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Care se fia gândul nostru.
Brașov* 24 Aprilie (6 Maiă).

Mâne se împlinesc doi ani, de 
când în mijlocul însuflețirei poporu
lui român adunat din tdte părțile, 
a însufiețirei pentru causa sa dreptă, 
s’a început înaintea juraților din 
Clușiu procesul Memorandului.

In timpul acesta ne-am putut 
convinge cu toții despre scopul, ce 
l’au avut și-l au cei dela putere cu 
urmăririle judecătoresc!, cu proce
sele politice, cari de-atuncl au mers 
tot crescând-și cari au cerut tot mai 
multe victime pănă și din mijlocul 
țerănimei nâstre.

De sigur, că nu este numai în
tâmplare, dâcă nici măcar în luna 
acâsta de Maiti, luna de miere a 
mileniului, noi Românii nu suntem 
scutiți de procese politice.

Și tâte acestea le-am suferit și 
le suferim pentru ce?

Peutru-că contrarii noștri se 
pârtă cu speranța, că prin aceste 
persecutări le va succede a terorisa 
poporul nostru așa de mult, încât 
cu timpul se nu mai cuteze nimeni 
se-șl ridice glasul în apărarea drep
turilor lui și în combaterea atenta
telor, ce se fac în contra vieței sale 
naționale.

Și de unde își iau contrarii noș
tri credința, că cu astfel de prigo
niri ne vor aduce pe noi Românii 
la neputință, de-a mai resista?

Din esperiența lor vechiă, ce 
s’a probat de atâtea ori, că pe noi 
Românii ne pot desbina ușor îndată 
ce se vor arăta de-o parte neîndu
plecați, er de alta vor juca pe cârda 
slăbiciunilor nâstre personale. Vorba 
contelui Iuliu Andrassy: „într’o mână 
biciul, er într’alta ovăs“.

Cu acest sistem au voit să-și 
încerce norocul contrarii noștri și la 
procesul Memorandului, dâr n’au reu
șit, căci fanatismul Ungurilor clușenl 
a făcut să le scape ovesul din mână, 
și au rămas numai cu biciul, pe ca- 
re-1 pocnia însu-și președintele tri
bunalului de se ducea vestea.

N’au putut face dâr nici o is
pravă cei ce au umblat se aducă pe 
membrii comitetului de pe banca 
acusaților la o rușinâsă capitulare; 
nu li-a succes nici măcar să-i des- 
bine, cu tâte că reușise cu intrigele 
lor, ca unul din membrii comitetu
lui să spargă solidaritatea în apăra
rea dreptului de limbă, ce s’a fost 
Inaugurat cu atâta mândriă de că- 
tră apărători și acusați.

Nesuccesul de atunci însă n’a 
descuragiat pe contrarii noștri. Ei 
și-au urmărit planul mai departe 
cu tenacitate și și-l urmăresc și as- 
tă$I.

Dâcă n’au putut să împiedece 
desastrul moral, ce l’au îndurat, 
prin bărbătesca și demna declarația, 
prin care acusații se constituiră în 
acusatorl, ei au primit, un an și ju
mătate mai târefiu, satisfacția ca, în 
diametral contrast cu spiritul ace
lei declarații, doi corifei ai comite
tului să-și facă închinăciunea șefului 
acelei puteri publice, care i-aacusatși 
i-a condamnat.

Și satisfacția lor, spre nenoro
cire, n’a fost numai efemeră, căci 
astăcji nu fără îndreptățire organele 
lor se bucură de desbinarea, ce s’a 
produs în eînul acelui comitet.

Nu s’ar bucura, decă nu ar 
crede sus și tare, că vermele neîn
țelegerilor și al desbinărei râde și 
la trunchiul și la rădăcina steja
rului.

Ei cred și sperâză, dâr har Dom
nului, pănă acuma n’au încă nici o 
probă în favorul lor. Pot se fiă cer
tați și desbinați câțl-va membri din 
comitet, dâr de aici nu urmeză nici 
decum, ca se fiă certat și desbinat 
și partidul, care a ales înainte cu 
patru ani acel comitet.

Prea s’au fost dedat în timpul 
din urmă cei din comitet cu cre
dința, că ei sunt mai mult, decât 
nisce mandatari ai partidului, sunt 
chiar personificarea lui. Acâsta, în 
legătură cu cultul personal, care 
ajunsese a da râde atât de ciudate 

și estravagante în colonele unei anu
mite foi „acreditate", a produs în 
organismul partidului o formală 
stagnare a circulațiunei sângelui, 
care cu timpul putea să aibă efec
tele cele mai desastruâse.

Este, deci, timpul suprem, ca 
să se pună în mișcare și se se re
învie circulațiunea în organismul în
treg al partidului. Și proba cea din- 
tâiu, ce-o va da partidul nostru na
țional astfel recules, sperăm, că va 
dovedi, că cele ce s’au petrecut și se 
petrec în sînul partidului nu sunt 
nici-de-cum efluxul unor stări bol
nave în organismul național, că 
acesta este încă sănătos și n’are 
lipsă, decât, cum am c|is, numai 
de-o desmorțire a tuturor membrelor 
sale, de-o învioșare a forțelor sale, 
pentru ca să pâtă lua însu-șl cea 
mai hotărîtă posițiă față cu unele 
aparițiunl anormale din sînul său.

In timpuri grele, ca cele ce le 
străbatem, nu ne mai putem împe- 
deca și încurca cu cestiunl perso
nale, de orl-ce natură ar fi; nu ne 
putem opri la neajunsurile, cu cari 
au a se lupta între ei membrii co
mitetului.

Astăcji am ajuns la punctul, 
când trebue să esclamăm cu stră
bunii noștri: Solus reipublicae suprema 
lex! Nu persânele, ci principiile tre
bue să iesă învingetâre.

Nu cestiunea păsurilor indivi
duale, ci numai și numai cestiunea 
cea mare și Bfântă a păsurilor nâstre 
generale, cestiunea de vieță a na- 
țiunei nâstre atât de amenințate tre
bue se fiă hotărîtâre pentru faptele 
nâstre.

Dea cerul să nu ne înșelăm în 
presupunerea nâstră, că acesta este 
aeji gândul, acâsta este convingerea 
majorității covîrșitâre a bărbaților 
noștri.

Aceste idei ni-le-a resuscitat 
amintirea cțilei de 7 Mafii în nisce 
momente, când stăm aprope de-o 
nouă probă, la care suntem puși 
prin convocarea d-lui Dr. Rațiu.

Studențimea „arică-națională“ 
din Viena

în contra mileniului.

