă aoi atât de aspre, 
atât de întuneoate, devenirâ blânde, el îșl 
aruncă mantaua sa cea grea, luâ oopila, 
oe plângea încă, în brațe, și apropiindu-o 
de pieptul său eroio o strângea cu iubire.

Paoea între el și copilă a fost îndată 
făcută și mica oopilă — „son bebe", oum 

o numea el — începu să suridă, și ea — 
era o femeiă! — se folosi de învingerea 
sa; el trebuia să-o asoulte, să mănânce 
supă și prima lingură fu dusă la buzele 
puțin mai înainte încleștate ale gigantelui, 
de tremurătdrele mânuțe ale oopilei.

Ofioerul învins de aoest îngeraș cu 
șuvițe blonde, se supunea aoum întru tâte; 
după supa cea dintâiu urma a doua, apoi 
beu o mare stiolă de vin întru sănătatea 
aoelei țări ospitale, pe oare o representă 
mica blondină cu frumoșii ei oohl de 
viorele.

Privirea lui, pănă aoum atât de si
nistră, deveni din oe în oe mai blândă, 
mai dulce, și adesea se năpustia asupra 
oopilei, dându-i nenumărate sărutări, âr co
pila la rândul ei făcea asemenea. Ea îșl 
afla nespusă plăoere și în oruoea legiunei 
de onore aninată pe pieptul oficerului, 
cum și în alte două-trei medalii oâștigate 
în răsboiu.

Povestiau drăgălaș unul ou altul, ea 
vorbea nemțesce, el franțuzesce, ea rîdea 
atât de plăcut, âr fața lui se făcu acum cu 
totul blândă, se înțelegeau de minune.

Clopotul sunâ, dând signal de ple- 
oare. Mica copilă înoepu să plângă cu hohot 
și nu voia să se despartă de pretinul ei 
cel mare.

El îi luâ oăpșorul în amândouă ma
nile sale puternice ostășesol și depuse pe 
fruntea copilei o sărutare lungă, cordială, 
părințâscă: „Dumnedeu să te bineouvinte 
pentru binefacerea, ce în copilăria ta ne
vinovată ai făcut unui nenorooit, pentru 
liniștea, speranța, ce ’i le-ai redat. Dumne- 
4eu să te bineouvinte!44

Mica copilă nu putu înțelege cuvin
tele rostite de comandant; ea însă înțelegea 
cugetul și sărutarea lui; încetă de a mai 
plânge, privi adânc și serios în ochii ami
cului său, și apoi, plecându-șl capul, 4ise 
înoet: „Amin!44

Doi suboficerl din același regiment, 
ambii de-asemenea mari, dâr aoum mai 
puternici ca oomandantul, dintre cari unul 
era legat la cap, luară pe comandant de 
brațe, și așa, sprijinit de doi omeni de ai 
săi, eși încet eroul, care după cum obser- 
vaiu la urmă, era rănit greu la amândouă 
pioibrele.

Oficerl și ostași, oe nu se depărtaseră 
încă, se îmbul4iau să faoă front și salutau 
eu respect, âr după ce eși eroul, au4ii pe 
mulțl 4icând : „Un om puternio și cu ade
vărata inimă simțitâre, un adevărat erou!44

Când locomotiva începu să pufăâscă 
și să scotă un fum suriu-alb, când înoepu 
să se misoe trenul, pe pragul restaurantului 
apăru fetița cea cu ochii albaștri și ou șu
vițele lungi și blonde, trimițând pretinului 
ei iubit, oare se depărta acum sărutări ou 
mânuța-i gingașă. Er el, gigantele, pe oare 
l’au învins atât de ușor lacrimale unui 00- 
pil, sta răfiimat la ferâstra oupeului, și 
glasul lui, care răsunase de atâtea-orl în 
tumultul înfricoșatului răsboiu, dând co
manda de atao, rostea aoum dulce și 
sărbătoresce o bineouventare oăldurosă de 
despărțire oopilei: „Dumne4eu să te bine
ouvinte, oăol în numele țării tale ai să- 
vîrșit o binefacere față de un nenorooit, 
căruia i-ai redat liniștea și speranța. Dum
nezeu să te bineouvinte copila mea 1“
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SCIUILE QILEI.
11 (23) Septemvre.