VIENA, 4 Maift st. n.
SoițI, că meetingul proiectat și con- 

chemat de oătră studențimea arioă-națio- 
nală vienesă pe dina de 2 Maia, nu s’a 
putut țină din oausă, oă l’a interejis poli
ția, oare a silit marea mulțime a studen
ților, ce erau adunați în sala „Wimberger" 
să se împrăștie.

La provocarea din urmă, de-a se îm
prăștia, mandatarii studențimei arice- na
ționale, după o scurtă discuțiă, au decis 
cu unanimitate, conform însărcinărei, ce-o 
primeso fiă-care în parte dela commilitonii 
și conaționalii săi, să publice resoluțiunile, 
oe erau pregătite pentru acel meeting.

Vă comunic, deci, textul acestor re- 
soluțiunl, -ce l’am tradus din limba ger
mană :

Resoluțiunile
studențimei arice-naționale din Viena in 
contra așa numitei serbări a mileniului.

Deore-ce Maghiarii oând cu inva- 
siunea lor, ce se pretinde a-se fi întâmplat 
înainte cu o miiă de ani, au devastat Ger
mania, Italia, Franoia, Elveția, Panonia și 
peninsula baloanică, și prin omor și jaf, 
sabiă și ioc au devenit o plagă a strămo
șilor noștri;

Deore-oe dânșii în decursul a o miă 
de ani, ce ei susțin că i-ar fi petrecut în 
mijlocul popărelor arice, s’au nisuit neîn
cetat de-a aservi cu puterea prin legi par
ticulare națiunile, de origine nemongolică, 
ce locuiau cu ei împreună;

De-6re-ce ei, departe de a fi un bu
levard în contra Turoilor, s’au aliat de re- 
pețite-orl cu aceștia în contra Europei creș- 
tine-arioe, ba au stat pe partea semi-lunei 
chiar și în decursul eliberărei Ungariei de 
sub domnia turoescă prin oștiri germane;

Deore-oe chiar și astădl, la finea se
colului al 19-lea, ei încâroă de-a despoia 
în chipul cel mai neaudit de brutal pe 
Germanii, Sașii, Românii, Sârbii, Slovacii, 
Rutenii și Slovenii de limba, de naționali
tatea, ba chiar de tote drepturile lor ce- 
tățenesel;

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Trei miâione.
Leon dela Roque și Maurice dela 

Menars ședeau într’o restaurațiune din cele 
mai plăcute și-și serbau prima revedere 
dela eșirea lor din colegiul, ce-1 cerceta
seră împreună.

— „Aoum, iubite Leon", începu Mau
rice, „tu tot-dâuna ai fost de părere, că 
omul trebue să se însăre pentru bani. 
Spune-mi, pănă unde ai dus’o cu acest 
principiu ?“

Leon făcu o față posomorită, apoi 
dise: „Oh, pentru mine nu esistă încă o 
partiă bogată".

— „Eu aș sci una", grăi Maurice.
— „O strigde bătrână?"
— „O văduvă tineră".
— „De bună sâmă urîtă, necioplită, 

nesuferibilă ?“
— 0 personă plăcută, inteligentă și 

interesantă".
— „Cine-i persona aceea plăoută?"

— „Cameriera nevestei mele ?“
— „Domnule de Menars!“ striga Leon 

mânios. „Doră n’am ajuns să iau cameriera 
nevestei d-tale!“

— „Iustina posede trei milione", dise 
Maurice.

Leon se liniști numai decât.
— „Trei miliăne!" esclamâ el. „Im

posibil !"
— „Eu spun purul adevăr. Iustina 

are trei milidne, e de 32 ani, de statură 
mică, e înțeleptă și văduvă".

— „Văduvă?"
— „Da, ou trei luni înainte de-a mă 

însura eu, era nevasta lui George, a servi
torului meu. Sărmanul, nu s’a putut bucura 
mult timp de fericire, el trăi cu ea numai 
două-trei luni".

— „Și George acesta îi lăsa trei mi
lidne ?“

— „George ? George nu-i lăsa ni
mic".

— „Pentru numele lui Dumnezeu, es- 

primă-te odată mai lămurit", dise Leon ne
răbdător.

— „Tu scii, iubite amice, că eu lo
cuiam în Faubourg Saint-Honorâ..."

— „Da, îu casa tătâne-tău...“
— „Și pe care o eredii eu. Prin că- 

sătoriă am ajuns și în proprietatea casei 
de peste drum dela aceea. Dâr asta nu se 
ține de obiect. într’o di, pot fi de atunci 
cam doi ani, vădu-i în ferâstra oasei de 
peste drum dela a nostră o fată frumosă. 
Ea-șl ridică ochii, și observând, că o văd, 
dispăru. Servitorul meu chiar întră în 
odaiă".

— „George, i-am dis lui, cunosol tu 
fetița cea frumosă, ce șede în oasa de peste 
drum ?“

— „E fata domnului dela Tour".
— „Tatăl meu se număra între cunos- 

cuții domnului dela Tour. Acesta era văduv și 
trăia forte retras, deși era avut. Unii domni 
și dame bătrâne veniau în casa lui și jucau 
whist. De când îi vădui fata, ardeam de 
dorul, de a fi invitat și eu la o astfel de 

serată. Mulțămită tatălui meu, în scurtă 
vreme primii o invitare.

„Atunci vădui pe Eugenia, vorbii ou 
ea și devenii un cercetător regulat al casei. 
Pentru de-a plăce tatălui ei și pentru de-a 
avă ocasiă să-i visitez cjilnîo, învățai a 
juca whist, studiai înclinările domnului bă
trân, lingușii slăbiciunile lui, împărtășii 
părerile lui politice, cari erau oeva conser- 
vatore și contrare de ale mele. Oh, ce nu 
face omul, oând e amoresat!

„Ne-am decis să ne căsătorim. Tatăl 
meu era înoântat, când i-am descoperit se
cretul.

„Eu eram amoresat.... Nu mai puțin 
amoresat era însă și George, servitorul meu, 
el iubia pe Iustina, cameriera Eugeniei. Cu 
cea mai desperată mină din lume îmi des
coperi el într’o di acest seoret.