Majestățile Lor Regele și Regina 
României au sosit la Sinaia Joi, după 
amiezi la orele 5.15. La gara Predeal MM. 
LL. au fost întâmpinate de Altețele Lor 
Regale prințul Ferdinand și prințesa Maria, 
apoi de d-1 prim-ministru Lascar Catargiu 
ou toți miniștrii, de d-nii generali Barozzi, 
Algiu, Băicoianu și Robesou. Pe peronul 
gărei Sinaia se aflau toți membrii corpului 
diplomatic, preoum și multe alte pershne 
de distincțiune. MM. LL.. au mers dela 
gară direct la mănăstire, unde I. P. S. S. 
metropolitul primat a oficiat un scurt ser- 
vioiu divin. Regele și Regina și AA. LL. 
prințul Ferdinand și principesa Maria, prin
țul de Hohenzollern-Sigmaringen, prințul 
și prințesa de Saxa-Meiningen vor fi înso
țiți în călătoria Lor la Constanța, ou ocasia 
dnaugurărei podului de peste Dunăre, da 
■toți d-nii miniștri. ML. LL. și AA. LL. 
vor sta la Constanța din săra cjilei de 14 
beptemvre pănă în diminâța cjilei de 16 
Septemvre.

Proces amânat. Pertraotarea finală în 
procesul bașibuzucilor dela Turda, cari în 
1892 dărîmară casa lui Dr. Rațiu și ataoară 
locuințele mai multor fruntași români de 
acolo, s’a amenat pe luna Noemvre, dehre- 
oe în cjiua pertractărei din săptămâna tre- 
-oută lipsiră unii din oei mai însemnați 
.martori. — Pote că așa se va tot amâna 
pertractarea, pănă-ce tot lucrul se va faoe 
mușama.

—o —
Un incident la granița României. 

Mai cjilele treoute s’a vorbit prin 4>are 
despre un confliot întâmplat la granița ro
mână din județul Râmnicu-Vâlcei, între 
nisoe soldați unguri și câțl-va soldați ro
mâni, cari treoând, din nebăgare de sâmă, 
pe teritoriul ungureso, an fost duși de oei 
•dintâiu în cat armele de dincolo de graniță. 
După reclamațiunea ministerului român de 
•așterne soldații români au fost puși imediat 
în libertate, și peiitru stabilirea responsa
bilităților s’a numit o comisiune mixtă. 
Din partea guvernului român sunt delegați 
în acestă comisiune d-1 Herăsou, prefectul 
județului R.-Vâlcea, d-nii oolonel Groza și 
Năsturel, d-1 Tudor Rădulescu, directorul vă
milor din ministerul de finance, și d-1 Io- 
mescu, șef de vamă, oarl pentru a-se în
tâlni ou delegații guvernului unguresc, au 
sosit la Sibiiu. Delegații maghiari sunt 
comandantul din Brașov al gendarmilor, 
baronul Szent-Kereszty, prefectul de județ, 
.Și alțl doi funcționari.

Anul scolastic și mileniul. Se lățise 
■acirea, că din incidentul serbărei mileniu
lui se va scurta anul scolastic. Acum însă 
sa face cuuoscut în mod oficios, că anul 
scolastic 1895/96 nu va fi scurtat din oausa 
esposiției și serbărei milenare, și că cel 
mult ministrul de culte va da vacanțe de 
aoâte-va cJH0 cu ocasiunea serbărilor.

Congresul studenților români. Stu
denții universitari din România, întruniți 
la Congresul din Câmpu-lung au trimis 
Sâmbăta treoută M. Sale Regelui o depeșă 
de felicitare, prin oare depun la piciorele 
Tronului mulțămirile lor pentru intențiu- 
nile nobile, esprimate de M. Sa în scrishrea 
fundațională din 1891, scrisore prin care 
M. S. Regele anunța înființarea „Fundațiu- 
nei universitare Carol Iu. Studenții întru
niți în congres au hotărît să rămână în 
Câmpulung trei cjile p0 oheltuiala lor. Preșe
dinte al oongresului a fost ales studentul 
Jeșan State Dragomir.

— o —
Anton baron de Schonfeld, inspecto

rul general al armatei austriace a împlini t 
în 20 1. c. oincl-4ecl de ani de serviciu. Din 
acest inoident monarchul l-a adresat un au
tograf preaînalt, ținut în termini de laudă 
.și adâncă recunoscință.

— o —
Inaugurări în România. In luna acesta, 

Septemvre, se vor faoe în România o mul- 
.țime de inaugurări. Se vor inaugura ur- 
mătorele mari luorărl publice: podul de 

peste Dunăre, drumul de fier Craiova-Calafat 
și șosâua de pe valea Jiului. Serviciul de 
navigațiune maritimă se inaugurâză și el, 
îndeplinind o dorință așa de vechie a tu- 
tutor Românilor. La ministerul instruoțiu- 
nei publice se inaugurâză în luna lui Sep
temvre : liceul din Craiova, schia normală 
din Câmpu-lung, orfelinatul din Focșani, 
asilul Elena Dhmna, refăcut aprope din nou 
liceul internat din lași, institutul de ana
tomie și soola de bele-arte din Iași, și se 
pune piâtra fundamentală la gimnasiul din 
Giurgiu și probabil la încă alte două clă
diri școlare, ale căror licitățiunl vor fi apro
bate tjilele viithre.

—o—
Un proces literar. ț)iaristul Ernest 

Lamberger din Viena a ridicat aousă con
tra redacțiunilor fliarelor „Politisobes Volks- 
blatt“ și „Neues Politisohes Volksblatt“ 
pentru usurparea dreptului de autor. Aou- 
satorul, care sorie foiletone, afirmă, oă nu
mitele 4iare au reprodus foilethne de ale 
sale, fără învoirea sa, numai schmbându-le 
titula.

—O'
Un paricid. Se scrie din Zala-Kis- 

Kanizsa, că un anumit/fa/dw Lâszlo, econom 
ou «tare bunicică de-acolo, a uois într’un mod 
îngrozitor pe tată-său. Ei trăiau adecă la 
olaltă și se certau adeseori pentru o parțelă 
de pământ. Intr’una din diminețile acestea 
feciorul Lâszlh se înfurii întru atâta, cât 
începu se bată pe tată-său în cap eu nisce 
clesoe, pănă ce acesta rămase mort. Parioi- 
dul fu prins dimpreună cu soția s’a și fură 
escortați Ia Canija mare.

—o—
Chinezi în Rusia. „Grazdanin“ anun- 

ăț, că un <5re-care număr de Chinezi vor 
sosi în ourând în Rusia pentru a învăța 
serviciul militar, și oă vor fi împărțițl la 
diferite corpuri de trupe.

—o —
Curs comercial pentru fete în Brașov. 