„Și ea te iubesce ?“ îl întrebaiâ eu.
„De sigur, din tătă inima".
„Ei", i-am di®, „decă tu o iubescl 

și ea te iubesce, atunol de ce mai ești în- 
grijat?"
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De-ore-oe prin purtarea lor plină de 
aroganță, oât și prin netoleranța lor și 
prin modul dur, prin oare insultă tot ce 
nu este maghiar și în deosebi tot ce e 
german, trebue să revolteze pe orl-și-ce 
ario național ou sentimente de drept și 
echitate;

Deâre-oe, deși cultura și oivilisațiunea 
apusână a fost introdusă în Ungaria prin 
ooloniștl germani, deși continuarea desvol- 
tării sale culturale neamul maghiar are s’o 
mulțămescă numai influințelor germane, 
slavice și romane, deși Maghiarii nu au 
săvârșit nici când ceva independent pe te
renul artei și soiinței, pe terenul meseriilor 
și al industriei, deăre-ce în mănia tuturor 
acestor fapte ei se încâroă acuma de-a faoe 
pe lume să credă, prin așa numitele ser
bări milenare, oă ei sunt singurul popor 
de cultură, singurul [element susțiitor de 
stat și singura rassă cu spirit oonducător 
în țâră, pe când pe cetățenii arici nema
ghiari ai țărilor corânei S-lui Ștefan outâză 
a-i presents ca pe nisce vasali și iloțl sub
jugați;

Deâre-ce, deci așa numita serbare 
milenară din tâte aceste motive privesce 
esclusiv numai pe naționalitatea maghiară ;

Studențimea vienesă arioă națională 
îșl ține de sfântă datorință, de-a lua prin 
mandatarii săi în mod solemn posiție în 
contra așa numitului mileniu și iau deci ur- 
mătorele resoluțiunl:

I. De a absenta dela serbările ma
ghiare așa dise milenare, fiind-că ar fi sub 
demnitatea studențimei vienese arice na
ționale, de-a participa la acele serbări;

II. De-a luora într’acolo, ca conațio
nalii și commilitonii din Austria, din im
periul german, din Elveția, Francia, Ru
sia, Italia, Belgia, România, Serbia și 
Bulgaria deasemenea să rămână departe 
dela acâstă serbare esclusiv maghiară;

III. Tot-odată protesteză studențimea 
vienesă arioă națională, dimpreună ou co
legii ei nemaghiari din Ungaria și Tran
silvania, în contra serbării speoifioe ma
ghiare, ootroată ca o „serbare a Țăriiu, 
fiind-că acâsta nu are pentru studențimea 
arioă națională din Ungaria și Transilva
nia înțelesul unei festivități jubilare, oi al 
unei serbări de jale;

IV. Mai departe adresâză studenți
mea arică națională din Viena cătră Ger
manii ungureni stăruitorul apel, ca să se 
apere dimpreună ou oeilalțl nemaghiari 
în contra nisuințelor lor de maghiarisare 
și să protesteze în contra înoercărei de-a 
pune înaltele lor calități naționale în ser
viciul festivităților de reclam jidano-ma- 
ghiare.

Viena, 2 Mai 1896.
Pentru studențimea germană:

Med. abs. Theod. Georg Rakus m. p. 
Pentru studenții germani din imperiu:

phil. Carl Ernst Osthaus m. p. 
Pentru tinerimea academioă română:

Med. Alexandru Vajda-Vcevod m. p. 
Pentru tinerimea acad, slovacă:

Med. Drd. Paul Blaho m. p.

„Dâr printr’asta îmi voiii pierde ser
viciul !“

„Eu întrevenii pentru George la tata; 
Eugenia încă mă sprijini și așa George se 
putu căsători ou Iustina, fără de a fi silit 
să esă din serviciul meu.

— „Iustina aceea, care are aoum trei 
milione ?u mă întrerupse Leon.

— „Aceea, amioe, atunol nu avea 
chiar nimic, decât statura ei frumâsă și 
bunele ei însușiri, însușiri, cari — te pot 
asigura — și acjl le posede/

— „Dâr“, cjise Leon nerăbdător, „nu 
mai vine din Brasilia unohiu-so, care-i lăsă 
milionele ?“

— „Nu vreu să mai vorbesc acum 
nici despre George, nici despre Iustina. In 
casa dela Tour venia în tâtă cjhia un domn 
negru, sec, oam de patru-cjeol de ani, oare 
juoa minunat și avea o înfășișare tare co
mică, așa oă accentul său străin îmi da 
atât mie, cât și Eugeniei, ansă la mii de 
glume, când steteam retrași în unghiul sa
lonului, îu timp oe ceilalți erau adânciți 
în joc. Se chiama don Tadeo dela Cueva, 
rea un Portuges și amic al domnului dela 

Pentru tinerimea acad, rusesoă:
Med. Nicolaj P. Glebowicky m. p.

Pentru Sașii transilvăneni:
Med. Wilhelm Depner m. p.

Pentru tinerimea acad, bohemă:
ELnyo Bezdek med. m. p.

Pentru tinerimea aoademioă slovaoă:
phil. losef Reisner m. p.

Pentru tinerimea aoademioă serbâsoă:
Drd. juris Milivoj Bahic m. p.

CROMCA POLITICA.
— 24 Aprilie.

Se anunță din Viena, că clubul an
tisemit a hotărît într’o ședință, ținută 
alaltăerl, oa să candideze pentru postul 
de primar al Vienei pe Strulibach, oreștin- 
sooialist-antisemit, pentru postul de prim- 
subprimar pe Lueger, er pentru cel de al 
doilea subprimar pe Neumayer, național- 
german antisemit.

*
După cum se depeșeză din Viena, 

monarchul a convocat delegațiunile pe 
diua de 30 Mai la Budapesta.

*
Etă oe sorie „Pester Lloyd* de ieri, 

reamintind visita regelui Carol și reginei 
Elisaveta în Budapesta: „Espresiuniie de 
laudă și de reounosoință din gura părechei 
regale române au dat aci nascere Ia satis
facere îmbuourătore; manifestația aoâsta 
simpatică a domnitorului român și a regi
nei Elisaveta ne servesce oa garanță, că 
raporturile prietinesci (!!) dintre ambele 
state sunt întărite pentru tot-dâuna, și că 
prețul politic și cultural al prietiniei nostre 
intime față cu națiunea română este recu
noscut de iote cercurile poporului (! !)“-

*
Prințul Ferdinand al Bulgariei a so

sit alaltăerl în Coburg și a fost întâmpi
nat la gară de moștenitorul de tron român, 
de prințul Wilhelm de Hohenzollern, dig- 
nitarii ourții, membrii guvernului și de 
representanții orașului, cari l’au însoțit pe 
Ferdinand pănă la castel. Sâra s’a dat în 
onorea domnitorului bulgar o representațiă 
festivă în operă.

*

Din Massauah se anunță, oă armata 
italiană, concentrată la Senace, a început 
a faoe mișcări ofensive. Intre anteposturile 
italiane și șoane deja s’au întâmplat mai 
multe ciocniri, cari tâte au reușit in favo
rul Italienilor. Inimioul ține ocupate dea
lurile dela Pocada, predominând drumul 
spre Adigrad. Se vorbesce, oă Italienii din 
acestă fortăreță mai au provisiune numai 
pentru done cțile. Majorul Salsa, care a 
fost trimis să pertracteze cu Menelik, e 
reținut de cătră Razul Mangasa. Alaltăerl 
generalul Baldissera, comandantul suprem 
al trupelor italiene din Africa, trimise la 
Roma o depeșă, care se finesoe ou cuvin
tele: „Mâne atac pe inimic“.

*
„Agenția Havas* primesce din Cairo 

următârea depeșă : Șeikul a sosit în Sua-

Tour. Venise în Franoia să consulte me
dicii pentru sănătatea sa sdruncinată. El 
era fârte evlavios, forte avar și nespus de 
bogat. Eu nu puteam refusa prietenia Por- 
tugesului. De multe-orl îmi vorbia despre 
domnișâra de la Tour și admira însuflețit 
rara ei frumseță. Eu, vecjl bine, un amorez 
prost cum eram, mă simțiam ferioit, că se 
vorbesoe de frumseță ei“.

— „Aha! acel domn încă va fi fost 
amoresat în Eugenia ?u observa Leon în 
ton întrebător.

— „De bună semă; dâr el nu spusese 
Eugeniei nici un cuvânt despre iubirea lui. 
Se pare însă, oă era cuprins de-o iubire 
chiar atât de mare cătră ea, pe cât de mare 
îi era ura față de mine.

„Așa treoură oâte-va săptămâni. Iubi
rea mea față de Eugenia nu-mi dete mult 
timp de pierdut, mă ardeau oălcâele. Ru- 
gaiă deol pe tata, să câră dela domnul de 
Tour mâna fiicei sale pentru mine. Ne vor
birăm, ca tata să facă acesta după ce vor 
eși toți âspeții din casă“.

(Va'urina.) 

kim, după-oe a devastat cu totul tabăra lui 
Osman-Digma. Cum se asigură, Mahdismul 
e cu totul desorganisat.

Contra Mileniului.
țliarul „Agramer Zcitung* publioă în 

numărul său dela 2 c. la loc de frunte ur- 
mătorele șire: „Cu deschiderea esposiței 
s’au începnt astăcjl în Budapesta sărbările 
arangiate din incidentul mileniului maghiar. 
Cetitorii noștri de sigur așteptă, oa noi 
astădl să încercăm la locul acesta de a da 
espresiune acelor vederi și simțeminte, pe 
oarl le nutreso față ou mileniul națiunei 
maghiare locuitorii patriei, cari sunt soli
dari cu pressa oposițională. Dâr, durere, 
ne temem, că aeâsta n’am pute-o faoe făr’ 
de-a nu ajunge în colisiune cu censura de 
pressă, și de aoeea, — pe basa unei stipu- 
lărl prealabile făoută împreună cu toți oo- 
legii noștri oposiționall de aoi — am ho
tărît, să tăcem despre deschiderea mile
niului. Redaoțiunea lui „Agr. Tagblatt/

*
Dintre fiarele străine, mai bune in

formații dau asupra mileniului „Kolnische 
Zeitung* și „Leipsiger Neueste Nachrichten*. 
Astfel cel d’intâiă cjioe între altele, oă na
ționalitățile s’au ținut departe dela serbări, 
cari sunt pur și simplu numai serbări jido
vești. Er al doilea arată, cum Maghiarii au 
maimuțărit cultura germană și acum se 
laudă, că ar fi a lor.

*
La demonstrațiile aniimilenare din Bel

grad. Se depeșâză din Belgrad, că amba- 
basadorul austro-ungar br. Schiessl cerând 
deslușiri dela ministrul-președinte sârbesc 
Novacoviol asupra demonătrațiunilor anti- 
milenare, oe s’au arangiat dilele trecute în 
Belgrad, Novacoviol l’a asigurat pe acela, că 
va pedepsi aspru pe făptuitori. De altă parte 
însă se asigură, oă NovacovicI a promis 
prefectului din Belgrad și comandantului 
gendarmeriei, cari fuseseră destituițl din 
causa demonstrațiunilor, oă în curând ii va 
repune erășî in oficiile lor. Mai departe îi 
supără pe Maghiari forte mult soirea, că 
tote demonstrațiunile ou stegul maghiar 
s’ar fi iăout cu soirea și înțelegerea guver
nului și a gendarmeriei, și oă prin acesta 
Novacoviol șl-a întărit fârte mult posiț.ia, 
și astăcjl e cel mai popular bărbat din în- 
trâgă Serbia. Se vorbesoe în fine, oă toți 
proprietarii jidano-maghiail de ordurl sâr
besc! îșl vor retrimite ordurile guvernului 
sârbesc (!!)

L-EVA, 4 Maiă st. n.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Astăcjl, pe la 11 âre, a, m. Dom
nii Francisc Hossu-Longin, Dr. Aurel Mun- 
teanu, Dr. Ales. L. Stassu și Ales. Moldo- 
vanu sen. s’au dus la vioișpanul Artur Hol- 
laki, și Iau întrebat: dâoă are cunosoință 
ofioiosă, despre aoea, oă solgăbirăii de pe 
întreg teritoriul comitatului în săptămânile 
trecute, au eșit prin unele oomune și au 
făout formale învestigațiunl, contra țărani
lor și peste tot contra tuturor aoelora, 
oarl au înaintat apelațiunl și proteste, oon- 
țra hotărîrei aduse de Gongregațiune, în 
oausa ședinței festive? Și dâoă are cunos
oință despre aceste cercetări, să bine voâsoă 
a le spune, că cu soirea și învoirea lui, 
seu chiar la îndrumarea lui s’au făcut ace
le investigațiuni ? —

Vioișpanul surprins de pâșirea bărbă- 
tâsoă și de întrebările puse, cu-o perple- 
sitate ore care li-a răspuns, numiților 
domni că da, el are cunosoință despre pașii, 
ce solgăbirăii au făcut în mai multe co
mune și că acele investigațiuni, s’au făcut 
la ordinul lui exprex, fiind-că a văcjut, că 
în aoele apelațiunl și proteste, sunt sub- 
sorișl mulțl și de aoeia, cari nu soiu sorie]; 
— de altă parte, i-a venit la ounoscință, 
oă acele apeluri și proteste, s’au făcut, cam 
tot în același înțeles și verosimil, s’au 
oonoipiat tot în același loc, da aceleași 
persons; — der mai presus de tote, a aflat 
ou oale a ordona investigațiunile din vorbă, 
fiind-oă i-a venit la cunosoință, că cei cari 
au compus și au umblat după subscrieri 

pentru acele apeluri și proteste, ar fi se 
dus pe 8ubscriitorl, cjicendu-le, să subscrie 
apelul și protestul, căci cei dela adminis- 
trațiune au pus câte un florin aruno pe 
toți țăraniî din comitat, ca cu banii ce vor 
înourge, domnii, adecă Maghiarii se ben- 
ohetuâscă. —