Camera oomeroială din loo a hotărit să 
desohidă un curs de instrucția oomeroială 
pentru fete, oa astfel să potăfi aplioate în 
comeroiu și puteri femeiescl, și să se per
fecționeze pentru servioiile de oomptoir și 
prăvăliă. In curs se vor primi numai acele 
fete, oarl au absolvat 4 clase dela vr'o 
soolă poporală de fete, cu succes destulitor. 
Prelegerile 'din studiile deja statorite se 
vor ținâ dup’ ame4l- Cursul va dura 8 
luni. Taxele de plătit vor fi : la înscriere 
5 fl ; er didaotru pentru instrucția 35 fl. 
dintre cari 15 fl. vor trebui să se plătâsoă 
la început, ceilalți, în rate lunare egale. 
Date mai detailate se pot căpăta la biroul 
oamerei comerciale din loo. Atragem aten
țiunea părinților și tuturorilor, că pe acele 
fete, cari au dorința de-a oeroeta amintitul 
ours, trebue să le înseiințeze pănă la 28 
n. o. în oanoelaria camerei oomerciale 
din loo (str. porții 61, etag. I) în orele 
dela 7—1 a. m.

Coresp. „Gaz. Trans.“

Ghimbav, 9 (21) Sept. 1895.
Onorată Redacțiune! Astă4l s’a ținut 

în comuna Ghimbav alegerea suplementară 
de deputat dietal în ceroul electoral de sus 
al țărei Bârsei.

De diminâța înoepură a sosi în con
tinuu mulțime de alegători din oele 13 oo- 
mune, cari formeză aoest oerc electoral, 
așa, că mica piață a comunei era înțesată de 
numărul respeotabil al alegătorilor. Pentru 
susținerea ordinei fisolgăbirăul Kostend 
dispuse a se presents 10 gendarml. De 
astă-dată poporul săsesc, care pănă acum 
a esoelat în principiul solidarității lui na
ționale, a ajuns, în urma fabricațiunei le
gilor celor nouă biserioesol din partea gu
vernului maghiar, în posițiunea de a-se se
para în două oastre antagoniste, 41S aȘa 
numita partidă a „ver4dor“ (tinerilor) și a 
„negrilor" (bătrânilor), botezată de-altcum 
și „moderați11.

Desele lor conferințe și dintr’o parte 
și dintr’alta, ținute în timpul din urmă în 
diversele oomune din menționatul cere elec
toral, au dovedit în mod destul de elocuent 
sforțările, oe și-le dedeau și unii și alții 
pentru reușirea la alegerea din cestiune. 

Apeluri peste apeluri la adresa poporului 
săseso publioară 4iarele lor antagoniste, și 
se afișară în 4’ua alegerei pe 4idurile 
Ghimbavului, cerând sprijinul poporului 
pentru reușirea candidaților lor.

Era de tot bătător la ochi, că în 
multe familii, părinții figurau ca „mode- 
rațlu (negri), âr fii lor ca „ver4l“, ceea ce 
dovedesce, că soisiunea politică în sinul po
porului săsesc de pe la noi este de tot 
serihsă.

De sine înțeles, că aprope toți mem
brii primăriilor, ai oorpului didactic și 
preoțesc săseso figurau între oportuniștii 
moderați.

„Moderații“ au candidat pe advocatul 
Dr. Carol Sohmidt, er „ver4ii“ pe redao- 
torul Lutz Khrodi. Cei dintâiu se presen- 
tară în număr considerabil, purtând oo- 
carde parte cu insigniile maghiare, parte 
ou de cele săsescl, parte cu de amândouă. 
„Ver4ii“, cari representau numai oam a 
treia parte din complexul alegătorilor, 
purtau ramuri ver4l pe pălării.' Amândouă 
partidele erau separate, și separat au și 
votat.

Alegerea a fost nominală. Candidatul 
moderaților obținu 451 voturi, al „ver4iloru 
141 voturi.

Românii în genere s’au absținut dela 
alegere, ținând sus și tare la principiul pa
sivității. Doi alegători români au partici
pat însă totuși cu votul lor la alegere, 
presentându-se în oeta moderaților și înoă 
cu tricolorul maghiar pe pept. Acești rătă
ciți sunt: învățătorul din Nou (Ujfalu) Ge
rasim Comanescu, și un plugar din Măieruș. 
Cel dintâiu păcătos se esousă ou aoeea, oă 
speră a fi pensionat cât de ourând; al 
doilea, oă a fost necesitat de-a se presanta 
la poruncă, fiind păzitor la podul Oltului.