Fiind vorba, dâr despre aoeea, că 
unii, cu rea credință au amăgit pe subsrii- 
torl și ast-fel, au intenționat a micșora 
vacja Congregațiunei și a oficialilor ad
ministrativi, de altă parte fiind-oă prin- 
asemenea reduceri, poporul dela sate s’ar 
agita fără temeiâ, oontra Maghiarilor, deci 
s’ar pute nasoe ușor neînțelegeri și pâte 
chiar turbură!I regretabile, ca primul ofi
cial administrativ — 4’ae vicișpauul — mi- 
am ținut de datoriă, a ordona acele înves
tigațiunl, ca se aflu purul adever. Și scopul 
mi-l’am și ajuns, căci după cum dovedeso 
actele, unii dintre țăranii soriși pe apeluri 
și proteste, — la cercetare, au declarat, că 
„ei au pus degetul pe apel și protest, nu
mai pentru că li s’a spus, că atunci nu au 
să plătesoă aruncul de 1 fl. impus de co
mitet. —

E adevăret, că la investigațiuni au 
fost și de aceia, cari deși nu soiu ceti și 
scrie, au declarat, că consimt cu cele cu
prinse în apel seu protest, — pe cei oe 
s’au subsoris ei insișl, pe aceia solgăbirăii 
niol că i-au ascultat.

In fine viceșpanul a declarat, că el 
nu are și nu a avut de ouget, să facă alțl 
pași, oontra celor ce au subscris apelurile 
și protestele, ci a voit numai să se con
vingă, dâoă faimele răspândite au basă 
ori nu.

După aoestă declarare s’a încins o 
lungă și interesantă disousiune, în care 
i-s’au adresat vice-șpanului următorele în
trebări: Intru cât viceșpanul a fost și 
pâte fi competent și chiămat a ordona 
astfel de investigațiuni? — Ce scop a ur
mărit cu ele? Cât preț se pâte pune pe 
asemeni investigațiuni, care pâte fi folo
sul, dâoă se crează asemeni cașuri preceden
te? Sunt acum cei tîrîțl înaintea solgăbirăilor 
mai luminați prin oercetările și esplicările 
altora? — Ore asemenea investigațiuni pot 
ridica vacja Congregațiunei și a oficialilor 
administrativi? Cum se potrivesc ele cu 
libertatea constituțională și ore prin ase
menea investigațiuni, mai ușor și mai cu 
resultat se pote ajunge la buna înțelegere 
între poporele conloouitâre ?

Din răspunsurile, ce le-a dat vice
șpanul la aoeste întrebări se vedea, că el 
a fost împins de alții, și ce-a făcut, a făcut 
mai cu semă pentru oohii lumei, ca să 
vadă șoviniștii de sus ce viceșpan harnic 
este el.

Interesul, ce s’a arătat prin pasul 
făcut din partea fruntașilor pentru popor 
și oausa lui, va oonvinge,- credem, pe vice
șpanul comitatului Uniădorii, că fruntașii 
poporului român sunt la postul lor și soiu 
să se întrepună pentru el când se recere; 
er în viitor, credem, d-1 vice-șpan se va 
feri de asemeni întreprinderi „patriotice“ 
fără de nici o basă legală și fără de nici 
un scop, decă nu acela de a terorisa pe 
bieții âmenl și așa destul de urmăriți și 
apăsați de tote poverile.

X.

Brutalități de mileniu.
Brașov, 5 Main 3t. n.

Mania siluirii ^sentimentelor și ma- 
ghiarisarea cu forța a început a se intro
duce acum și în șcâlele unguresol din Bra
șov. Aflăm, că profesorii dela școla de 
uoenicl-meseriași a statului încă de câte-va 
săptămâni Duminecă de Duminecă chinuesc 
pe ucenici ou marșuri, îl sileso să-și cum
pere și să-și pună ca lentă'și butonieră 
tricolorul maghiar, și vai de acela, care 
ar cuteza să se opună, mănânoă bătăi 
de ține minte câte cjiln trăesce. Așa d. es. 
un ucenio român, care, silit a pune trico
lorul maghiar, a 4*s> că pune și cel româ
nesc, a fost pălmuit pănă la sânge.

Pe Dumineca viitore d-nii profesori 
au de gând a conduoe la plimbare pe 
elevii lor împodobiți cu lente șî cocarde
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■ungurescl prin stradele orașului, cu steagul 
în frunte.

Este de observat, că de multă vreme 
domnialor au silit pe ucenici să ducă bani, 
ca să facă steag, îndemnându-i a duce su
me cât mai marî, căci „cel ce dă mai 
mult va fi stegar*.

N’am avea nimic, de cfis, dâcă acesta 
ar fi o școlă unguresoă cu elevi unguri. 
Ne dâre insă, oâud seim, că statul suspine 
asemenea institute pe cuvânt de-a propaga 
oreșoere, cultură și caracter, pe când ele, 
în loc de-a faoe acesta, cultivă ura de 
rassă.

Școla din Brașov e cercetată în mare 
parte de ucenici nemaghiari. Ce să cugete 
ei despre o astfel de tratare din partea 
profesorilor lor și cu ce sentimente să se 
apropie de altarul culturei, când li-se im
pune cu sila lăpădarea de simțul lor na
țional.

Noi din parte-ne un singur sfat le 
putem da acestor nesățioși Maghiari: „Nu 
vă mai opintiți înzadar, căoi ce e fum, ea 
fumul piere; 6r mlădițele române mai oță- 
lite și mai oonscii de neamul lor vor eși 
din tâte încercările siluitore!“.

X. —

Noul Sah al Persiei. I
Din Teheran se depeșâză, că procla

marea lui Muzzafer-Eddin ca Șah al Persiei 
s’a întâmplat în Tăbris. Noul Șah a dat 
un ordin cătră toți prinții, miniștri și func
ționarii de stat, în care le oomunică aoes- 
tora, oă de-ocamdată lasă conducerea afa
cerilor în mâoile Marelui Vezir.

Urcarea pe tron s’a publicat în moșea 
cea mare prin preotul suprem, și toți prinții, 
guvernării și miniștri îșl trimiseră omagiale 
lor Șahului, la cari acesta răspunse în mo
dul cel mai grațios.