Ca cetitorii să fiă în olar ou scisiunea 
întâmplată în sînul poporului săseso în tim
pul din urmă, mai observ, că fraoțiunea 
„ver4ilor“ îșl are oa principiu eluptarea 
drepturilor, într’un mod mai demn, și oom- 
bătend tot ce este nejust și nelegal, pe 
când moderații persistă și de aoi înainte a 
merge cu torentul, ori unde i-ar duce.

Ca de încheiare notez, că nu mult 
după alegere, oare s’a sfîrșit cam la o oră 
p. m. sosi alesul candidat Dr. Sohmidt. 
Presidiul îi comunica oficios resultatul și-l 
provă4u imediat ou mandatul de ablegat, 
după ceea-oe alesul mulțămi alegătorilor 
sași și celor câțl-va alegători unguri prin 
două cuvântări scurte, ținute în limba ger
mană și maghiară, pentru încrederea 
pusă în el.

Urrrâ la fine prân4ul, în decursul că
ruia se ținură diferite toaste.

M.

Serbările din Roma.
Vinerea trecută a fost o 4i de mare 

sărbătore pentru Italieni, adecă aniversarea 
de 25 ani a luărei Romei in 1870 și tot
odată serbarea inaugurărei statuei lui Ga
ribaldi, eroul libertății. Regele a grațiat cu 
ocasia acestei serbări pe toți oondamnații 
tribunalelor militare din Sioilia și din Massa- 
Carara, condamnați la mai puțin de 400e 
ani; și a micșorat cu o a doua treime pe- 
dâpsa acelora, cari au fost condamnați la 
peste 10 ani.

La inaugurarea monumentului lui Ga
ribaldi, d. Crispi a rostit un discurs. A 4* s, 
oă aniversarea lui 20 Septemvre 1870 nu 
phte fi mai bine serbată de cât prin inau
gurarea unui monument lui Garibaldi, ami
cul credincios și devotat al lui Victor Ema
nuel. Vorbind de libertatea bisericei, a 4>s, că 
sufletele aparțin Papii, care le guverneză ast
fel, în cât tote puterile pământului pot să-l 
invidieze. Suveranii protestanți, suveranii 
ohiar cari nu cred îu Christ, se înohină 
înaintea Papii și primesc sentința lui. Ina
micii unității italiene ar voi să interpreteze 
serbarea ca o ofensă cătră Papa, dâr toți 
sciu, că creștinismul n’are nevoiă de tunuri 
pentru a esista. In nici un stat biserioa ca- 
tolioă nu s’a bucurat de atâta libertate, ca 
în Italia.

Autonomia spiritelor, păzită și garan
tată de Italieni, trebue să fiă o fortăreță, 
în oare Papa să nu potă fi năvălit. Papa 

se buoură de o libertate fără margini; el 
nu este supusul de cât a lui Dumne4eu; 
oa prinț civil el ar fi egalul oelorlalțî prinți. 
Catolioitatea ar trebui să fiă recunosoăthre 
Italiei pentru servioiile aduse pontificatului 
roman.

D. Crispi a terminat prin strigăte de: 
„Trăiască Regele! „Trăiască Italia?“ Dis
cursul său a fost aplandat în mod frenetic. 
Regele și Regina l’au felicitat în mod viu, 
și familia regală a fost obiectul unor ma- 
nifestațiunî și unui entusiasm de nedesoris. 
După discurs d-1 Crispi a luat monumen
tul în posesiune.