Ambasadorii și consulii persianl dela 
curțile străine toți au primit ordinul să ră
mână la posturile lor până se vor face 
nouă disposiții. *

Asasinul Șahului Nasr-Eddin se chiamă 
Mirza Muhamed Reza, și este un aderent 
înfooat al revoluționarului Djemal-Eddin, 
care în 1891 a fost esilat din Persia, pen- 
tru-că a propagat învățături trădătore de 
patriă. După esilarea acestuia, Reza fu în
chis și ârășl liberat în dduă rânduri. Se 
<fice că de curând a fost în Constantino- 
pol, unde a convenit cu Djemal, și unde 
s’ar fi plănuit omorîrea lui Nasr-Eddin. 
Reza spune, oă a avut intențiunea de a-se 
sinuoide, îndată-oe va săvârși asasinatul, fu 
însă împedeoat dela acâsta prin deținerea 
momentană. El afirmă, că are opt complici.

*
„Times“ anunță, că (fiarelor din Cons- 

tantinopol li-s’a interzis să faoă și numai 
amintire despre asasinarea Șahului. Tot 
aoelașl cjiar afirmă, oă Anglia, Turoia și 
Rusia deja au recunoscut pe noul Șah, 
care este așteptat să sosescă în 10 dile în 
Teheran, când apoi va asista și la îmor- 
mântarea tatălui său.

SCmiLE
— 24 Aprilie.

Generalul Mihail Trapșia. Erășî s’a 
dus unul din oei mai inteligențl și cei mai 
harnici militari ai noștri. Mihail Trapșia, 
locotenent-feldmareșal, a răposat în Graz 
în etate numai de 68 de ani. El a fost 
o capaoitate de frunte în artileria aus
triacă și, oeea ce-1 făcea și mai prețuit 
pentru noi, a fost un Român de inimă. 
Rămășițele sale pământesol vor fi transpor
tate la Caransebeș.

Protestul studenților din Bucuresci. 
Ni-se scrie din Bucuresci: Comitetul națio
nal al studenților, a publicat deja în pre
săra cjilei de sf. George protestul în con
tra mileniului destinat pentru meeting. 
Aoest protest este subsoris de membrii 
amintitului comitet și se încheiă cu cuvin
tele : „Românii din regatul României, pen
tru respectul tendințelor umanitare ale se- 
oolului, în care ne aflăm, protestâză în con
tra acestei imposturi poreclită mileniu 1“

Tot Luni săra a apărut diarul ocasional 
al comitetului național studențesc întitulat 
„Jos mileniul*. Se asigură, că a apărut în 
20 mii de esemplare.

Interpelarea d-nului I. Grădișteanu. 
Seim, că nu de mult d-nul deputat Ionel 
Grădișteanu a anunțat in cameră o inter
pelare în Gestiunea participărei oficiale a 
României la mileniu. Acăstă interpelare, 
preoum anunță foile bucureseene, va fi pusă 
aefi, MercurI, la ordinea cfilei.

— o—
Atașații principelui moștenitor ro

mân. M. S. Regele Carol a primit alaltă- 
erl în audiență pe d-nii coloneii Șomă- 
nesou, Prezan și căpitan Basarabescu, cari 
vor însoți pe prioipele moștenitor Ferdi
nand la serbările încoronărei Țarului la 
Moscva ca oficerl de ordonanță. T6t-odată 
se anunță din Petersburg, că personele, 
cari vor fi atașate pe lângă principele moș
tenitor al României, în timpul serbărilor 
de încoronare a Țarului și Țarevnei, sunt 
adjutantul Țarului colonelul Nepokoisitzky 
și locotenentul contele Orlov.

—o—
Studenții ieșeni și mileniul. Din Iași 

se scrie cjiarului „Ziua*, oă studenții uni
versitari de-acolo s’au întrunit Dumineca 
în aula Universităței și au votat următo- 
rea moțiune ou privire la serbările Mile
niului: „Studenții ieșeni, întruniți în aula 
Universităței, considerând, că serbarea mi
lenară a maghiarilor nu este sărbătorea oi- 
vilisațiunei și a progresului, oi o nouă afir
mare a asupririlor și a nedreptăților, sub 
oarl zac Românii și celelalte naționalități 
din statul maghiar; oonsiderând, oă șovi
nismul maghiar este atât de nedrept încât 
nu pote să nu provooe indignarea și pro
testul nu numai al Românilor, ci și al tu
turor popârelor oivilisate; oonsiderând, oă 
astfel se oontinuă politica odiosă de oăl- 
oare a drepturilor impresoiptibile ale ori 
oărui popor la desvoltarea națională: pro
testă împotriva acestei manifestări de asu
prire și declară, oă participarea Românilor 
la serbările ungurescl ar însemna din par
tea lor o ratifioare a stărei aotuale din f 
Ungaria.*

—o —
Premiarea medicilor. Ministrul un

guresc de interne a provăfjut în budget 
o sumă mai mare pentru premiarea aoelor 
medici, cari vor desvolta mai mare aotivi- 
tate în ținuturile, unde grasâză epidemia 
bolei de ochi egiptene. Din acestă sumă 
ministrul a premiat pe un medio cu 250 
fl., pe altul ou 200 fi., pe 15 inși cu oâte 
150 fl. și pe 12 inși ou câte 100 fl.

—O'
Bela marele stat major al armatei 

române. D-l colonel Zotu a fost numit șe
ful secției I. și d-l colonel Mareș șeful seo- 
ției II. dela marele stat-major. D-l oolo- 
nel Crăiniceanu e numit în funoțiunea de 
sub-șef de stat-major.

— o—
Primarul Budapestei decorat de Re

gele României. Foilor din Budapesta li-se 
telegrafiâză din Bucuresci, că Majestatea 
Sa Regele Carol I a oonferit primarului 
Budapestei, Răih Kâroly, orucea de oficer 
al Stelei României.

—o —
Camerele române vor țină ședințe 

înoă până la 27 Aprilie st. v., dâcă pănă 
atunci nu va fi prelungită sesiunea extra
ordinară, după oum se crede, pănă la 12 
MaiQ st. v.

—o —
Trei Români de-odată. Ni se scrie1 

că femeia română Ana Ciocă, soția econo
mului Alexandru Ciooă din Coveș, lângă 
Agnita, în comitatul Târnavei mari, a năs- 
out la 17 Aprilie v. o. trei Români de-odată. 
Toți trei sunt voiniol și sănătoși, mama lor 
de-asemenea. Noilor născuțl li-s’a dat nu
mele Ilie, George și Alexandru. — Să 
traâscă!