NumăroșI garibaldienl ou corhne și 
drapele s’au urcat pe monument, în mijlo- 
oul unei emoțiunl de nedesoris. Vivate 
unanime au salutat statua când a fost des
coperită. Primarul a rostit ouvinte patrio
tice. Regele a adresat miniștrilor, cari erau 
la putere în 1870 o depeșă, în oare 4'°° • 
„Vouă, cari ați făout parte din guvernul 
tatălui meu, în 4>ua când a dat Italiei oa- 
pitala sa, și oarl ați oontribuit prin sfatu
rile vostre înțelepte la gloriosa achisițiune 
a Romei, vă trimet salutul meu și acela al 
patriei, oare îșl amintesce și care este re- 
ounoscăthre“.

In aoeeașl 4i s’a inaugurat colona co
memorativă ridicată la Porta-Pia în fața în- 
tărirei pe unde au întrat trupele în Roma 
la 1870. Entusiasmul a fost forte mare. 
Au asistat la aoâstă inaugurare represen- 
tanțl de ai armatei ou drapelele regimen
telor, oarl au luat parte la campania din 
1870, primarul, oonsilierii municipali, pre
cum și numărose asooiațiunl, oarl au defi
lat pe dinaintea monumentului.

Un mare prân4 s’a dat la Quirinal; 
au luat parte părechea regală, prințul moș
tenitor, miniștrii, președinții parlamentului, 
generalii și autoritățile. Săra au fost ilu
minații splendide în grădinele Quirinalului 
și în cuartirele din Porta-Pia.

DIVERSE.
Cum se nasc modele? Despre fiă- ■ 

oare modă în special ar fi greu de-a spune, 
cum s’au năsout, cine a fost inițiatorul lor 
și de unde îșl are originea. Despre unele 
din ele însă totuși se soie positiv, oă în 
ce împrejurări și din a oui inițiativă 
s’au năsout. De ourând răposatul Worth 
aduce în privința acâsta oâte-va esemple. 
Așa d. es., se scie, oă pănă la înoeputul 
seoulului present femeile purtau haine 
scurte. S’a întâmplat însă, că regina Victo
ria a Angliei, curând după uroarea pe 
tron, dându-se jos de pe-o trăsură, șl-a 
rănit un picior. A doua 4i ea avea să dea 
în palatul St-James audiențe festive. Dâr 
oum să asiste la audiențe cu pioiorul legat? 
— Numai deoât îșl comanda o haină lungă, 
care să-i acopere pioiorul. Atunci damele 
de curte făoură și ele asemenea, altele le 
imitară, și în scurt timp portul femeilor în 
haină lungă ajunse la modă în Europa 
întregă. Alt cas: Intr’o 4i renumita trage
diană Rachel cumpăra dela o femeiă săracă 
câțl-va metri de țesătură galbenă. Nu soia, 
va ave vre-odată trebuință de ea. Odată 
însă îi trăsni prin minte, să-și faoă din 
acâstă țăsătură o haină, pe oare o îmbrăoâ 
într’un rol la teatru. Succesul rolului a fost 
toomai așa de mare oa și al nouăi haine. 
Gât-va timp după acâsta hainele galbene 
erau la modă între tote damele din Paris, 
încă un oas, ce s’a întâmplat în timpul 
cel mai nou: O damă fhrte cunosoută, care 
se dusese pentru oât-va timp la Paris, voi 
cu orl-oe preț să asiste la o producțiune 
mai mare, dată în câmp; din întâmplare 
însă nu avea haină potrivită puntru acâstă 
ooasiune. Ce să facă? In pripă mare îșl 
prefăcu o haină vechiă nâgră, pe care o 
îmbrăcă, luându-șl în mână o umbrelă ro
șie, cre4ând, oă aoâsta va ridica valorea 
simplei toalete. Așa s’a și întâmplat. Stre
ina damă făcu adevărată sensațiă cu um
brela ei roșie, și de-atuncl umbrelele roșii 
au ajuns a fi la modă.

Proprietar: Op. Aurel IMurețianu.

Redactor responsabil: Gregoriu ^laiora
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Cursul la bursa din Viera.
Din 21 Septemvre 1895.

Renta uDg, de aur 4% .... 121.60
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.40
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/o • 124.25
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/0 101.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.30 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.85
Bonuri rurale oroate-slavone. < . —.—
Iinprum. ung. ou premii .... 158.— 
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 147 50
Renta de hârtie austr.... 100 55
Renta de argint austr.... 100 95
Renta de aur austr............... 121.75
Losuri din 1860   152.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1058.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 487.25
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 402.25
NapoleondorI.................................. 9.55
Mărci imperiale germane . . . 58.95
London vista....................................120.45
Paris vista.................................. 47.65
Rente de oordne austr. 4%. . . 101,—
Note italiene. ....... 45.35

Cursul pieței Brașov.
Din 22 Septemvre 1895,

Bancnote rom. Cump. 9,51 Vând. 9.54
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cu m p. 9.54 Vând. 9.57
Galbeni Comp. 5.63 Vend. 5.67
Ruble rusescl Cump. 128.% Vând. —.—
Lire turoescl Cump. 58.50 Vend. —
Mărci germane Cump. 10.76 Vend.
Scris, fono. Albina 5°/() 100.75 Vând. 101.75

JSr. i24ll -loVb.

PUBLICÂȚIUNE.
Socotela caisei orășenesc! pro 

1894 dinpreună cu adusele, cu ra
portul dat de comisiunea examină- 
tore și cu chiarificările comptabilită- 
ței orășănesci se află la subscrisul 
magistrat în localul comptabilităței,

pană în 5 Octombre a. c. spre exa
minare din partea fie-cărui.

In sensul §-lui 142 al art. de 
lege XXII, din 1886, i stă fie-cărui 
dăjdier în drept, că în decursul amin
titului termin se-șî așternă la acest 
magistrat eventualele observațiuDî 
în contra acestei socoteli.

Brașov, 20 Septemvre 1895. 
776,1—1 Magistratul orășenesc.

Brasso vărmegye kOzig. erdeszeti 
bizottsăgâtdl,

Sz. 168-1895.

Pâlyăzat.
Brass6 vărmegye veresmarti <5r- 

jârâsăban Foldvâr szăkhelylyel egy- 
băromszâz (300) forintnyi osszillet- 
menyekkel es tizenhat (16) fir kb.- 
meter kedvezmenyes âru fajârandâ- 
sâggal javadalmazott erdâ-Ori Al
ias tdltendO be 1895. 6vi november 
ho 1-en.

A sajâtkezfileg irt es Brassâvâr- 
megye alispânjâhoz, mint az erdă- 
szeti bizottsăg elnOkehez 1895. evi 
Szeptember ho 30-ăig benyujtando fo- 
lyamodvănyban, igazolandb kellekek: 
magyar honossăg, fedhetlen erkolcs, 
24 eves eletkor, az erdO Ori szak- 
vizsga letetele es a magyar, lehetd- 
leg a nemet nyelvnek is szbban es 
irăsban vald birăsa

Az irodai teendokben jărtas 6s 
j6 irâssal bird pâlyâzb elOnyben fog 
rhszesittetni.

Brasso vărmegye kdzigazgatăsi 
erdeszeti bizottsăga.

Brassdban, 1895. evi Augusztus 
ho 27-en.

Dr. Jekelius, 
elnăk.

>
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Publicație.
Se face cunoscut, câ în diua de 10 Octomvre 

st. v. a. c. se va ține licitație în București (Româ
nia) la Ministrul de Resboiu, (Direcția 2-a Cavalerie) 
pentru furnisarea a 550 (cinci sute cinci deci) cai, 
pentru cavaleria permanentă și 700 (șdpte sute) cai 
pentru călărași cu schimbul în condițiile caetului 
de sarcine, care se pote vede la menționata Di
recție..

Ofertele se primesc cel mult până în diua
9 Octomvre 1895.