—o—
Paradă la Berlin. Se telegrafieză dela 

Berlin cu data de 2 Maia : împăratul a 
inspectat ac|I diminâță bataliânele nouă 
ale primului regiment al gardei. Era înso

țit de Impărătâsa, Prințul Ferdinand al 
Bulgariei, Prințul moștenitor al României, 
Prințul și Principesa Leopold, prințul și 
prinoipesa Albert de Meoklenburg. Gând au 
defilat trupele, Prințul Ferdinand al Româ
niei s’a pus în capul lor. împăratul, însoțit 
de Prințul Bulgariei s’a dus să dejuneze 
la masa ofioerilor. Prințul Bulgariei a făcnt 
apoi o visită membrilor familiei imperiale.

—o—
Străini în Budapesta. Dumineca tre

cută, în 3 Maiîi, când au oulminat serbă
rile mileniului prin oficiarea „Te-Deum“-u- 
lui, au sosit în Budapesta 18,005 și în 
aceeași di au plecat din Budapesta 16.435 
persoae. Din aoeste date, pe cari le luăm 
din foile budapestane, resultă, că numărul 
străinilor, cari au luat parte la serbările 
deschiderei esposiției, este forte mio. Afară 
de massele poporului de prin împrejurime, 
oare va fi mers la Budapesta diminâța 
pentru a se re’atorce sera aoasă, n’au fost 
nici 2000 de ospețl, cari să rămână și 
peste nopte în Budapesta.

Câte-va cuvinte despre originea 
Maghiarilor.

țharul antisemit „Deutsches Volks- 
blattu din Viena publică sub acest 
titlu într’un număr al seu din luna 
trecută următorele apreciărî și date 
interesante:

Anecdota despre globul maghiar șl-a 
făcut la timpul său calea prin întrâgă Eu
ropa; în ea se esprimă forte limpede preo
cuparea naivă și grandomania națiunei ma
ghiare. închipuirea Maghiarilor într’adevăr 
nu cunosoe margini, ceea-oe se va vede 
din observările următore.

In secolul trecut au dovedit esplora- 
torl erudițl, că Maghiarii aparțin de ori
gine Finilor, seu mai bine, ei formeză 
ramul al patrulea și sud-vestio al seminției 
ugrice, la oare mai aparțin Samojecfii, 
Ostjacii și Wogulii din Siberia vestioă. Că 
dovada acâsta este bine motivată chiar și în 
ce privesce limba, a dooumentatîn mod ne- 
răsturnaver cu tote mijlâcele soiinței, emi
nentul esplorator de limbă Budenz. Der 
acesta nu le conveni Maghiarilor, nu se 
potrivea ou globul maghiar: deore-oe amin
titele popore înrudite cu ei sunt prea pri
mitive, prea desprețuite și neînsămn3te — 
sunt prăsitori sărmani de reni, vânători și 
pescari, chiar ca și Laponii Norvegiei, și 
pe lângă aoestea sunt aprâpe de peire. 
Nu, pentru „Magyarember* trebueau să se 
caute rudenii mai mari, mai puternioe și 
mai grozave. începură să răsfoiască oroni- 
cele, aflară aci oa antecesori ai Maghiarilor 
în Europa ostică pe Hunii îngrozitori, sbi- 
oiul națiunilor creștine; aflară pe Bulgarii 
de lângă Volga, pe Avari, ChazarI și Tă
tari. Maghiaronul jidan Vâmbery, reote 
Bamberger, o luâ pe întregul și ridică pe 
Maghiari la rangul de frați ai hordelor mon
goloide, între oarl oei mai renumitl Bunt 
Turcii; deo-dată Maghiarii fură sohimbațl 
în Turci!

Da, acâsta gâdăli fudulia Maghiarilor 
Acum au un treout glorios : căci dor po- 
porele turoescl s’au estins dela gura rîului 
Lena pănă la platoul Pamirului, dela isvo- 
rele rîului Hoang-Ho pănă la cornul de 
aur, și și mai departe ; și dinaintea lor, ca 
și dinaintea vechilor Huni, tremura Eu
ropa creștină decenii întregi. Aureola gloriei 
turcismului oade acum și asupra Maghiari
lor, și și dinaintea acestora să tremure de 
acum înainte lumea și să-i admire. Aci 
însă e de observat, că teoria turoescă a lui 
Vambery represintă numai cea din urmă și 
cea mai tînără dintre teoriile pnvitore la 
originea Maghiarilor, și că înainte de 
acăstă teoriă, unii învățațl maghiari și-au 
îndreptat privirile și asupra altor regiuni 
depărtate ale pământului, pentru de-a afla 
aci rude nobile de ale națiunei lor.

Astfel de pildă Csoma de Koros îșl 
închipuise, oă pe cunosoutul platou al Ti
betului de sigur trebue să se afle Maghiari 
adevărațl; el pleoâ în India, ajunse mascat 
în apropiarea „orașului divin* Hlaza și se 
făcu călugăr său Lama budhist. Rodele 
studielor sale au fost un mare dioționar 

tibetic, dâr conaționali nu descoperise în 
Tibet, chiar așa, precum de curând nu-i 
succese contelui Szeoheny de-a afla astfel 
de ființe în imperiul chinez.

Alții îșl îndreptară privirile asupra 
Europei vestice. Astfel ohiar aoum scrise 
un Sas din Ardei, cu numele Fischer, o 
oarte voluminosă, în care se încercă să 
dovedescă cu totă seriositatea, că odinioră 
s’ar fi încuibat în cantonul elvețian Wallis, 
în valea Eifisch, KunI, său ceea-ce i-se 
părea analog, Maghiari; dovedirea însă 
nu-i succese nici decum! Un alt confus a 
voit să recunosoă în BasoiI din Pyrinei 
rude de ale Maghiarilor; și nu va dura 
încă lung, când și seminția Inoa din Peru 
și Azteoii din Mexico vor fi câștigați pen
tru globul maghiar.

Patria Maghiarilor, după oum au do- 
vedit’o incontestabil esploratorl germani, 
a fost în dosul Uralului, lângă rîurile Irtyseh 
și Ob, spre Sud dela teritorul loouit de 
Wogulii vânători și Ostjacii pescari. Deja 
părintele istoriei, Herodot, cunâsce aci po
porul vânător al Ingrilor, său după forma 
schito-grecâscă, al Juroailor; el descrie 
țera ca pe un șes acoperit ou ârbă și cu 
diferite grupuri de arbori, chiar ca Baraba 
de astădl: „Vânătorul pândesce asouns în 
erba înaltă, sub un arbore, pănă ce se 
arată sălbătăoia; atunci sare pe cal și, în
soțit de cânii săi, gonesce animalul sălbatic 
pănă atunci, pănă când acesta cade jos 
istovit*.