Pentru conformitate: Șeful biroului

Căpitan Merișescu.777,1—3
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Sosirea si placarea (murilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I, Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 bre 07 m. dimineța. 
Trenul de persons: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela București la Brașov:

Trenul acoel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 ore 20 m. după amedl. 
Trenul de pers o ne: 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.: 10 ore 19 minute sâra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 21 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 14 min. după am. 
Trenul mixt: 8 6re 16 min. Bera.

4. Dela Gh.-Oșorheiu la Brașov.

Tronul mixt; 8 6re 20 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 6ră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

*) Acest tren circulâză numai

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. diminâța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am.
Trenul de persone : 7 ore 43 min. sâra, 
Tr. accelerat: 10 6re 26 min. sera.

2, Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin.
Tr. accelerat: 5 6re 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de ame^I.
Trenul aooel.: 2 bre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.)

Trenul mixt: 9 6re 5 min. diminâța. 
„ „ 5 „ 13 m. după am.

Trenul mixt: 9 ore 30 min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persdne: 3 ore 5 după am.
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin.
Trenul mixt: 5 bre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persone 6 6re 40 min. sera.

Joia, Dumineca și la sărbători.
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„ALBINA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FBLBAL& BRAȘOV

JMR depuneri spre fructificare JG 1(1® 4V|o
netțo, solvindă însăși darea de interese;

SCDDlffl polițe comerciale Cil 51|2°|oj 
SCCOriS împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari [|] (j0^ 

JeSCMfle credite în cont corrent avaHtagi6’J
SCCrt împrumuturi pe hârtii de valore, monede,

giuvaere și mărfuri Cil 6° oj 

■jm și râie ;Vc0K± monede șj M le valore
indigene și ■ străine, în specialii de cele românescl;

rwiiwă cnjiiie, «imita cm»
mum cm» Hula BfectB româno; 
BlBCtnBza îHSâri si jlM
BSBcnta îi comisiile însărcinări ie tacă 
ÎUClfflZă magazine și locuri libere de depou

Cec-Conto
la, postă,
Nr. 505.

b«

r

pe piețele din țeră și 
streinătate;

n sub cele mai! ief- 
____1 tine condițiunl; 

pe teri- 
_________________________________ I, toriulil

său strada <Să,rii Vr. 45, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii ou 
acâsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

liriniDQPfl in catitatea sa ca representanță principală a so- nfrrnto 
pllllluuUu cietății de asigurare EQUITABLE din New-York ululiu 

win aimri ji violă p““-
Onorabileloru administratiunî de fonduri si p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5° o ale „Alhinei“ 
ale căi-orii cupone se rcseuniperă semestnilu fără nici o 

detrag’ere, și cari se află «Ie ven«Jare în cursul «țilei a bursei 
«lin Budapesta, în piese de ăOfl, 1»OO și 2000 de corone. 
Coniparendu cursurile și produsului celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptuiu, că 

Scrisurile fondare „Alhina“ de 5°<i 
suntîi a«|i relativii ceie mai ieftine i^i totoilată mai 
productive din efectele cotate la bursa «iin Budapesta.

Bonitatea absolută a foncîereior „Âlbina“ e garantată 
prin valorea celii puținu întreită a îpoteceloru pe ba? a cărora 
se esmitii, prin fondulu specialii de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200.000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.
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ĂbmmenU h awbeb cu Ma de 
Pentru Austro-Ungaria: 

anu.
șese luni 
trei luni

Pentru Romăma și străinătate: 
anu. .
șese luni
trei luni

Pe
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3
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12

fi. —
ti. —
ti. —

10
20
40

fr. 
tr;
fr.

Duminecă.

2
1

fl. -
fl. -

50 cr.

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se facă mai ușorii și mai repede 
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, sâ binevoiescă î 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațima „Gazetei Transilvaniei.44 
lOOOOOCOfXXXXXXXXXXXXXX ’

. 8 franci.
. 4 franci.
. 2 franci.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

prin K 
X 
X 
X