(Va urma.I

Pentru comerciant!.
Mămulăritul (Hausierhandel) in Bra

șov. încă din a. 188’2 este interdis mămu
lăritul pe terenul orașului Brașov. Con
form prgrf. 50 al legei comerciale, fiă-care 
comerciant are dreptul de-a aduna la ori 
oe timp comande, pe basă de mostre. 
Acesta însă nici deoum nu’l îndreptățesce 
de-a vinde producte proprii sâu străine 
nemijlooit privaților, cum se face din par
tea agenților călători. Răul acesta sa pote 
împedeoa așa, dâcă comercianții și indus
triașii din loo vor arăta imediat căpitanu
lui orășenesc pe fiă-oare mămular. In pri
vința acâsta și-ar pută da sucursul și pu
blicul, făcând arătare respectivei autorități, 
pentru-ca astfel mămularii să fiă pedepsiți. 
Numai cu puteri unite se pote combate 
acest răn.

*
Liferări. Camera comeroială din Bra

șov face cunoscut, oă direcțiunea căilor 
ferate de stat ungare a esoris oferte pentru 
liferarea a 10.000 de traverse din lemn 
mole. înaintarea ofertelor are să se în
tâmple pănă in 14 n. c.

Ministerul honveefimei a hotărît să 
esorie oferte pentru liferarea a 10.000 pă- 
rechi de boccnol, și 10.000 părechl de 
ghete ușore de dril. Prețul unei părechl 
de boconcl va fi 5 fl. 03 or., âr al unei 
părechl de ghete 4 fl. 28 cr. Date mai 
detailate se pot căpăta în biroul camerei 
oomerciale din Brașov.

SOIRI ULTIME.
Bucuresci, 5 Maifi. Meetingul și 

procesiunea pe strade a fost gran- 
didsă. Au luat parte multe reuniuni 
cu stegurile lor. Studenții au sus
ținut ordinea, care a fost esemplară.

Meetingul studenților din Viena.
(Telegr. part, a „Gaz. Trans.“)

Viena, 5 Maiu. Meetingul de 
protestare al studențimei arice na
ționale, conchiămat din nou pentru 
Joi, este deja oprit prin poliția.

Literatură.
La moră se numesce o mică, der fru- 

mosă novelă din popor, scrisă într’un stil 
plăcut și ușor de d-l T. Simtion. A apărut 
în tipo-litografia N. D. Miloșescu din Tergu- 
Jiu în România și costă un esemplar, de 
61 pag. numai 30 bani (15 cr.)

Proprietar: Dr« &us*eS
Redactor responsabil Gregopiu SMIaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 5 Maiă 1896.

Beata nng. de aur 4% .... 122.30
Beata de oordne ung. 4% . . . 98.95
Iropr. că.il. fer. ung. în aur 4y2% . 123.60
Impr. căii. fer. ung. în argint4y2% 101.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.15
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. cu premii .... 157.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 138.75 
Benta de hârtie austr.........................101.15
Benta de argint austr.........................101.10
Benta de aur austr..............................122.60
Losuri din 860   175.70
Acții de ale Băncei austro-ungară. 965.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 390.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 365.75
Napoleondorî....................  9.54
Mărci imperiale germane . . . 58.72’/2
London vista......................12010
Paris vista.................... 47.72‘/2
Rente de oordne austr. 4%, . . 100.90
Note italiene.............................  . 43.15

Cursul pieței Brașov.
Din 6 Maid 1896.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusescl Cump.

9.48 Vend. 9.52
9.40 Vend. 9.45
9.52 Vend. 9.54
5.65 Vend. 5.70

126.25 Vend.

Mărol germane Cump. 58.40 Vend. —•—
Lire turcesol Cump. 10.75 Vend. —.—
Sons. tone. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75
ZWW

Ludwig Gosswein 
se recomandă ca tinichigiu 
la zidiri și de Galanterie. 
Instaleză apachiciurî, tele
phone prin case și odăi.

Locuința; Brașovul vechîu, stra- ? 
da lungă Nr. 53 în casa proprie. ? 
— Telephon 61. C

971,3-5

0 o o
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De venițare 
o casă de petră cu grădină 
sub Tîmpa Nr. 17 este de 
VCMtiare cu un preț de 2600 fl.
— Informațiuni se pot căpăta 
în strada Porții Nr. 10, în boi
te D-lui Săbădeanu. 2—3 |

HOOOOOOOOOOOOOOOI

o o o 
g

I

Mostre atrăgetâre
pentru mușterii privați gratis și franco. Caete Cil mostre, cum nu 

s’au mai vădut până acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Perm len și DoskiiiK pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele 

funcționarilor o. r., asemenea pe..trn veterani, pompieri, gimnastici; llvrfee-uri, postavuri pen
tru biliarde (mese de joc), și trasuri. - Aaortiment Torte bogut de L O D IC IV din 
Stina, Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabrlcel, nu 
pot nici o concurență. — Asortiment de șaluri fine și durabile pentru dame in colori fdrte 
moderne. — Ștofe de spălat, pleduri de voiagiu dela 4—14 fl. Tdte cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
âr nu sdrențe eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, f6 se adieseze Ia

JOH. STIKAROFSKY în Briinn.
Deposit permanent de postavuri peste mllione florini.

(Centrala industriei de 
postavuri austriaco).

blicării unui anunciu mai mul& 
de odată se face settlement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orl.

Admin istr. „Gazeta Trans.lt

Anuncîuri
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
administratium. In cașul pu

0®|a săptămân i vi ito re
în 12—28 Main.

Mare și uEtima 
Tragere principală

LOTERIEI DE CL. UNG.
Cel mai mare câștig in cas 

favorabil 

1000000 C O R 6 N E.
25007 câștiguri = 6284000 corone.

Preț urile leșurilor:
PeQtru 7t V2 74 7io 72i>

fii. GO 30.— 15 6.— 3.—

Pentru porto și lista de tragere 25 cr.

§unt <le veudare Sas•1

Cortine
1 premie de 600000
1 câștig 44// 400000
1 7 7 300000
1 7 7 200000
1 7 100000
2 » 7 40000
2 7 7 20000<
5 7 10000

10 8000
34 7 600G

100 » 7 2000
200 » 7 1000

2650 7 200
22000 V) 150

Adresa de |Tekgrame: LOTTOHEINZE BUDAPEST. Servitenplatz 3.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Trans.lt

